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Lavpris-luftfart 

Gennem årtier var det nødvendigt for nyuddannede pilo
ter at samle mellem 500 og 1.000 flyvetimer for at komme 
videre til at flyve større rutefly, og de skulle være lykkelige 
hvis de kunne få gratis flyvetimer. For de fleste "grønne 
piloter" var det sjovt og spændende at samle timer som 
rundflyvningspilot, fotopilot, faldskærmspiloter eller som 
"trækkerdrenge" i svæveflyveklubber, og belønningen for 
at skrabe timer sammen var som regel ansættelse i et "rigø 
tigt" selskab, der kvitterede med gratis typeuddannelse og 
ansættelse med udsigt til rimelige løn- og arbejdsvilkår. 

I dag er det almindeligt, at unge piloter betaler op mod ¾ 
million kroner for typouddannolso EFTER at have lagt '/4 
million for grunduddannelsen. Til gengæld får de lov til at 
flyve rutefly efter ganske få timers flyvning, men til meget 
beskeden løn og ofte uden de rettigheder og det sikker
hedsnet unge airline-piloter havde i "gamle dage". 

På det frie marked udfordrer lavprisselskaberne de "gamle 
selskaber", og for at hamle op med lavprisselskaberne 
etablerer "de gamle selskaber" datterselskaber, hvor de 
ansatte, der spares væk i "de gamle selskaber", kan søge 
deres gamle job til en markant lavere løn. I mange lavpris
selskaber er personalet ikke ansat, men "selvstændige" 
der arbejder på kontrakter, og man hører eksempler på at 
disse selvstændige har adresser i skattely. 

Man kan med god grund spørge om det var rimeligt, al "de 
grønne piloter" skulle arbejde mere eller mindre gratis i 
årevis, og man kan med god grund spørge, om det er rime
ligt, at nyuddannede piloter skal betale op mod en million 
kroner, for at få et job i et rutefly, hvor lønnen er lav og rle 
selv skal tage et tebrev med, hvis de vil have smag på det 
kogte vand, de dog trods alt kan få gratis. 

Forholdene for nyuddannede piloter er på mange områder 
som de forhold unge skuespillere, filminstruktører, jour
nalister, fotografer, "runnere", teaterfolk, designere, billed
kunstnere, forfattere og også rigtigt mange nyuddannede 
akademikere kæmper med. For en meget stor del af disse 
nyuddannede skal være lykkelige, hvis de får lov til at ar
bejde freelance og oven i købet får noget for det! 
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Rune Balle 
Redaktør . 
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'L I Danmark 2004 
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Flyveinstruktør 2005 msø Stden 2004 
Søji.y rating Canada 2012 

Indenfor mange brancher skal man 
finde sig i meget for måske at skabe sig en karriere. 
Men det gør ikke forholdene for nyuddannede piloter 
mindre urimelige, og det gør det ikke mere rimeligt når 
erfarne piloter og kabineansatte bliver opsagt, for dernæst 
at blive tilbudt ansættelse til lavere løn i nyoprettede lav
prisselskaber - ejet af"gamle selskaber"! 

Der hvor luftfarten adskiller sig fra de mere kreative bran
cher er dog, at piloterne ofte sætter sig i stor gæld for at 
forfølge karrieredrømmen, og at de påtager sig et stort 
ansvar for mange passagerers liv, når deres vigtigste funkø 
tion er at kunne overtage ansvaret, hvis en kaptajn uf den 
ene eller den anden grund ikke er i stand til at fungere. 

Nogle kalder de kreative fagområder· og luftfart - for lu
derbrancher, hvor arbejdstagerne må tage de jobs de kan 
få og finde sig i forholdene, eller finde noget andet at lave. 
Det gør det bare ikke mindre urimeligt, og det gør det ikke 
acceptabelt at arbejdstagere må finde sig i at arbejde uden 
rimelige løn- og arbejdsforhold, der er en af forudsætnin
gerne for at undgå stress, der kan føre til livsfarlige fejlta
gelser. Og det gør det slet ikke rimeligt, at nogle selskaber 
udnytter smuthuller, mens andre risikerer at bukke under, 
fordi de holder fast i at de ansatte skal behandles anstæn
digt. 

Konkurrence er sundt, men skal der overhovedet være no
gen fornuft i fri konkurrence indenfor EU, så skal smuthul
lerne lukkes, så luftfartsselskaberne konkurrerer på lige 
vilkår, lige meget i hvilket EU-land selskaberne eller disses 
ansatte har arlresser 

Løsningen er politisk, og vore politikere skal se at få fun
det en holdbar løsning på problemet, så luftfartsselska
berne konkurrerer på lige vilkår, og de ansatte får rimelige 
løn- og ansættelsesvilkår! 
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Udfordringer til alle 

I de senere år er vi, som organisationer og enkeltpersoner, 
blevet mødt med væsentlige ændringer i lovgivningen 
der regulerer flyvningen og de tilhørende certifikater og 
godkendelser. Det finder sted over hele Europa - og mange 
nye begreber skal læres; CAMO, ATO, LAPL, Competent 
Authority, Qualified Entity, ME, SERA, SESAR, VLOS, o. s. v. 
Det er for mange været en udfordring - sikkert også for 
myndighederne, som skal implementere, forvalte og for
tolke reglerne. Men vi må bare konstatere, at der fortsat vil 
komme ændringer. 

På det tekniske område udvikler tingene sig hurtigt - og 
"the-new-kid-on-the-block" er uden tvivl dronerne, som 
alle i en eller anden form nok vil stifte bekendtskab med, 
hvis de ikke allerede har gjort det. Og forhåbentlig ikke 
som piloten i en østrigsk lægehelikopter. 
Ved en nylig afholdt dronekonference i Bruxelles fremgik 
der, at der havde været mindst 82 kollisioner med beman
dede fly i Europa, heriblandt den østrigske lægehelikopter 
der blev ramt af en drone som slog et stort hul i frontru
den i højre side. Dronen vejede kun 350 gram! 

Men luften tilhører ikke nogle bestemte grupper - men re
elt set alle, hvis det blot sikres, at ingen kommer til skade 
ved andres aktiviteter. 
Dronerne vil utvivlsomt brede sig - og vi kommer til at 
dele noget luftrum med dem - de flyver mest i de lave høj
der, hvor mange af vore medlemmer også færdes. 
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Anders Madsen 
Genera/sekretcer KDA 

KDA arbejder løbende med at se på lovforslag og regler 
der påvirker vore medlemmer samt vores "luftsportsare
na" og trafiksystem. Reglerne er omfattende, komplicerede 
og i visse tilfælde forskell ige fra land til land. 

Heldigvis har vi et samlet KDA, som har indflydelse - både 
nationalt og internationalt. Takket være en stor indsats fra 
en række mennesker, som vi måske sjældent ser på flyve
feltet - de sidder nemlig og "bog'er den" med næsen i lov
teksterne. KDA har flere frivill ige i forskellige arbejdsgrup
per og udvalg, som ser på de kedelige lovforslag - både før 
og efter de er vedtaget. Det er en krævende opgave og ikke 
nær så spændende som at flyve - men helt nødvendigt. 
Men uden indblik - ingen indflydelse. 

Heldigvis nærmer en ny flyvesæson sig - så pas godt på jer 
selv og hinanden! 





DANSK FLY I REKORDFART OVER 
ATLANTERHAVET 
Onsdag den 7. januar fløj en Boeing 

747-200 fra British Airways fra JFK
lufthavnen i New York til Heathrow 
på blot 5 timer og 16 minutter. 
Flyet fløj i en ekstrem medvind - en 
vind, der siden ramte Danmark som 
stormene Dagmar og Egon. 

Vindhastigheden over Atlanten lå på 
113 meter i sekundet eller godt og vel 
400 km/t., og den ekstreme medvind 
sendte British Airways flyet BAl 14 
op på en hastighed på hele 1198 
km/t på vej mod Europa - en hastig
hed, som engelske medier siden ud
råbte til at være rekord. 

Rekorden er dog ikke længere bri
tisk, for allerede dagen efter blev den 
overgået af danske Thomas Cook Air-
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lines. Her fløj et af selskabets A330-
300 fly, OY-VKG, over Atlanten med 
en gennemsnitsfart på 1255,6 km/t. 
og hastigheden på det danske fly var i 
gennemsnit 57,6 km/t hurtigere end 
det britiske fly. 

Thomas Cook-flyet startede fra Vara
dero på Cuba med kurs mod Oslo, og 
flyvetiden var beregnet til ni timer 
og 20 minutter. Turen blev dog godt 
halvanden time kortere end beregnet, 
for allerede efter syv timer og 48 
minutters flyvning satte flyet hjulene 
på norsk jord, fortæller kommunika
tionschef Torben Andersen. 

Kaptajn på flyet var Stig Skat Riise, og 
bag sig havde han 390 passagerer og 
en besætning på 12. Normalt flyver 
et passagerfly med en marchhastig
hed på ca. 900 km/t eller 486 knob, 

Af Rune Balle 

når det krydser f.eks. Atlanterhavet, 
men på rekord-flyvningen nåede flyet 
altså op på hele 1.255,6 km/t hvilket 
svarer til 678 knob. 

NYE AIR FORCE ONE FLY 
Det amerikanske flyvevåben arbejder 
på at købe nye fly, der skal afløse de 
to Boeing 747-2008, med hale num
mer 28000 and 29000, der siden de
cember 2009 har fløjet for Det Hvide 
Hus. 

Aftalen om køb af nye fly er ikke en
deligt på plads, men det bliver med 
slor sandsynlighed den amerikanske 
flyfabrikant Boeing, der kommer til at 
levere de næste fly af typen 747-8. 

Da flyene skal bruges som flyvende 
"White House" med kontorer, møde-



Kaptajn Stig Skat Ri ise fotograferede 
fartmåleren, da den rundede 670 knob -
svarende til 1.240 km/t. 

lokaler, soveværelser, badeværelser, 
køkken, sygehus og meget andet skal 
der være rigtigt meget plads i flyene, 
og så er der ikke andre kandidater på 
markedet end Boeing 7 4 7 og Airbus 
380, når der af sikkerhedsmæssige 
årsager skal være fire motorer på de 
store fly. 

Ifølge det amerikanske luftvåben er 
der afsat 10, 8 milliarder kroner til to 
nye fly og ifølge Wall Street Journal 
vil de nye fly blive introduceret om
kring 2021. 

Checker man Boeings prisliste, koster 
en ny jumbojet747-8 den nette sum 
af 2,4 milliarder kroner, men hertil 
kommer tilpasning af flyene, så de 

lever op til kravene hos den ameri
kanske topledelse. 

Noget af det kostbare ekstraudstyr 
består i, at flyene skal have mulighed 
for at blive tanket, mens de er i luften, 
således at de kan transportere præsi
denten, derhen han ønsker. Flyene er 
udstyret med avanceret elektronisk 
kommunikationsudstyr, så de ifølge 
Det Hvide Hus' hjemmeside også kan 
fungere som et mobilt kommando
center i tilfælde af, at USA kommer 
under angreb. 

Boeing præsenterede den nye Boeing 
747-8 i 2011 og noget af det nye er, at 
flyet er mere brændstofbesparende 
og har bedre komfort end tidligere 
modeller. 

Siden Boeing i september 1968 le
verede den første af de 25 Jumboer 
som Pan Arn bestilte, godt to år tidli
gere, er der til dato leveret omkring 
1.400 fly, svarende til godt et fly hver 
måned i de snart 50 år der er bygget 
Jumboer! 

Air Force One over Mount Rushmore. 
Foto: USAirforce 

DANSK LUFTSPORT SKAL 
HAVE NYT TALERØR 
De omkring 10.000 danskere der 
flyver i mindre motor- og svævefly, 
springer i faldskærm eller dyrker 
andre former for trafik eller sport 
i luften, skal ud og søge efter en ny 
mand/kvinde, der kan tegne sporten 
overfor det øvrige Idræts Danmark, 
offentligheden og ikke mindst myn
dighederne. 

Kongelig Dansk Aeroklub general
sekretær igennem 10 år, Anders 
Madsen, forlader KDA og tiltræder en 
stilling hos den luftfartsmyndighed, 
han i sine 10 KDA-år ofte har for
handlet med. 

KDA, der har Prins Henrik som pro
tektor, er paraplyorganisation for 
ni specialunioner der spænder lige 
fra modelflyvning til para- og hang
gliding, faldskærmsudspring, bal
lonflyvning, svæveflyvning og privat 
flyvning i et og to-motorede fly. 
Samtidig med KDA varetager eli
tesportens interesser i danske 
i internationale sammenhæng, 
repræ"senterer organisationen 
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også bredden i alle former for dansk 
luftsport, og - hvad der gør KDA til en 
unik og kom"pliceret organisation 
- myndighedsrelationerne til både 
Trafikstyrelsen og EASA (European 
Aviation Safety Agency) samt flere 
andre internationale organisationer. 
Meget få områder er så reguleret 
som luftsporten. Både piloter og ud
øvere af andre luftsportsaktiviteter 
er underlagt en lang række krav, som 
andre idrætsfolk ikke kender til. For 
ikke at tale om brugen af og vedlige
holdelsen af de luftfartøjer som er 
grundlaget for luftsporten. Det bety
der, at KDA hele tiden skal følge med 
i og på medlemmernes vegne søge at 
påvirke et særdeles dynamisk, kom
pliceret og regelværk - samtidig med, 
at man udad til skal få luftsporten til 
at tage sig yndefuld og tillokkende ud 
for eksisterende som for kommende 
udøvere. 

Det har KDA's nuværende general
sekretær gjort med succes og han 
tiltræder om få måneder en stilling 
som luftfartsinspektør på drone- og 
GA-området. 
Kilde: KDA + 

Anders Madsen takker af efter 10 år som 
generalsekretær for KOA 
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IN MEMORIAM 
Vort æresmedlem og flyvehistoriker 
Hans A. Kofoed (1930- 2014) afgik 
ved døden lige før julen 2014 i en 
alder af 84 år. 

Hans var en "Total Aviation Person" 
og med ham forsvinder en enorm 
mængde flyvehistorisk viden. 
Hans Kofoed meget interesseret i 
hvad der rørte området lige indtil sin 
død på trods af mange års alvorlig 
sygdom. Hans var et skrivende men
neske og utallige er de artikler og 
bøger der er flydt fra hans hånd gen
nem de mange år. Fra halvtredserne 
var han medarbejder ved "Vi Flyver" 
i mange år, et tidsskrift der var spon
seret af SAS for at gøre ungdommen 
flyveinteresseret. Mange af vore 
ældre medlemmer husker det sik
kert. Han var meget tidligt engageret 
i Kongelig Dansk Aeroklub og havde 
tæt samarbejde med redaktørerne 
John Foltmann og Per Weishaupt. 
Han skrev sin første artikel i FLYV 
i 1960, blev redaktionssekretær i 
1961 for at slutte som ansvarsha
vende redaktør fra 1988-98. 

Hans var initiativtager til opret
telsen af Dansk Flyvehistorisk 
Forening i 1962 ( dengang Kongelig 
Dansk Aeroklubs Flyvehistoriske 
Sektion) ,og han blev foreningens 
første formand, en stilling som han 
beklædte i 16 år. Desuden var han 
medstifter af Danmarks Flyvemu
seum i 1973. Hans Kofoed var også 
medarbejder ved Den Store Danske 
Encyklopædi og ved Politikens Hus. 
Hans havde også en lang karriere 
som embedsmand i Københavns 
Stadsarkiv, men han havde også an
dre interesser med læsning, musik 
og opera, så hans liv var ikke kun 
flyvning. 

Hans Kofoed fik adskillige hæders
bevisninger for sit store arbejde 
gennem årene, bl.a. Federation 
Aeronautique International (FA!)' s 
prestigefyldte Paul Tissandier di-

plom, og var æresmedlem i Dansk 
Flyvehistorisk Forening og Svensk 
Flyvehistorisk Forening, æresmed
lem i Flyvemuseets Venner samt 
hædersmedlem i Foreningen Dan
ske Flyvere. 

Undertegnede kom i forbindelse 
med Hans Kofoed allerede i 1958 
om flyvehistoriske spørgsmål an
befalet gennem KDA. I 1964 kom 
jeg ind i Flyvehistorisk Sektion og 
dermed var grunden lagt til mange 
års nært samarbejde med Hans da 
Egeskov Veteranmuseum samarbej
det blev etableret. Og utallige er de 
weekender vi har tilbragt sammen i 
det fynske. Jeg udførte også opgaver 
for FLYV efter opdrag fra Hans på 
free-lance basis. 

Desværre var det ikke nemt at 
holde kontakten i de sidste år på 
grund af sygdommen, men jeg ser 
tilbage med glæde på de mange 
meget givende år hvor vi havde et 
tæt samarbejde. 

Æret være hans minde 

Carsten Jørgensen 
Redaktør 
Dansk Flyvehistorisk Selskab 
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VM I PRÆCISIONSFLYVNING 20 
~, 

Skive Lufthavn lægger i år asfalt til verdensmester
skabet i præcisionsflyvning - 22nd World Precision 
Flying Championship - der af afholdes fro lørdag 
den 18.juli til lørdag den 25.juli. 

VM i præcisionsflyvning er en inter
national sportsbegivenhed inden for 
flyvning, styret FA! - Federation Aero
nautique Internationale, FA! - The 
World Air Sports Federation - der har 
hovedkontor i Lausanne i Schweiz. 

Arrangement foregår i et samarbejde 
mellem Kongelig Dansk Aeroklub, 
DMU Sport og Skive Motorflyveklub, 
og Skive var faktisk vært for det før
ste VM i Precision Flying, der blev 
afholdt i 1989. 

Selv om det er ved at være mange 
år siden, er en del af 'mandskabet' 
faktisk stadig på banen, når den store 
opgave skal løftes igen, og ud over 
selve flyveklubben har en række loka
le virksomheder, og ikke mindst Skive 
kommune, givet tilsagn som støtte og 
assistance. 

Skive Lufthavn har i de senere år 
været vært for en lang række kon
kurrencer med DM, NM og Sirius Air 
Rally, ikke mindst fordi rammerne 
er meget fine, og fordi der altid er en 
stab af frivillige, som gerne sætter en 
dag af til de mange praktiske opgaver. 

Som arrangør skal holdet bag arran
gementet også sørge for at give de 
kommende deltagere mulighed for at 
følge med i forberedelserne, herun
der diverse praktiske oplysninger for 
tilmelding, konkurrencens afvikling, 
faciliteter og folkene bag. Alle disse 
oplysninger vil være at finde på ar
rangementets hjemmeside samt på 
den engelsksprogede hjemmeside, 
der er under opbygning. 

PROGRAM 

Lørdag den 18.juli: 
Ankomst, reg istrering og generel briefing. 

Søndag den 19.juli: 
Åbnings ceremoni og landingskonkurrence 

Mandag den 20.juli: 
Første navigations-konkurrence 

Tirsdag den 21.juli: 
Anden navigations-konkurrence 

Onsdags den 22. juli: 
Landingskonkurrence 

Torsdag den 23.juli: 
Tredje navigations-konkurrence 

fredag den 24.juli: 
Reservedag. 
Ekskursion og afslutningsceremoni. 

Lørdag den 2 5.Juli: 
Afrejse. 

Læs mere på: www.luftsportdanmark.dk eller www.wpfc2015.dk 
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DE AFGØRENDE 

EXOVA METEC har lejet bygninger af forsva
ret på Flyvestation Karup. Det er funktionelt 
men ikke de mest prangende bygninger, 
der danner ramme om den spændende 
virksomhed. 
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DECIMALER 
Tekst og foto : Rune Balle 



Når vi som piloter og passagerer sætter vores lid til flyenes instrumenter, 
stoler vi på at teknikernes og mekanikernes måleudstyr er kalibreret korrekt. 
Værktøj og måleudstyr, der bruges til at servicere fly, er derfor underlagt kontrol, 
og en meget stor del af grejet checkes af specialister fra EXOVA fvtETECH, der har 
hovedsæde på Flyvestation Karup. 

MÅLEUDSTYR 
Når mekanikere eller elektronik
teknikere bygger eller vedligeholder 
flyvemaskiner, bruger de værktøj, 
test- og måleudstyr, der er underlagt 
krav om kalibrering. Helt præcist 
kan det læses i den af Trafikstyrelsen 
udsendte AlC B 40/12 fra 12. de
cember 2012 hvilke krav der stilles, 
men hovedsagen er, at den eller de 
ansvarlige på ethvert værksled skal 
sikre sig, at måle- og/ eller testudstyr 
er kalibreret med korrekte mellem
rum efter gældende forskrifter. 

KALIBRERING 
De fleste teknik-interesserede har 
værktøj til rådighed, hvilket kan være 
et multimeter til at måle volt, ampere 
og ohm, eller en skydelære til at måle 
tykkelse eller længde på skruer el
ler bolte. Og så længe resultaterne af 
målingerne ikke er helt hen i vejret, 
så er det godt nok til hobbybrug. 
"Godt nok" er dog ikke tilstrækkeligt 
hvis der tale om flyvemaskiner, hvor 
millivolt, milliampere eller mikro
meter kan være forskel på succes og 
fiasko. Derfor skal værkstedernes 
multimetre1 skydelærer, manometre 
og momentnøgler kalibreres med 
fastlagte intervaller, og det skal gøres 
af specialister, der er akkrediteret af 
den statslige organisation DANAK, 
der checker de organisationer og 
specialister der er akkrediteret til at 
kalibrere. 

OVERDREVET ELLER GRUNDIGT? 
Alt præcisionsværktøj som en fly
mekaniker bruger, er med andre ord 
underlagt grundig kvalitetscheck af 
producenten, inden mekanikeren får 
værktøjet. Men med jævne mellem-

rum skal alt værktøj kalibreres af en 
specialist, der igen bliver overvåget 
og godkendt af den statslige orga
nisation DANAK, der er den danske 
organisation der akkrediterer de 
virksomheder der kalibrerer måleud
styr, og altså også en momentnøgle. 

Som lægmand kan man spørge hvor
for i alverden det skal være så nær
mest hysterisk grundigt? 

Til det svarer Karsten H Damm fra 
EXOVA METECH A/S, at det blandt 
andet handler om sporbarhed, fordi 
det er i alles interesse at sikkerheden 
er helt i top, så f.eks. alle de skruer 
der spænder en flyvinge sammen, er 
spændt med nøjagtigt det moment 
som fabrikanten har foreskrevet. 
Tænk på hvad der kan ske, hvis de 
er spændt for lidt, så noget rasler af, 
eller er spændt for hårdt, så noget 
buler eller kommer i spænd! 

GARANTI? 
Alle der har prøvet at bruge værktøj 
ved, at man kan være uheldig at tabe 
værktøj på gulvet. Man kan derfor 
med rette spørge hvad kalibrering af 
en momentnøgle er værd, og svaret 
fra Karsten H Damm er derfor også, 
at garantien for korrekt kalibreret 
værktøj er begrænset til brugernes 
håndtering, og at kalibreret måleud
styr eller værktøj i princippet kun 
viser korrekt, indtil det pakkes ned 
efter endt kalibrering. Der er dog 
en afgørende faktor, og det er at alt 
det udstyr der kalibreres også bliver 
registreret, og at data fra kalibrering 
lagres så man har historik på alt hvad 
der kalibreres. Det vil derfor give stof 
til eftertanke, hvis en momentnøgle, 

der igennem mange år er blevet 
checket i samme prøvebænk pludse
lig afviger markant fra de forudgå
ende opmålinger. Det samme gælder 
det langt mere avancerede måleud
styr, der f.eks. bruges til at checke 
højdemålere, fartmålere samt radioer, 
GPS'er og alt andet flyelektronik. 

TILLID 
At sætte sig ind i et fly er en tillidssag, 
for som pilot eller passager stoler vi 
på de mekanikere, der har serviceret 
flyene og de mange komponenter der 
er installeret. Det er dog nok de fær
reste der tænker på, at vi samtidigt 
også stoler på de teknikere der har 
checket mekanikernes værktøj og 
måleudstyr, og at vi ydermere stoler 
på statens akkrediterings-organisati
on, der sikrer kvaliteten at de tekni
kere og det måleudstyr der checker 
mekanikernes udstyr. 

Næste gang vi ruller hen ad startba
nen, enten som piloter eller passage
rer, kan vi så gruble over hvem der 
kontrollerer de medarbejdere staten 
har ansat til at akkreditere .... men 
det er nok et spørgsmål der hører til 
samme kategori som hvorfor der - i 
monopoltiden - kun var et monopol
tilsyn! Hovedsagen er at der ikke er 
tvivl om at der er styr på kalibrering 
og kvaliteten af de kalibreringer der 
udføres! + 
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Alt værktøj pakkes og mærkes, så det 
kommer til de rette ejermænd. 

Tekniker udfører kalibrering af apparat, der 
anvendes til at checke og justere VHF-kommu
nikations og navigations-radioer. 

Momentnøgler transporteres til målebænken hos 
EXOVA METECH i Karup, hvor specialuddannede 
teknikere kalibrerer værktøj. På målebænken ses 
momentnøgler i forskellige størrelser. 

"Stakken· kaldes det store skab, hvor lufttryk måles med ekstrem nøj
agtighed, ved hjælp af to kviksølvsøjler hvis højde måles med /oser
udstyr. Den ekstremt præcise måling videregives til de instrumenter 
EXOVA METECHS tekniker anvender til at kalibrere de instrumenter 
fl.yværkstederne bruger til at kalibrere højdemålere og fartmålere i 

fl.yvemaskiner. 
I Europa er der kun to steder hvor disse målinger kan foretages, hvoraf 
EXOVA METECH er det ene sted. 

Inde i "stakken· kan man se kviksølvsøjlerne og lasermålerne . 



I et af værkstederne kalibreres måleudstyr, der anvendes til at 
checke VHF flyradioer og navigationsudstyr. Måleudstyret hentes 
og bringes af EXOVA METECHS egen transportafdeling, hvilket mi
nimerer risikoen for at det avancerede og kostbare udstyr skades 
under transport. 

DE AFGØRENDE DECIMALER 

Meget af det udstyr t:XOVA METECH anvender har en del år på 
bagen, og der anvendes stadigvæk en del der stammer fra forsva 
ret. Karsten H. Damm viser nogle af alle de elektroniske vidundere 
frem .. . . 

. . . og i vindueskarmen står en radio af ældre dato. Til yngre læsere 
kan det tilføjes, at der bag den firkantede låge kan indsættes en 
"kassette; hvor der på et mekanisk bånd kunne lagres "lydfiler" 
såsom tale eller musik. På den måde kunne der lagres op til 2 x 
60 minutters tale eller musik, idet kassetten kunne tages ud og 
vendes, således at båndet kørte den anden vej. Anordningen findes 
også i ældre biler! 

ATTENTION 

ESD PROTECTED AREA 
OBSERVE PRECAUTIO~S OVERHOLD FORHOLDSREGLER 

FOR HANDLING FOR HÅNDTERING AF 
ELECTROSTATIC ELEKTROSTATISK 

DISCHARGE FØLSOMME I 
SENSITIVE KOMPONENTER 

DEVICES OG UDSTYR 'l 

Statisk elektricitet kan påvirke kalibrering af elektronik, og for at 
mindske risikoen for at udstyret kommer til at måle forkert, afle
des statisk elektricitet ved at teknikeren får jordforbindelse. 

-\ 



Vil man sove behageligt og uforstyrret i en Jumbojet, skal man enten betale 
vanvittigt mange penge for en billet til første klasse, eller rejse til Stockholm, 
hvor et 39 år gammelt udrangeret fly er bygget om til hotel og vandrerhjem. 
741'eren, der har plads til omkring 70 sovende gæster, står parkeret i Arlanda 
lufthavn og der er åbent for check in 24 timer i døgnet 365 dage om året. 

Ideen er ligetil. Man tager et stort 
udrangeret fly og parkeret det et 
godt sted. Derefter flår man en masse 
skrammel ud af flyet og installerer 
isolering, skillevægge, gulve, møb
lering, vand, varme og sanitet, samt 
alt hvad der skal til for at sove, spise 
og leve behageligt. Det tænkte flyets 
ejer Oscar Dias i hvert fald, og med 
mange års erfaring i hoteldrift havde 
han de nødvendige forudsætninger 
for at få bygget JUMBO'en om til hotel 
og vandrerhjem. 

FLYV KOM FORBI 
Da FLYV checker ind en grå og sne
kold torsdag eftermiddag i begyndel
sen af februar, tager en af hotellets 
omkring 15 ansatte - Sebastian Sand
ler - imod i flot steward-uniform, som 
var han klar til at gå i luften sammen 
med flyets øvrige besætning. Afgø
rende forskel er dog, at flyets besæt
ning en stor del af døgnets timer be
står af bare en person, der servicerer 
de op mod 70 gæster, der kan bo i de 
27 sparsomt indrettede, men hygge
lige "kahytter". 

Da Sebastian Sandler har et par mi
nutter, hvor han ikke bliver forstyrret 
af nye gæster der skal checkes ind, 
fortæller han om Jumbo-hotellet som 
han var med til at starte, og hvorfor 
han blev involveret. Da hotellet var 
ved at blive gjort klar, hørte Sebastian 
om projektet, og da han på det tids
punkt arbejdede som MD-80-steward 
hos det lille svenske flyselskab Nordic 
Airways, var det nærliggende at blive 
opgraderet til at arbejde i en Jumbo. 

' ., ... ······· .... 



"Jeg sendte derfor en ansøgning, kom 
til samtale og fik jobbet, og nu har 
jeg været her i seks år og trives rig
tigt godt med jobbet. Det er ganske 
"roligt" og man møder mange spæn
dende og hyggelige mennesker". 

HYGGELIGT HOTEL/ VANDRER
HJEM 
At overnatte i en Jumbo er lidt spe
cielt og det kan gøres for bare 450 
svenske kroner, hvis man kan nøjes 
med en køje i en 4-sengs-kahyt. Øn
sker man derimod at sove i Jumboens 
cockpit må man grave noget dybere 
i lommerne, for det løber op i 3.900 
svenske. Til gengæld får man så hele 
overetagen med i prisen, og eget bad 
og toilet. Men så er det også med 
morgenmad, hvilket ikke er inklude
ret hvis man vælger den billigste køje. 

LEJ EN JUMBO 
Skulle man blive så vild med Jumbo
konceptet, at man vil have familie og 
venner med, kan man også leje hele 
flyet. Det sker af og til, fortæller Se
bastian Sandler, der har været med til 
en del sådanne arrangementer, siden 
hotellet åbnede den 15. januar 2009. 

En ide kunne måske også være en at 
samle en flok flyvernørder fra en eller 
flere flyklubber, og så bestille landing 
på Arlanda Lufthavn, der gerne tager 
imod VFR-fly. Startafgift er bare 250 
svenske kroner+ 25% moms_og så 
li'!S.PYrkeringsafgift. 

Det er dog uden tvivl en god ide at 
skrive til Arlanda Lufthavn og lave 
en aftale, hvis man ønsker at komme 
med mange fly, men på forespørgsel 
pr. telefon var det "inget problem", at 
få lov t il at lande i den store lufthavn 
med et lille fly. 

PRISLISTE: 

Enkelrum 
Dobbeltrum 
Tresengs rum 
Firesengs rum 

Cockpit Suite 
Black Box Suite 
Single Ensuite 

Hjulbrønd enkeltrum 
Motor-dobbeltrum 
Inkl. morgenmad 

Sovesal 4-seng 
Excl. morgenmad 

Lej hele flyet 
30 rum, S0-70pers. 

97SSEK 
1200SEK 
13S0SEK 
1600SEK 

3900SEK 
1900SEK 
1450SEK 

4S0SEK 

39-49000SEK, 
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BOEING 747JIJIHBOHOTEL 

FLYETS HISTORIE 
Da medarbejderne hos Boeing desig
nede deres 747-JUMBO i starten af 
1960' erne var der med garanti ingen 
der ville have gættet på, at det enor
me fly også kunne bruges som Hotel. 
Ikke desto mindre er 747'eren, med 
skrognummer 283, der fløj første tur 
19. marts 1976, havnet i Stockholm 
Arlanda, hvorfra det aldrig kommer 
til at lette igen ved egen kraft! 

Flyet er en udtjent 747-200 Jumbo Jet 
der blev leveret til Singapore Airlines 
1976. Det endte sine aktive dage hos 
svenske Transjet 2002 efter at have 
fløjet for Singapore Airlines, Pan Arn, 
Air Asia, Nationalair Canada og To
wer Air. 
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I december 2007 gav Sigtuna kom
mune tilladelse til etablering af 
Jumbo Stay lige ud til indfartsvejen til 
Arlanda Lufthavn. I januar 2008 blev 
flyet bugseret til en midlertidig par
keringsplads hvor ombygningen blev 
sat i værk og i august 2008 blev det 
bugseret på plads. + 

BOEING747 
Byggenummer: 
Skrognummer: 
Længde: 
Spændvidde: 
Højde: 
Motorer: 

Tankkapacitet: 

Maks startvægt: 
Antal sæder: 

Jumbo Hoste/: 

21162 
283. 
70,4 meter 
59,6 meter 
19,3 meter 
Oprindeligt 4 stk 
Pratt& Whitney JT9D-
71 - nu ingen! 
193.000 liter I 
150.540 kg 
349.226 kg 
412 i PanAm-konjig. 

og 491 i Translet. 
25 værelser med 
plads til i alt ca. 70 
gæster. 



19.03.1976 Første flyvning 20.05.1995 

30.03.1976 Leveret til Singapore 22.01.1996 
Airlines med registreringen 
9V-SQE Sept. 2000 

26.06.1984 Solgt til Pan Am og regi-
streret N272PA som Clipper 28.012002 
Belle of the sky 

April 1991 Taget ud af drift og 
Juli 2002 langtids-parkeret i fvtiami. 

21.08.1992 Solgt til Notionaloir Ca-
nada som C-FNXP. Leaset 

12.012004 ud til Kuwait Airways, 
Garudo lndonesio og Ca-
thay Pacific. 

Omregistreret til N511P 

Solgt til Tower Air som 
N620FF 

Taget ud af drift og parke-
ret i New York. 

Solgt til Translet og regi-
streret SE-RBN 

Sidste flyvning for Translet 
fro Dublin til Stockholm og 
parkeret i Arlanda. 

Solgt til NorthEast Airlines 
som 3O-NEE. Flyet blev 
senere erklæret uegnet til 
at flyve. 

01.05.2007 

28.08.2008 

15.01.2009 

Solgt til Jet fvtidwest som 
N981Jfvt for færdiggørelse 
til flyvning. Efter inspektion 
blev det besluttet ikke at 
gøre flyet luftdygtigt og det 
blev solgt til den svenske 
hotel-ejer Oscar Oids, der 
etablerede JumboSTAY. 

Flyet blev bugseret til sin 
nuværende parkering i 
Arlanda Lufthavn. 

Jumbo STAY åbnede for 
cafe og hotelgæster. 

Jumbovagen 4 
tockholm Arlanda 

Telefon 08-593 604 00 
Fax 08-593 60411 

E-post: booking@jumbostay.com 
www.jumbostay.se 
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Har man eventyrlyst og "våde drømme" er det fristende at rejse ud i Verden, for 
at opfylde drømmen om at kunne starte og lande på vandet. Godt 30 km øst for 
Vancouver, på vestkysten i Canada, driver pilot og instruktør Tom Drybrough en 
flyveskole, hvortil piloter kommer rejsende hele Verden, for at lære kunsten at 
flyve ''jl.oat-planes" eller "sea-planes" som de også kaldes. 

Vancouver er den største by i den canadiske delstat 
British Columbia, hvis hovedstad Victoria ligger på Van
couver Islam!, der er 11æsLe11 450 km lang og 80-120 km 
bred. At rejse rundt i British Columbia - der strækker sig 
omkring 1.700 km nordpå fra grænsen til USA og 6-700 
km mod øst - kan være tidskrævende. Specielt langs vest
kysten fordi der er en masse vand, der kan forceres med 
broer, færger og naturligvis vandflyvere. At rejse fra Van
couver City til hovedstaden Victoria tager 3-4 timer med 
bil og færge, men kun tre kvarter med vandflyver. Og da 
rigtigt mange forretningsfolk, politikere og andet godtfolk 
ikke orker lange færgeture og køreture, flyver der rigtigt 
mange vandflyvere mellem Vancouver og Victoria samt 
mange andre byer på Vancouver Island. 
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Hvor mange vandflyvere der findes i British Columbia er 
et godt spørgsmål, men det er hundredevis, lige fra en
sædede UL-fly Lil LornoLors Twi11 OLLere med µlads Lil Lo 
piloter og 18 passagerer og firemotors "vandbombefly", 
der bruges til at bekæmpe skovbrande. Derfor er der også 
hundreder af piloter, der jo skal uddannes til at flyve på 
"floats" som pontonerne under flyene kaldes på disse 
kanter. 

VALG AF FLYVESKOLE 
Alle der gerne vil, eller alle har lært at flyve, kender til 
problematikken at finde den rette flyveskole. Og med 
mindre man kender en, eller kender en der kender en der 



kender en, der kan anbefale en flyveskole, så må man søge 
på internettet, tage en beslutning og håbe den skole man 
vælger lever op til forventningerne. 
Søger man under seaplane-training eller floatplane-trai
ning, dukker der rigtigt mange skoler op i snart sagt hele 
Verden, fra New Zealand og Australien østpå til Canada og 
USA vestpå. 

Da jeg besluttede at jeg ville til Canada blev søgefeltet en 
del mindre, hvilket så blev endnu mindre, da jeg valgte at 
jeg ville til Vancouver i British Columbia, hvor jeg valgte 
flyveskolen "Island Coastal Aviation" med adresse i Pitt 
Meadow Regional Airport, godt 30 km øst for Vancouver 
City. 

VANCOUVERLUFTHAVNE 
I Vancouver ligger den store internationale lufthavn Rich
mond, der er mindst lige så travl som Kastrup Lufthavn. 
Men hvor Kastrup har Roskilde som lufthavn for mindre 
fly, så har Vancouver 5-6 lufthavne svarende til Roskilde, 
hvilket siger lidt om hvor meget der flyves på de kanter! 

Godt 40 km øst for Vancouver, ligger lufthavnen Pitt 
Meadows Regional Airport, der på mange måder minder 
om Roskilde Lufthavn. I lufthavnen er der en asfalteret 
hovedbane (08R / 26L) på 1433 meter, der krydses af en 
asfalteret tværbane (18 / 36) på 733 meter. 

Øverst: Morgenstemning i Pitt Meadows Regional Airport der ligger 
få minutters flyvning fra den canadiske vildmark. 
Midt for: Cessna 172 skolefly forlader trærampen på vej ud på Pitt 
River. Flyet har straight floats dvs. der er ikke hjul i pontonerne. 
Nederst: Tom Orybrough med en af de internationale elever. 
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Men derudover er der også en 762 meter lang asfalteret 
bane (08L / 26R) der løber parallelt med "hovedbanen", 
og så det der adskiller lufthavnen mest fra Roskilde Luft
havn: En flod der bruges som "vand-bane" af de over 50 
hjemmehørende "sea-planes", "floatplanes" og "amphib 
planes" der har hjul i pontonerne, så de også kan starte 
og lande på græs, grus og asfalt. Endnu en lille forskel er 
dog også, at der er mindst dobbelt så mange hangarer, og 
derfor langt flere fly på Pitt Meadows regionale lufthavn, 
der så i øvrigt har 4-5 søsterlufthavne af omtrent samme 
størrelse, så man kan roligt sige, at flyvning med små fly 
er ret udbredt. 

Tom Drybrough har indrettet sin hangar med værksted, pulterrum, 
slyngelstue og soverum til eleverne. 
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MISTER SEAPLANE, 
Der er uden tvivl hundreder af søfly-instruktører i Verden, 
men med stor sandsynlighed kun en som Tom Drybrough, 
der gennem årtier som instruktør - og tidligere ejer af et 
lille flyselskab med 10-15 vandflyvere og over 20 ansatte 
- er blevet kendt og elsket som "Mister Seaplane". 
Derfor valfarter piloter fra hele Verden til hans lille flyve
skole, hvor en del af hangaren er indrettet til sove rum for 
udenbys elever, og en anden er indrettet med sofahjørne 
og te-køkken, hvilket ikke levner meget plads til hans Ces
sna 172 "float-plane". 

Hver morgen kommer Tom kørende til Pitt Meadow 
Regional Airport, og når der er logerende elever, starter 
dagen med morgenkaffe og en snak om dagens vejr og be
slutninger om hvilke elever der flyver hvornår og hvortil. 
Når det er gjort, åbnes hangarporten hvorefter Tom kører 
den specialbyggede bil, han kalder sit "beaching-gear", ind 
under flyet, der, ved hjælp af hydraulik, løftes op hvorefter 
den besynderlige anordning kører flyet til rampen, hvor 
det søsættes. 



SØ FLY-SKOLING 
At lære at flyve søfly er ikke bare sjovt og anderledes, det 
er vanvittigt morsomt! At sidde i en 172'er på en bådrampe 
og starte motor, for dernæst at "køre" ud i en flod virker 
fuldstændigt mærkværdigt, fordi det er unaturligt at have 
vand på alle sider af en flyvemaskine, der på nær ponto
nerne jo bare er en ganske almindelig Cessna 172. 

Motor-opvarmning kan i sagens natur ikke foregå med flyet 
parkeret med næsen i vinden, for så snart der gives gas, for 
at checke magneter og karburatorforvarme, ja så accelere
rer flyet, hvilket man skal tage højde for, ved at styre flyet 
fri af både og andre flydende genstande såsom træstam
mer; som man for alt i verden skal undgå at baldre ind i. 

At lette er lige så besynderligt, for flyet stikker næsen i 
luften i det samme man giver fuld gas, og så er der ikke 
andet at gøre end at vente på at hastigheden stiger, så flyets 
pontoner begynder at plane. Når de gør det, er man tæt på 
at ændre status fra at være båd til at være fly, og er vandet 
nogenlunde fladt, slipper flyet vandet med næsten samme 
næsestilling som i øjeblikket inden det rotorer under start 
på græs, grus eller asfalt. 

CRUISE 
At flyve på cruise er ikke anderledes i et sø-fly end i et 
land-fly, men hvor vand under normale omstændigheder 
er noget man skal undgå, og helst skal kunne svæve væk 
fra, i tilfælde af motorstop, så er det pludselig det "rette" 

element, med mindre man har hjul i pontonerne, hvilket 
næsten ingen har i Canada, fordi det et markant tungere og 
derfor koster payload! 

LANDINGSØVELSER 
At lave landingsøvelser på vand er ikke bare anderledes, 
det er fabelagtigt morsomt og spændende, for det skal 
gøres korrekt. Hastighed og næsestilling er altafgørende, 
for lander man med for lav næsestilling, risikerer man at 
flyet står på næsen, hvilket vil sige crasher; og lander man 
med for høj næsestilling risikerer man af bagerste del af 
pontonerne rammer vandet for tidligt, hvilket medfører at 
flyet med stor sandsynlighed vil bevæge sig hen over van
det som en delfin, hvilket også kan medføre crash, hvis man 
ikke reagerer korrekt. Med andre ord er landingsøvelser 
på vand noget der kræver koncentration og tålmodighed, 
for det et faktisk slet ikke så nemt at lære. Derfor er glæden 
også stor; når instruktøren efter mange flyveture endelig 
giver lov til første solo, der indprentes i hukommelsen som 
første solo på hjul - eller måske endda endnu mere, fordi 
man jo ved at man kan flyve, men "bare lige" skal lære at 
håndtere en vandflyver. 
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PROFESSIONEL ELLER FRITIDSPILOT 
Mange af Tom Drybroughs elever har tusinder af timers 
erfaring fra både små og store fly, og det er derfor ikke 
ualmindeligt at møde erfarne luftkaptajner i hangaren 
hos Island Coastal Aviation. De færreste elever skal bruge 
søfly-rettigheden kommercielt, men har i årevis drømt 
om at prøve det, at starte og lande på vandet. Nogle nøjes 
med et 7-t imers kursus, hvor man kun lige når at snuse 
til det at flyve søfly, mens de fleste tager 15 timer-kurset, 
hvor der bliver gjort noget mere ud af at håndtere søfly 
på søer, floder samt åbent hav. Enkelte elever vælger den 
helt store pakke, hvilket vil sige 50 timers instruktion, 
der også er minimumskravet, hvis man vil arbejde som 
seaplane eller floatplane pilot i Canada. 

PRØV DET! 
Hvad enten man ønsker en stor, mellem eller den lille 
pakke, så kan det at prøve at flyve søfly kun anbefales, for 
det er ganske enkelt nærmest ubeskriveligt fantastisk. 
At gøre det i Dritish Columbia tilfører oplevelsen den 
ekstra dimension at der er vanvittigt smukt, og fordi der 
er masser at se på, hvis man er bidt af fly der kan starte 
og lande på vand. Selv i halvsnasket vejr flyver utallige 
søfly til og fra søflyvepladsen i Vancouver City, eller sø
flyvepladsen på floden ved siden af den internationale 
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e-mail: tom@islandcoastalaviation.com 
www.islandcoastalaviation.com 

BRITISH COLUMBIA 

*
Pitt Meadows 

VANCOUVER 

Vancouver ligger i den Canadiske delstat British 
Columbia, som ligger ud til Stillehavet. Pitt /vleadows ligger 
ca 30 km fra Vancouver Internationale lufthavn og selve byen. 
Hvis man alligevel er på de kanter, så kan Boeing i Seattle besøges 
på en dagstur.. 

lufthavn, og skulle vejret gå helt ned, er der mange spæn
dende museer og masser af gode spisesteder. Vinterhalv
året kan dog byde på mange dage med marginalt vejr, 
og højsommeren kan være travl. Derfor anbefaler Tom 
Drybrough at man kommer om foråret eller om efteråret. 
Men vigtigst af alt, anbefaler han, at man sørger for at 
reservere skoleflyvning i god tid, for der er mange der 
har opdaget alle fordelene ved at skole hos Island Coastal 
Aviation. 



' ASERVICE 
GENERAL AVIATION SERVI CE APS • WWW.GASERVICE. DK 

Vidste du, at GA service har etableret en f uldt udstyret 
Avionic shop i forbi ndelse med vores almindelige hangar facilitet 
på Roskilde lu fthavn? 

Fra denne tilbyder vi nu fuld AVION IC SERVICE 

Fej lsøgning, reparation, test, ombytning af komponenter, reservedele samt opdatering 
og installation af det nyeste indenfor området. 
Vi har derfor nu også opnået dealership fo r GARMIN. 

Via vores GARMIN company Cessna 172 demonstrator OY-PTL, kan du nu prøveflyve 
den nye integrerede touchc;rrppn GARMIN GTN fi'i0/7'i0 c;erie GP5/Nav/Comm/MFD 

platform som repræsenterer top teknologien indenfor f light management. 
Til meld dig vores nyhedsbrev på www.gaservice.dk og få yderligere muligheden for også 
at deltage i intro session med Garmins egne eksperter. 

• GARMIN. 

Vi kan også hjælpe dig med den forestående opgradering t il 8.33 kHz kanalafstand så 
du fremover sikkert kan flyve hvor du vil uden restriktioner. 

Nyt eller gammelt avionic udstyr 

AU THORIZ(O SERV I C E D [ A l B . 

~ ASERVICE 

Tal med os; Det betaler sig 1 

GENERAL AVIATION SERVICE APS 
LUFTHAVNSVEJ44 
4000 ROSKILDE 
DEN MARK 

VAT NO.: DK 20 81 88 08 
+45 72 170 180 
WWW.GASERVICE.DK 
INFO@GASERVICE DK 

DK.145.0098 
DK.MG.1008 

(!l] SCAN KODEN 
~ \ OG SKRIV DIG OP 
r.:, • , 1, TIL VORES 
L.:J , :1 NYHEDSBREV 
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Stockholm-Bromma slog 
Roskilde Lufthavn på målstregen 

European Business Air News er en international avis der udgives af Stansted 
News i England, hvorfra det distribueres rundt i Europa, Rusland, Mellemøsten 
og Afrika. Avisen udkommer hver måned, og bringer artikler om den del af luft
farten, der, så at sige, ligger imellem privatflyvning og ruteflyvning - altså seg
mentet hvor forretningsfolk, toppolitikere og andre "kjendisser"flyves med busi
ness-jets og lignende halvstore fly. 
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BUSINESS-JET 1-'ORUELE 
Vi ved alle hvor meget tid og bøvl der er at spare ved at 
rejse med rutefly fra A til B, men også hvor lang tid det 
kan tage at komme til og fra lufthavne - og igennem luft
havne - rundt om i Verden. Tid er penge, og selvom det 
koster mange penge at flyve i business-jet, kan det svare 
sig, når business-flyene kan parkere, så passagererne kun 
bruger få minutter på at skifte mellem bil og fly. 

FBO 
Indenfor business-jet-verdenen kaldes en lokalitet, der 
servicerer business-jets for FBO - der står for Fixed Base 
Operator - hvilket på dansk må kunne oversættes til fast 
base operatør. Udtrykket stammer fra USA, hvor man i 
flyvningens barndom havde "operatører" der rejste rundt 
mellem byer for at tilbyde flyvning. Efterhånden som flyv
ning blev mere udbredt og specialiseret, havde operatø
rerne brug for at slå sig ned. Og hvor de slog sig ned, blev 
der etableret tankningsfaciliteter, hangarer og værksteder 
så flyene kunne vedligeholdes samt indrettet lokaler hvor 
passagerer kunne vente. 

Bengt Grafstram 

AIRLINES I FORHOLD TIL FBO 
Som vi alle ved, blev der allerede i 1920'erne og 30'erne 
etableret egentlig ruteflyvning, hvilket blev udviklet 
markant efter Anden Verdenskrig. Sideløbende med ru
teflyvning, var der dog stadigvæk behov for flyvning på 
tidspunker - samt til og fra destinationer - der ikke blev 
serviceret af ruteselskaberne, og her udvikledes business
flyvning, der i stor stil anvender lufthavne hvor en FBO 
tilbyder at servicere, dvs. tage hånd om passagerer, be
sætninger og fly. 

ROSKILDE OG BROMMA 
1 Danmark har Roskilde Lufthavn en FBO, der servicerer 
business-jets, og de gør det så godt, at de i 2014 vandt an
denpladsen, kun overgået af Grafair i Stockholm-Bromma. 
Men hvor Roskilde Lufthavn er en del af Københavns Luft
havne, er Grafair en lille privatejet virksomhed, der blev 
udviklet af Bengt Grafstrom og hans medarbejdere, der 
gennem de seneste godt ti år stille og roligt har forbedret 
den service de tilbyder, og gjort det så godt, at de i 2014 
vandt førstepladsen som den bedste FBO i Europa, Rus
land, Mellemøsten og Afrika! 
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DEN AFGØRENDE FORSKEL 
Spørger man Bengt Grafstram hvorfor Grafair vandt 
førstepladsen, svarer han, at det er fordi hans personale 
yder en uovertruffen service, og fordi Grafairs faciliteter 
er i top. Han lægger dog ikke skjul på, at der er mange 
andre FBO'er rundt om i Verden, der har meget mere luk
suriøse faciliteter, men som han udtrykker det, så har de 
bare ikke den samme atmosfære. Og en helt speciel at 
mosfære, det er der hos Grafair Jet Center, der har boet i 
Stockholm-Bromma lufthavnen i godt ti år, hvor selskabet 
har serviceret business-kunder fra hele Verden. 

I løbet af foråret offentliggør European Business Air News 
hvilken FBO der vinder i år, og så bliver det spændende at 
se om Roskilde Lufthavn overhaler Grafair i Stockholm
Bromma. 

STOCKHOLM - BROMMA 

Afstand til Stockholm city: 9,6 km. 
Lufthavnen blev indviet af Kong Gustav V i 1936. 
SAS anvendte lufthavnen til indenrigs- og 
udenrigsflyvninger fra 1946-1962. 
De tre travleste destinationer er Malmo, 
Goteborg og Umeå. 
I 2014 rejste næsten 2.4 mio. passagerer til eller 
fra Bromma og årligt starter eller lander over 
60.000 fly. 
Stockholm byråd besluttede i 2014 med en 
stemmes flertal at lukke lufthavnen for at 
bygge boliger på området, men det forventes at 
Rigsdagen vil forhindre lukning af den snart 80 
år gamle lufthavn. 



Greenland 

Finland 

,.. 

Local partner, global expert. 

Find out more at: www.airbp.com air bp 
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Søndag den 25. januar i år fik Jesper Frøtlund sig en tankevækkende erfaring, 
som han har valgt at dele med FLYVs læsere. Historien understreger, at man skal 
tage en TAF alvorligt når der loves tåge i et område, også selv om det er "sky 
clear·; når man starter flyveturen! 

Tekst: Jesper Frøtlund Foto: Jesper Frøtlund og Kim Frederiksen 

Dagen var næsten gået, og jeg var 
ikke kommet ud at flyve på grund af 
andet aviation-sjov på jorden. Efter 
at have nydt det gode vejr på jorden 
hele dagen trængte jeg SÅ meget til at 
blive luftet, og jeg besluttede derfor, 
at jeg ville tage op og nyde det sidste 
af det smukke vejr og en solnedgang 
vest for Roskilde. jeg lettede fra EKRK 
kl. 16:30 i det flotteste flyvevejr, og 
fløj en tur ud forbi EKHK (Holbæk). 
Med andre ord en ægte lille "flag
stangstur" på bare ti minutter, blot 
for at vende hjem igen med touch
down kl. 16:55. 
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På vej tilbage til Roskilde aflyttede jeg 
en ATIS et par minutter før jeg kom 
til kontrol-zonen. Den sagde 20 km 
sigt NCD (No Clouds Detected), vind 
280 grader 03 knob med temperatur 
-1 og dugpunkt -1. jeg kalder derefter 
op til TWR med info "Charlie", og får 
"cleared to en ter the zone via Gev
ninge/Lejre". 

To minutter senere ankommer jeg så 
i zonen, rapporterer dette til TWR, 
og får en; "Runway 29, clear to land." 
med det samme. jeg er åbenbart mut
ters alene i kontrolzonen og tænker 

ikke videre over det. jeg flyver videre 
ind mod EKRK, lægger mig fint på 
venstre medvind til bane 29 hvor alt 
er klart og stort set vindstille med 
ganske få tynde tågebanker hist og 
her, helt nede over jorden. 

Imens jeg fløj min base og drejede 
fra base til finale til bane 29, altså i 
løbet af 2-3 minutter, lyn-udviklede 
de få tynde tågebanker sig hen over 
banerne, og jeg havde en fantastisk 
oplevelse af at flare ud ned gennem 
de 1-2 m høje tågebanker på bane 
29 til en r igtig smørlanding. 



Men ... lige som jeg taxier ind mod 
parkering, ser jeg mig tilbage og kan 
lige pludselig INTET se af banen, og 
da jeg drejede a f banen sagde flyvele
deren "at det vist lige var på et hæn
gende hår", og få øjeblikke sene re gik 
lufthavnen til kun at være IMC/ IFR. 
Det tankevækkende er, imens alt var 
klart og fin t på min medvind, lynud
viklede forholdene s ig t il at være alt 
andet end VFR indenfor få minutter. 
Og var jeg kommet hjem blot 5 mi
nutter senere, så havde jeg nok skulle 
vælge en alternativ lufthavn, selv hvis 
jeg ville have lavet en instrumentan
flyvning, da RVR (banesynsvidden) 
i Roskilde gik under 800 meter på 
rekordtid, så selv IFR/ ILS heller ikke 
læ ngere var mulig! 

Vel hjemme igen kunne jeg gruble 
lidt over min oplevelse, der jo havde 
været ganske udramatisk - men ret 
tankevækkende - fordi tågen opstod 
uhyggeligt og hurtigt! Men jeg må nok 
sige at jeg lærte noget om hvor hur
tigt sigtbarhed kan "gå ned" og at det 
kan se rigtig fint ud fra oven - også 
igennem dis og tåge - da det måske 
kun er få meter "tykt" ovenfra, og så 
pludselig være noget HELT andet når 
man nærmer sig jorden, hvor man jo 
skal se horisontalt gennem det, der 
under indflyvning kun ser ud som lidt 
tot ter der ligger på jorden. 

MORALE: 
Jeg lærte virkeligt noget om vejr på 
de ganske få minutter det tog fra jeg 
var på medvind til bane 29 og til jeg 
drejede finale, og jeg vil fremover 
bakke 100% op om "Fly Safe" hold
ningen. Mit råd til andre piloter er, at 
vi virkeligt skal tage en TAF ser iøst, 
og forstå vejrets og synets luner. 
Et gammelt ordsprog lyder "det er 
bedre at sidde på kroen og tænke på 
kirken, end at s idde i kirken og tænke 
på kroen" hvilket en erfaren pilot en 
gang har omformule ret til "Det er 
bedre at s idde på jorden og ønske sig 
op i luften, end at sidde oppe i luften 
og ønske s ig nede på jorden". 

• und10st 

• uoeriose 

naiJnd • stenllt 
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Tåge og havgus 

Roskilde Lufthavn ligger i et afvandet 
vådområde, hvor der ofte er dårlig sigt, og 
piloter der vil gøre lidt grin med EKRK siger 
af og til, at Roskilde Lufthavn er det første 
sted i Danmark hvor der dannes tåge, og 
det sidste sted hvorfra tågen forsvinder. 
Da Roskilde Lufthavn har mange 
flyveskoler, er der derfor masser af elever, 
der kan skrive under på at de har ventet 
rigtigt mange gange på opklaring i 
Roskilde, imens de har kunnet læse CAVOK 
(sigtbarhed over 10 km og ingen skyer 
under 5000 fod) i METAR'er fra alle andre 
lufthavne i Danmark. Sådan er det bare! 
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En flyveskole i Roskilde sendte for mange år 
siden en elev af sted på første soloflyvning, 
der blot skulle være en lokal tur ud af zonen 
i Borup og ind igen via Valby - lige nord 
for Roskilde by. Omkring ti minutter inden 
elevens instruktør forventede at eleven 
returnerede, blev lufthavnen pludselig 
indhyllet i tæt tåge, hvilket gav instruktøren 
koldsved og dårlig samvittighed. Instruktøren 
kontaktede flyvelederne i tårnet, der kunne 
fortælle, at eleven var fløjet vestpå, og 
sandsynligvis ville lande i Kalundborg. 
Lettelsen var derfor stor, da eleven nogle 
minutter senere ringede,for at fortælle, at 
hun var landet i Kalundborg,Jordi hun ikke 
kunne returnere til Roskilde. 
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Det er fortsat klassikerne 
fra Boeing og Airbus, der 
dominerer billedet. 
De brændstofslugende 
fly er på vej ud. 

Flyvehistorien har set mange eksem
pler på futuristiske fremtidsprojekter 
med flyvende vinge1; canan.l- eller 
overlydsfly. Boeing var i begyndelsen 
afO0'erne langt med planerne om sin 
Sonic Cruiser, der med deres egne ord 
"kunne komme til at forandre måden 
verden flyver på lige så dramatisk 
som jetflyene gjorde det i jetalderens 
begyndelse." Canard-flyet, der skulle 
cruise mellem Mach 0,95 og 0,98 blev 
dog ikke til noget. 

Luftfartsselskaber vil bare have lange 
rør med vinger på. Ligesom den 
sidste, tak! Gerne et rør, der bruger 
mindre brændstof. Og måske lidt 
længere, så vi kan presse et par sæ
derækker mere ind. 

De to store og altdominerende fabrik
ker, har derfor valgt ikke foreløbigt at 
udvikle nye typer i narrowbody cash
cow-segmentet, men at tage næste 
skridt ind i fremtiden ved at sætte 
nye motorer på A320 og 737, så de 
bliver til A320neo (New Engine Op
tion) og 737 Max. Og så arbejder de 
med detaljer som f.eks. vingetipperne 
for at spare så meget som muligt på 
modstand og brændstofforbrug her. 

Tallene fo r ruteflyenes Top Ti viser 
ellers tydeligt, at de ældre fly for
svinder og nye kommer til. Meget 
markant er det for de to generationer 
afBoeing 737 på listen - den oprin
delige og NG (New Generation), som 
produceres nu. 

Air France er verdens største bruger af A318 
og har 18 ud af 49, som er i drift i verden. 
Denne version er ikke længere i produktion. 
Tendens går i retning af, at selskaberne vil 
have de større og mere brændstoføkonomiske 
versioner. 

Ruteflyenes Top Ti 2014 

Placering 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 

10 

A320-familien 

Type 

A318 

A319 

A320 

A321 

A319neo 

A320neo 

A321neo 

Type Fly i drift Ændring i fht. til 2013 

Airbus A320-familien 5.614 8,4% 

Boeing 737-600/700/800/900 4.576 7,3 % 

Boeing 777 1.184 8,1% 

Boeing 737-200/300/400/500 1.067 -8,3 % 

Airbus A330 1.013 9,3 % 

Boeing 757 803 -5,4 % 

Boeing 767 795 -2,8 % 

DC-9/M0-80/Boeing 717 728 -6,2 % 

Boeing 747 581 -6,7 % 

Airbus A340 265 -11,1 % 

I drift Ordrer 

49 0 

1.308 33 

3.346 735 

928 489 

0 27 

0 1.669 

0 487 
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t1D-80 i SAS-farver ses jævn
ligt i tv og aviser, da medier
nes flykendskab ikke rækker 
til at huske, at de rapportere 
flittigt, da SAS' arbejdshest gik 
på pension. t1en den kendte 
form ses stadig i Kastrup -
blot i form af videreudviklin
gen t1D90/Boeing 717, som 
Bluel flyver med. t1en i øvrigt 
det en type, hvor verdensbe
standen daler hurtigt, og langt 
de fleste flyver i USA. 

+- Verdens næstmest almindelige rutefly er Boeing 737-800. 
3.262 er i drift, og Ryanair er den største bruger med 299. 

'I' Boeing 737-700 har 
141 sæder i SAS'konfigu
ration; mod 123 sæder i 
737-600 og 181 i 737-800. 
Samlet set er der 1.050 i 
drift verden ave,; hvoraf 
Southwest Air/ines i USA 
flyver med 425 af dem! 



VERDENS TRAFIKFLY 

Der er 3.346 A320'ere i drift, og typen er dermed verdens mest 
almindelige rutej).y. Her ses den maskine, som demonstrerede de 
nye vingetipper - Sharklets - ved /LA-messen i 2012. De bliver 
standard på A320neo, men kunder kan nu også vælge at få dem 
klassiske A520'ere, som stadig bliver bygget og solgt. ,J, 

f Easy Jet er største bruger af A319 med 138 i drift, men vi 
viser alligevel SAS'j).otte retrobemalede OY-KBO efter en landing 
på den udfordrende bane i Gazipazi! 

Brændstofpriserne presser gamle ud 
og øger presset på fabrikkerne for at 
levere nye. Airbus' 320neo er i gang 
med prøveflyvningerne, og Boeing 
forventer at have 737 Max på vin
gerne i 2016. Boeing forventer 14 % 
bedre brændstoføkonomi og 40 % 
mindre støjgener sammenlignet med 
NG-serien, mens A320neo skulle få 
15 % bedre brændstoføkonomi og 
500 nautical miles bedre range eller 
2 tons større payload end den nuvæ
rende A320. 

VENTETID 
Der er nærmest absurd lang vente
tid på de to altdominerende typer i 
verdens luftfart - A320 og 737. Det 
er vanskeligt at forestille sig mange 
andre brancher, hvor ordrebøgerne 
bugner i et omfang, så direktørerne 
næsten må sidde på dem, for at de 
ikke skal springe op hele tiden. Både 

+- Boeing 737-600 er mindste lillebror i NG-serien. 
Kun 58 j).yver på verdensplan, heraf 27 med SAS. En 737-
600 bruger 36 % mere brændstof pr. sæde pr. kilometer 
end en 737-800. Selskaberne foretrækker derfor de store 
modeller, men skal naturligvis kunne fylde dem før de 
giver mening. 

Boeing og Airbus planlægger at ud
vide produktionskapaciteten, men 
det er ikke noget, man gør fra den 
ene dag til den anden - bl.a. fordi 
underleverandører også skal følge 
med. Verdensproduktionen afkulfi
ber skal f.eks. øges samtidig. Der blev 
leveret 303 fly fra A320-famlien i de 
første otte måneder af 2014. Samtidig 
var der mere end t i gange så mange 
fly, som var bestilt, men endnu ikke 
leveret. Ventetiden på nye A320'ere 
og 737 nærmer sig vel efterhånden 
ventetiden på Trabanter i det tidli
gere DDR? Heldigvis er flyene i højere 
fra værd at vente på! 

Situationen giver håb for dem, der 
forsøger at trænge ind i bunden af 
jetmarkedet, mellem turboprop og de 
mindste udgaver af duopolets best
sellere. Det er Bombardier med deres 
CS-serie, hvor prøveflyvningspro-

grammet har været indstillet nogle 
måneder i år på grund af en motor
brand. Det er den kinesiske C919 
og de russiske Irkut MC-21 og Sukoi 
Superjet, hvor sidstnævnte efterhån
den er ved at være i drift, selvom kun 
to kunder har taget imod typen i den 
vestlige verden. For de nye spillere er 
det op ad bakke. Et trafikfly skal tjene 
penge fra dag et, der skal være total 
forsyningssikkerhed på reservedele, 
og det skal i det hele taget fungere. 
Det ved man klassikerne gør. De nye 
er endnu ukendt territorium. 

TO FOR MEGET 
Hvis to motorer er godt, er fire så 
ikke bedre? Sådan var det engang, 
hvor firemotorede fly automatisk 
signalerede storhed, evne til transo
ceansk flyvning og prestige. Men 
med stadig større og pålideligere 
jetmotorer er der imidlertid flere 
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Widebodies - fordeling af ordrer 2014 

Boeing 787 32 % 

Airbus A350 28 % 

Boeing 777X 10% 

Boeing 777 10% 

Airbus A330 9% 

Airbus A380 7% 

Boeing 747 2% 

Boeing 767 2% 

eksempler på, at fire motorer er to 
for meget. Den britiske Bae 146 blev 
aldrig den lydløse kortstartssucces, 
den var tænkt som. jo jo, nok levede 
den teknisk set op til meget, men 
økonomien i de fire motorer er ikke 
god. Airbus-tvillingerne A330 og 
A340 viser det samme. Den firemoto
rede A340 produceres ikke længere, 
mens Airbus holder liv i A330 og er i 
skrivende stund ved at montere en ny 
og tungere version, som vil give den 
500 nm længere rækkevidde. Denne 
tungere udgave vil også blive basis 

36 FLYV FEBRUAR 2015 

Airbus producerer 10 A330'ere om 
måneden. I juli 2013 leverede Airbus sit 
fly nummer 1.000 af denne type, kunden 
var Cathay Paciftc, der med 37 fly i tjeneste 
er den største bruger af typen. Mange 
selskaber i verden flyver dog med et 
encifret antal maskiner. Air A/gerie har 
således 7 i drift. ➔ 

(,- Boeing 787 Oream/iner 
har været plaget af problemer, 
bl.a. med litiumbatterierne, men 
Boeing har over 1.000 fly i or
drebogen. 183 er i drift, og flyet 
regnet som en game-changer 
af se/skaberne, der investerer 
i den. 

for den nylancerede A330neo, som vil 
holde liv i den tomotorede succes en 
årrække endnu, mens Airbus samti
dig producerer løs af A350. 

Og så er der Boeing 747. Selv den 
har to motorer for meget - i hvert 
fald i forhold til Boeing 777, som er 
den konkurrent, der mere end nogen 
anden sender jumbojetterne på pen
sion. Man er tilbøjelig til at se A380 
som konkurrenten til 747, og det er 
den også, når man kæmper om pre
stigen ved at være størst. Men i daglig 

(,-Singapore Airlines var første selskab, som 
fløj passagerer i A380. I 2014 havde selska
bet 19 fly i drift. (Foto: Jonas Svenstrup) 

drift er det vigtigt at lægge mærke 
til, at 777'eren flyver næsten lige så 
mange passagerer som 747. 

Boeing kæmper for at holde pro
duktionen i gang på 7 4 7-8, og det 
på trods af, at der aldrig har eksiste
ret en mere økonomisk og effektiv 
jumbojet. Det er først og fremmest i 
fragtversionen det lykkes. Køen ved 
skranken til A380 er heller ikke så 
lang, at det gør noget, selvom den 
sælger betydeligt bedre en 7 4 7-8. 
Den store maskine repræsenterer et 
kvantespring, mere støjsvag i kabinen 
end andre og lavere sædeomkostnin
ger pr kilometer. Men det sidste for
udsætter at sæderne er fyldt. Nogle 
selskaber foretrækker fleksibiliteten i 
at have flere 777'ere og dermed flere 
afgange, som så kan justeres efter 
f.eks. årstidsbestemte rejsemønstre. 

Tallene over verdensbestanden il
lustrerer, at widebody twins er den 
store salgsartikel, når der skal flyves 



f- SAS A340 under et sjældent besøg i 
Frankfurt. Mon ser ikke hele flyet, men klart 
problemet med typen: To motorer under 
hver vinge i steder for en enkelt, som A330 
nøjes med. A340 bruger efter SAS' egne op
givelser 18 % mere brændstof pr. passager 
pr. kilometer end selskabets A330. 

Boeing 777-300ER er et af de mest ef
fektive transportmidler, der nogensinde er 
opfundet. Emirotes hor 96 af denne model 
i brug. J, 

langt. Og denne tendens fortsættes 
med A350 og Dreamliner. Boeing har 
lanceret to nye forlængede versioner 
af 777-200 og 777-300, der har be
tegnelsen 777X. Flyene vil få en helt 
ny kompositvinge, så man vil ende på 
15 % lavere sædeomkostninger end 
dagens 777'ere. Boeing taler også om 
vingetipper, der kan foldes op, såle
des at spændevidden kan øges, uden 
at flyene fylder for meget i lufthavne. 
Emirates har været tæt involveret 
i arbejdet med præcist at definere 
specifikationerne, og selskabet har da 
også allerede bestilt 150 med option 
på SO mere. 

REGIONALE FLY 
Det store spørgsmål på markedet 
for regionale fly synes at være "jet 
eller turboprop?" Tallene viser, at de 
små CRJ 100/200 med omkring SO 
sæder er på vej ud. Dels er de gamle, 
dels gør brændstofforbruget dem 
uøkonomiske. De større og mere mo
derne versioner, f.eks. CRJ-900 klarer 

., ,,, 
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British Airways hor 47 Boeing 747-400 i 
drift - omkring en tiendedel af verdens 

bestand. (Foto: Jonas Svenstrup) 

Aktuelle modeller af Boeing 777 i 2014 

777-200LR 

777-300ER 

777F 

mx 

I drift i ordre 

58 59 

507 754 

95 134 

286 

f- Longhoul men narrowbody. 
Boeing 757 hor samme krops
tværsnit som Boeing 737 og er 
ikke helt ung længere. Den har 
dog vist sig svær at erstatte. 
/celondair er den største bruger i 
Europa med 24 fly i drift. 

~ ~ --ii;:,;;i~.i,.. ~---Lufllwnsu e, el af de f å se/skabe,; som ~ 
hor valgt at flyve med den moderniserede 
Jumbojet, 747-8. 

"/ I fl§,Ødl ; 
mu11111mwmo \~ 

r//1 1111/ff/////l/lHI J ri ·\\\\.. _. 

-· • 



··•· ""'\,. .. ....._, /J 

~~ 
- "-'--, 

, .. n .. --

J ! !" 
I 

• i 

38 FLYV FEBRUAR 2015 

C1T Y I 

"- Verdens bestand af 
CRJ-900 øges stadig. 
Over halvdelen af de 284, 
som er i drift.flyver i USA. 
SAS har 12 af typen. 

illlliJ 

i De tider er fordi; hvor selskaber roste 
sig af at have sendt deres sidste turboprop
fly på pension. En Q400 som denne er et 
brændstoføkonomisk alternativ til kortere 
ruter - og hjulene holder fint rundt omkring 
i verden! 

"- KU-1 City Hopper er den største bruger 
af Embraer 190 i Europa - selskabet har 28 
i drift. 

ATR72 flyver med tre selskaber på danske 
indenrigsruter - DAT, Alsie Express og Jet 
Time, der opererer sine fly for SAS i dette 
selskabs farver. 



t Avra RJBS - eller Boe 146 - eller Jum
bolino, hvis vi skal ud i kælenavne. En sød 
lille, britisk firemotoret, som aldrig blev den 
helt store salgssucces. 

sig derimod godt, og brasilianske 
Embraer placerer sig ubetinget på 
førstepladsen af verdens Top Syv over 
regionale fly med 170 /190-serien, 
som man da også ser mere og mere 
i de europæiske lufthavne, hvor bl.a. 
KLM Cityhoppe,~ Lufthansa Cityline 
og Flybe hører til de flittige brugere. 
Embraer har valgt at følge i de stores 
fodspor i spørgsmålet om, hvorvidt 
man skal lave udvikle en helt ny 
reionaltype eller sætte nye og bedre 
motorer på allerede eksisterende 
sællerter. Firmaet har valgt det sidste, 
og det endelige design af E2-serien 
forventes fastfrosset inden nytår. 
Ordrerne på flyene kommer allerede, 
bl.a. 100 fra amerikanske Skywest 
Airlines og 20 fra kinesiske Tianjin 
Airlines, der samtidig bestilte 20 af 
allerede eksisterende modeller. 

Regionalflyenes Top Syv 

Placering Type Fly i drift Ændring i forhold til 
2013 

1 Embraer 170/17 5/190/19 5 1.002 8,2 % 

2 Embraer 135/140/145 695 -3,5 % 

3 Bombardier CRJ700/900/1000 649 7,5 % 

4 Bombardier CRJ 100/200 640 -11,0 % 

5 ATR 72 581 14,6% 

6 Bombardier/Dash 8 100/200/300 451 -3,4% 

7 Bombardier/Dash 8/Q-400 

Turbopropfly klarer det rigtig godt 
på de kortere distancer, og komforten 
i en ny version af ATR72 er bestemt 
bedre end i en gammel CR)-200, hvor 
man måske ikke engang kommer til 
at s idde ved et vindue. 

Ellers kan man konstatere, at marke
det for turbopropfly reelt er delt op 
mellem Bombardier og ATR - en pa
rallel t il Boeing-Airbus for jetlinerne. 
Og at Bombardiers Q400 er meget 
udbredt og stadigt sælgende, selvom 
SAS for nogle år siden måtte ophøre 
med at flyve typen efter flere uheld 
med understellene. Hos andre selska
ber brækker de åbenbart ikke. Q400 
er 70 knob hurtigere end ATR-serien, 
men også dyrere, og på kortere stræk 
kan fordelen i fart ikke r igtig udnyt
tes. Af de to turboprop-producenter 
er det ATR, der har den største or
drebog og arbejder på at levere 240 
fly, først og fremmest af den store 
ATR-72. 

421 5,8 % 

Bombardier meddelte den 30. okto
ber, at planer om at producere Q400 
i Rusland i samarbejde med llyushin 
måtte skrinlægges "indtil videre". 
Der har ellers siden 2013 været tale 
om at etablere en produktionslinje 
i Rusland og levere op til Q400, der 
passer godt til mange tynde, lange 
indenrigsruter i landet. Den forelø
bige skrinlæggelse af planerne har 
ikke noget med Krim og embargo at 
gøre, hævder talsmænd for llyushin. 
Og den lader vi så stå. Imens verdens 
t rafikfly flyver videre, luftfartssel
skaberne er i mere eller mindre per
manent krise, mens fabrikkerne pro
ducere nye maskiner i et tempo, der 
aldrig er set før i verdenshistorien. + 
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E FTE RS KO LE-5 I M U LATO R-P I LOTE R 
På Samsø Efterskole er der blevet undervist i flyvning og luftfart i snart 10 år; 
og i august startede 45 elever på holdet. For at styrke faget, besluttede forstander 
Lasse Ovesen i december 2014, at bevillige næsten 45.000 kr. til en helt ny 
simulator. 

Tekst og foto: Rune Balle 

Lige siden den første version af Mi
crosofts flyvesimulator udkom, har 
tusinder afflyvernørder øvet sig i at 
flyve på en simulator. De fleste har 
nok prøvet at flyve ved hjælp af pile
taster og tastatur, og oplevet hvilket 
kvantespring det blev, at tilslutte 
et joystick til PC'en. Mange compu
terpiloter tilsluttede senere også 
yoke og pedaler, for gøre oplevelser 
bedre, men med en skærm var der 
stadigvæk irriterende begrænsninger 
i synsfeltet, når man skulle finde en 
flyveplads eller øve drej og andre 
manøvrer. 

3SKÆRME 
Mange computerpiloter accepterede 
at leve med de begrænsninger en 
skærm gav, mens andre forsøgte sig 
med en fremviser og et lærred. Nogle 
computerpiloter har dog taget skrid
tet videre og købt et par ekstra skær
me, for at kunne se ud til siderne, og 
det er noget der gør en forskel! 

UDVIKLINGEN 
På Samsø Efterskole startede man i 
ca. 2005 med tre almindelige PC'er 
med hver en enkelt skærm og en yoke 
men uden pedaler. Det gav eleverne 
en ide om hvad flyvning var, hvilket 
blev suppleret med prøvelektioner i 
en rigtig flyvemaskine. 

12011 var de gamle PC'ere ved at 
være så trætte, at det ikke rigtigt 
kunne holde eleverne fanget, og 
derfor blev det besluttet at købe en 
simulator med tre skærme, hvilket 
blev en kæmpe succes. Selvom der nu 
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kun var en simulator, fandt eleverne 
hurtigt ud af at dele tiderne der var 
til rådighed, og flere fandt ud af at 
flyve lange ture hvor de skiftedes til 
at flyve. En enkelt elev gik faktisk så 
meget op i det, at han besluttede sig 
for at flyve fra Samsø til Rom, hvilket 
tog det meste af en regngrå vinter
søndag, hvor der alligevel ikke skete 
så meget andet. Inden turen forbe
redte han sig grundigt på turen gen
nem Tyskland og over Alperne, og da 
han fortalte skolens kok om projek
tet, fik han "catering" med til turen. 
For skal det være gøres, kan man jo 
lige så godt gøre det ordentligt! 

FLYVNING POPULÆRT 
Selvom flyvning er blevet hverdag for 
rigtigt mange mennesker, så appel
lerer det alligevel til en del unge, og 
i starten af skoleåret 2014-15 havde 
over 45 ud af 155 elever besluttet 
sig for at prøve valgfaget flyvning. 
Selvom en del faldt fra holdet, efter 
at have snuset til flyvning, lagde de 
resterende elever så meget pres på 
simulatoren, at skolens forstander 
valgte at køhe endnu en simulator, 
og den skulle være endnu bedre end 
den gamle. 

SIMULATOREN 
At bygge - eller sammensætte - en 
PC-simulator kræver indsigt i com
putere, og med hjælp fra Christian 
Olsen, der til dagligt er lyd og lys
mand til koncerter og på teaterfore
stillinger rundt omkring på Sjælland, 
blev der sammensat en imponerende 
pakke. 

For at give eleverne en så realistisk 
oplevelse som muligt, blev der valgt 
tre rigtigt gode 42 tommer skærme, 
og en kraftig computer med et rigtigt 
godt grafik-kort. Et er billede, noget 
andet er lyd, og for at gøre det mere 
realistisk blev der købt et lydanlæg 
med subwoofer, til at give så meget 
bas at det kildrer i sædet, samt for
højtalere og bag-højttalere, så elever
ne får lyd fra alle sider ... og i sædet. 
DET FÅR ROS ! ! ! 

SIMULATORPROGRAM 
Microsoft producerede i mange år et 
rigtigt godt simulatorprogram, men 
efter udgivelse af version X meddelte 
Microsoft, at de ikke længere ville 
opdatere programmet. For nylig over
tog en spiludgiver dog rettighederne, 
hvorefter en ny version blev udgivet. 
Microsofts "FlightSim" er langt fra det 
eneste program på markedet, og for 
at gøre simulatoren endnu bedre, var 
det meningen at den skulle "fødes" 
med et endnu mere realistisk pro
gram der udgives af X-plane. 
Programmet købes i USA, hvilket 
giver lidt leveringstid, så i skrivende 
stund er det nye program ikke instal
leret og afprøvet. 

En ting er dog sikkert: Den nye si
mulator er tæt på at være fantastisk, 
og FLYV-læsere der skulle få lyst til 
at prøve, er velkomne til at besøge 
Samsø Efterskole, der ligger godt et 
kvarter på cykel fra Samsø Flyveplads. 
Det er dog en god ide at ringe eller 
maile i forvejen, for der er rift om + 
simulatoren! 





Denne gang med Martin Bech Olesen der er Boeing 767 styrmand hos Star-Air 
der flyver fragt rundt i Europa. Fritiden står på Piper Cub. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

Jeg startede med at flyve i 1990 i 
Vestjysk Svæveflyveklub og fik svæ
veflyvecertifikat som 16-årig. Da jeg 
var 18 år begyndte jeg at læse teori 
til privatflyvercertifikat og fik certi
fikat som 19-årig. Da jeg havde fået 
privatflyvercertifikat begyndte så at 
samle timer, fordi jeg ville være er
hvervspilot. 

11998 kom jeg i flyvevåbnet, men 
søgte ikke ind som pilot, fordi jeg 
vidste at jeg ville være erhvervspilot. 
Først aftjente jeg min værnepligt, og 
kom så over i hæren hvor jeg var tre 
år i artilleriet. Ved siden af arbejdet 
samlede flyvetimer i Cessna 150 og 
172 og fløj som faldskærmspilot i 
Cessna 182. Dengang skulle man jo 
bruge timer, for at komme videre, så 
jeg fløj alt hvad jeg kunne komme i 
nærheden af. 
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Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din sko
ling? 

Det er helt klart min første soloflyv
ning i et svævefly. Jeg havde skole
fløjet med en instruktør hele foråret 
og forsommeren og lige pludselig 
ville min instruktør sende mig solo, 
hvilket kom helt bag på mig. Det at 
flyve solo en varm sommeraften på 
Bolhede, var helt fantastisk. 

En anden tur jeg husker rigtigt godt 
var da jeg skolede til erhvervscertifi
kat. Vi fløj to elever med en instruk
tør og havnede i ret dårligt vejr nede 
omkring Osnabruck i Tyskland. Jeg 
sad i bagsædet og læste, og kunne 
så godt fornemme at der blev lidt 
hektisk oppe foran. På et tidspunkt 
lå vi så lavt at vi ikke kunne få radio
forbindelse, og instruktøren måtte så 
tage over og lave en lLS anflyvning til 
Osnabruck. Det var lidt hårrejsende, 
men gik selvfølgelig fint. 

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
du nu? 

De seneste syv år har jeg fløjet fragt
flyvning om natten i Boeing 767 hos 
Star Air, med base i Køln. Inden jeg 
kom i StarAir fløj jeg LET410. EIiers 
har jeg fløjet Cessna'er og Chipmunk 
og Avon og så selvfølgelig Pi per Cub. 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Hvis midlerne ikke var noget pro
blem var det nok en Spitfire, men i 
min hangar kommer der meget snart 
til at stå en Piper Cub, og den kom
mer måske allerede i hangar i løbet 
af året. Lige nu er den på værkstedet 
hos Peter Zier i Ebeltoft, hvor vi skal 
til at lægge lærred på vingerne. 

.... 



Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

Har jeg haft en dårlig flyvetur? Ja 
faktisk en flyvning med motorfejl i 
et LET ud af Stauning, hvor vi måtte 
fortsætte til Billund på en motor. 
Vi skulle færge flyet til Oslo, og lige 
efter vi lettede fra Stauning lød der 
et ordentligt skrald ude fra venstre 
side. Det der var sket var at turbinen 
var desintegreret, og så var der ikke 
andet at gøre end at lande. Vejret var 
dog for dårligt til at returnere til Sta
uning, så vi måtte flyve på en motor 
til Billund. Det var min tredje tur som 
helt ny styrmand, og det var mig der 
fløj den, så der fik jeg varmen. Det 
gik dog fint nok, og i Billund måtte vi 
så lande med hele hornorkesteret og 
masser af blå blink. Det var lærerigt. 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Så er jeg højst sandsynligt stadig
væk i Star Air. Det er et godt job, og 
det er svært at navigere i junglen af 
luftfartsselskaber. Star Air er en rigtig 
god arbejdsplads, hvor det er rart at 
være. Om ti år flyver jeg forhåbentlig 
også stadigvæk i min Pi per Cub! 

Hvad er efter din mening de største 
udfordringer indenfor privatflyv
ning lige nu? 

Helt klart de udgifter der er forbun
det med det, og det er også derfor jeg 
flyver veteranfly, med en motor der 
kan flyve på 16 liter i timen. Det ser 
dog ud som om der kommer nogle 
positive tiltag såsom LAPL og MOGAS 
til småfly, så helt sort ser det ikke 

Postfl.yvning i Skotland for Benair. 

ud. Jeg synes også der er udsigt til 
solstrålehistor ier, fordi der er en del 
unge mennesker får øjnene op for at 
det er billigt og sjovt at flyve veteran
fly. 

Har du nogensinde fået skældud for 
din flyvning? 

Det ka' jeg sørme ikke huske he he . 
. . ja det har jeg nok jo, et par gange, 
men det skal jeg nok passe på med at 
sige, men det var ikke noget alvorligt. 

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

Min far har også fløjet og mine for
ældre har billeder af mig som lille 
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knægt hvor jeg sad i lænestolen med 
hvid skjorte og striber på skuldrene, 
så nej det kunne jeg nok ikke have 
starte med tidligere. 

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

12 cylindre og fri udblæsning, og 
så ville jeg donere en hel masse til 
Flyvemuseet i Stauning, fordi det er 
et fedt sted. Men en Spitfire ville der 
nok også blive brugt nogle penge på. 

Har du nogensinde skadet et fly? 

Nej, ikke andet en den LET hvor mo
toren gik i stykker, men det var ikke 
mig der gjorde noget forkert, for der 
var en mekanisk fejl inde i motoren. 

Har du en yndlingstur? 

Ja det har jeg. Inden jeg kom i Star Air 
fløj jeg tre år i Skotland hvor vi ofte 
fløj ud til Shetlandsøerne, det var helt 
fantastisk. 
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At flyve i Skotland er helt ubeskri
veligt smukt, så det kunne jeg godt 
finde på at gøre en anden gang. Det 
var bare den bedste flyvning man 
kunne få. At flyve post og fragt ud til 
små øsamfund hvor en bondemand 
for eksempel fik sin generator, så han 
kunne komme ud at køre på marken 
igen, det gav mange gode oplevelser. 
Det er anderledes i dag hvor vi flyver 
masser af fragt, men aldrig ser de 
kunder der får alt det vi flyver med. 

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

Nej det ville jeg ikke. Jeg holder af at 
flyve, og er helt klart på den rigtige 
hylde. 

Kan du reparere et fly? 

Nu kan jeg da i hvert fald lave lær
redsarbejde, efter at have restaureret 
min Pi per Cub, sammen med Peter 
Zier, men jeg kan ikke så meget andet. 

I værkstedet hos Peter Zier 
Jørgensen har Martin lært 
meget om restaurering af 
veteranfly. Blandt andet lær
redsarbejde hvor strygejernet 
bruges til noget ganske andet 
end at stryge hvide skjorter! 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Der er så mange store legender in
denfor flyvning, og det var alle dem 
der havde mulighederne i 30'erne, 
40'erne og S0'erne. Fantastiske hånd
værkere som f.eks I3ob Iloover. 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Jeg har godt 4.100 timer plus om
kring 300 timer i svævefly og så har 
jeg twin og instrument-rating og en 
Boeing 767 styrmand-rating og så 
selvfølgelig single-engine som jeg 
holder ved lige ved at flyve Pi per Cub. 

..., 



Hvem synes du skal have Luftposten 
næstegang? 

Det synes jeg Henrik Gabs skal have. 
Han er en utroligt spændende per
son, der gør en masse for hjemme
bygning og veteranflyvning. 
Han gør også en masse i "Tripple-A" i 
Avedøre. 

..., 

Piper Cub'en stod i mange år på Fyn og 
Martin købte flyet som projekt vel vidende 
at der ventede MANGE arbejdstimer! 
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Oscar Yankee Af: Lars Finken - /ars@jinkenweb.de 

OY-CKK(3) Dassault Falcon 20005 2014 281 18.12.14 Kirkbi lnvest A/5, Billund 

OY-EDD ATR 72-212A 2002 702 21.1.15 NACAviation 8 Limited,c/o Billund TC-YAD 

OY-JRK(2) AirbusA320-231 1993 444 23.12.14 Danish Air Transport leasing A/5, Vamdrup 55-AAS 

OY-JXG Schempp-Hirth Nimbus 4DM 1994 4 6.1.15 Jacob Graae,Aabenraa D-KNLH 

OY-MUS Cessna 525 Citation M2 2014 525-0857 9.1.15 JAI Aviation ApS, Valby 

OY-SOK Cameron N-145 2006 10929 16.12.14 Thomas Jøhnk, Kgs. Lyngby D-OSKI 

OY-TCG AirbusA321-211 2014 6389 12.12.14 Thomas CookAirlines Scandinavia A/5, Dragør D-AVXW 

OY-TCH AirbusA321-211 2014 6438 22.1.15 Thomas CookAirlines Scandinavia NS, Dragør D-AlM 

OY-YAB ATR 72-212A 1999 588 181.2.14 NACAviation 8 Limited,c/o Billund TC-YAB 

OY-ARL Cessna 182P Skylane 19.1.15 Hans Lodbery, Ringkøbing Solgt til Tyskland 

OY-CVB Beech Super King Air 300 19.12.14 Anders Bundgaard, Hals (+2) Solgt som N990RA 

OY-GRI DHC-8-202 12.1.15 Air Greenland A/5, Nuuk Hav. 29.1.14 i llullissat lufthavn 

OY-HRL Robinson R22 Beta 29.1.15 Rene Lubber!, Odense Solgt til USA 

OY-JSW Cessna 510 Citation Mustang 22.1.15 Staus A/5, Risskov Solgt til Canada 

OY-PSD Boeing 737-86N 27.1.15 Primera Air Scandinavia NS, København Solgt til Letland 

OY-SBU Beech (90 King Air 16.12.14 Nissens NS, Horsens Solgt som 5R-AAH 

OY-SLS Dassault Falcon 900EX 16.12.14 AS Fort Aero, Tallinn, Estland Overført til Estland 

OY-SRS Boeing 767-39H 15.1.15 Star Air A/5, Dragør Solgt som C-FGSJ 

OY-TCX Grob G 103CTwin III Acro 5.1.15 Holstebro Flyveklub Solgt til Brasilien 

OY-VKA AirbusA321-211 4.2.15 Thomas Cook Airlines Scandinavia A/5, Dragør Solgt som G-TCDY 

OY-VKB AirbusA321-211 8.12.14 Thomas Cook Airlines Scandinavia A/5, Dragør Solgt som G-TCDW 

OY-VKE AirbusA321-211 18.12.14 Thomas Cook Airlines Scandinavia A/5, Dragør Solgt som G-TCDX 

OY-XBF Glasflugel Standard Libelle 201B 28.1.15 Ulrik Sørensen, Klagshamn, Sverige Solgt til Tyskland 

OY-XDO Grob Astir CS 6.2.15 Skive Svæveflyveklub Solgt til Tyskland 

OY-XIL Schleicher ASW 19 2.2.15 Flyvestation Værløse Svæveflyveklub Hav. 29.7.14 ved Arnborg 

OY-XSC Schempp-Hirth Discus es 5.12.14 Billund Flyveklub, Billund Solgt til Tyskland 

OY-YAJ ATR 72-212A 5.1.15 NordicAviation Contractor (lreland) Ltd, c/o Billund Udlejet til Indonesien 
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EJERSKIF.ifER: 

' OY-AKY Cessna F.172L Skyhawk 5.2.15 

OY-BCK Piper PA-28-140 Cherokee 13.1.15 

OY-BKY Piper PA-28-140B Cherokee 19.1.15 

OY-CSH Pi per PA-34-220T Seneca 5 16.1.15 

OY-ECC Piper PA-28-235 Cherokee 29.1.15 

OY-HLJ< Scheibe SF 25( Falke 12.12.14 

OY-LSX Glaser-Dirks DG-400 12.12.14 

OY-LUX Schleicher ASW 20 15.1.15 

OY-LVX Schleicher ASK-21 12.12.14 

OY-OMG Piper PA-32R-301 Saratoga IIHP 12.1.15 

OY-RPU SOCATA MS893E Rallye 180GT 2.2.15 

OY-XCX Pilatus B4-PC11 12.12.14 

OY-XKW Schleicher ASW 20L 13.1.15 

OY-XZL Scheibe SF 25( Falke 12.12.14 

OY-XZV Diamond HK 36 TC 12.12.14 

Morten Stokholm Holst, Brørup (+ 2) 

Renz-Jan van der Toorn, c/o Vamdrup 

Fly Triple-V, c/o Vamdrup 

Sun-Air of Scandinavia A/S, Billund 

Kim Skadborg, Ringkøbing 

Lemvig Flyveklub, Lemvig 

Lemvig Flyveklub, Lemvig 

CB-Gruppen, Kgs. Lyngby 

Lemvig Flyveklub, Lemvig 

GEFA Gesellschafft fur Absatzfinanzierung 

Uniton Holding ApS, Ry 

Lemvig Flyveklub, Lemvig 

Rasmus Fribert Andersen, Kirke Hyllinge 

Lemvig Flyveklub, Lemvig 

Lemvig Flyveklub, Lemvig 

Billund Rundflyvning ApS, Billund 

Marcus Tor Sommerbirk, Silkeborg 

Air Service Vamdrup ApS, Vamdrup 

Hjort Knudsen Holding ApS, Esbjerg 

Leif D. Nielsen.Assens 

Lemvig Svæveflyveklub, Lemvig 

Lemvig Svæveflyveklub, Lemvig 

Felipe Cvitanich, Rødovre (+1) 

Lemvig Svæveflyveklub, Lemvig 

Saratoga ApS, Randers 

Busy Business Flight, Ry (+ 1) 

Lemvig Svæveflyveklub, Lemvig 

Jørgen Leg ind-Hansen, Taastrup (+ 1) 

Lemvig Svæveflyveklub, Lemvig 

Lemvig Svæveflyveklub, Lemvig 

11; 12.APRIL I RIDEHUSET AARHUS 

* Aarhus Air center 
*Aarhus Ballon Team 

* Aarhus Faldskærms Club 
*Aarhus Modelflyve Club 
* Aarhus Svæveflyveklub 
* Dansk UL-Flyver Union 

*FLYV 
*Forsvaret med en F16 på 

Rådhuspladsen 
*Greybird Academy 

*KZ & Veteranfly Klubben 
*learntofly ApS 

* Midtjyllands 
Drageflyverklub 

* Paraglidingklubben 
Albatrosserne 

* Randers Flyveklub 
*Samsø Efterskole 

* YouFly International 
* Østjysk Ultralet Flyveklub 
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PiperWarrior (tunet I 60HP) 
udlejes fra Kalundborg Flyveplads. 
Kontakt Kalundborg Aviation for pris mv. 
59 29 13 26 - aviation@mail.dk 

Kalundborg Aviat ion 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/j;\~UNDBORG 
7r\JVIATION 

E 
Sa 

fter 
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Til lands, 
til vands og 
i luften ... 

www.samsoefterskole.dk 

nlD) ~ V•md,up 

LI~ SERVICE 
craft Maintenance 

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



GENERALSEKRETARIAT 

Kongelig Dansk Aeroklub 
Lufthavnsvej 2 8 
DK-4000 Roskilde 
Telefon: 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@mail.dk 

Per Wistisen, næstformand 
Telefon: 98 18 43 16 
e-mail: perwistisen@stofanet.dk 

Jørgen Mouritzen 
Miljø-og flyvepladsudvalg 
Telefon: 40 500 555 
e-mail: mou@mou-pr.dk 

Michael Olesen 
Telefon: 97 32 33 88 
e-mail: mo@paraglideren.dk 

Jacques Jonsman 
telefon 40 62 43 45 
e-mail: jacques@jonsman.dk 

Ole Kobberup 
telefon 51 22 62 34 
e-mail: okokobberup@aim.com 

1. suppleant: Ole Kobberup 
(er indtrådt i bestyrelsen december 2014) 
2. suppleant: Lisette Bertelsen 

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 
Lufthavnsve j 2 8 
DK-4000 Roskilde 
Telefon: 461415 09 
www.dhpu.dk 
E-mail: dhpu@dhpu.dk 

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

DANSK KUNSTFLYVER UNION 
Morten Hartvig Hanesn 
Gundsølillevej 20,4000 Roskilde 
Telefon: 213305 79 
www.kunstflyvning.dk 
morten.hartvig.hansen@mail.dk 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Knud Nielsen 
ElevTværvej 3 
8520 Lystrup 

Telefon 86231652 
Fax 86231183 

Internet adr.: www.flyvdmu.dk 
E-mail: mail@flyvdmu.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, 7 400 Herning 
Telefon: 9714 91 55 (man-fre 10-14) 
Fax: 9714 91 08 
www.dsvu.dl 
E-mail: dsvu@dsvu.net 

DANSK UL FLYVER UNION 
Formand: Per Horn 

Sekretariatet: Dagmar Skov 
Gl.Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Tirsdag og torsdag 17:00 -19:00 
Onsdag og fredag 13:30 -16:00 
Telefon: 7 4 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 
Telefon: 40 10 52 86 
E-mail: carsten@cb-svendsen.dk 

KZ & VETERAN FLY KLUBBEN 
Form.ind: Bent Esbcnsen 
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: 8613 4140 

Sekretariat: Martin Stuart Nielsen 
Kirkeskovvej 1, Bjælkestrup 
4660 St. Heddinge 
Telefon: 86 22 63 19 
www.modelflyvning.dk 
E-mail: info@modelflyvning.dk 



arrangere 
Hamborg. 

Målet er at samle nok deltagere til at 
gennemføre turen, der forsøges afholdt i 
løbet af maj måned i år. 

Prisen på turen holdes under 2.000 kr. pr 
deltager og reservering af plads kan ske 
til: rune@flyv.dk 
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~ ASERVICE 
CENIERAL AVIATION SEltVtCE A.,$ · WWW.CA.SEIIVICE.DK 

GENERAL AVIATION SERVICE APS VAT NO , DK 20 818808 

LUFTHAVNSVEJ 44 

4000 ROSKILDE 
DENMARK 

+4572170180 

WWW.GASERVICE.DK 
INFO@GASERVICE.DK 

I ):[!] 
• /:'~~ SCAN KODEN OG SKRIV DIG OP 
[!)~ TIL VORES NYHEDSBREV 

DK.145.0098 

DK MG 1008 

AEROCLEAN 
Aircraft painting 

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

www.aeroclean-nusum.de 
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IKAROS ATO TILBYD ER: 

• 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- motoret instrumentrettighed 
• Skoling ti l Instruktør rettighed, FI 
• Skoling ti l Instrument Instruktør rettighed, FI/IR 
• Skoling ti l Nat rettighed, NQ 
• PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 
• 12. time, Diff.- og Fam.t ræning 
• IRSE træning i Full Motion Redbird Simulator 
• IRSE PC i Full Motion Redbird Simulator 
• Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
• Revalidation/Renewal div. rettigheder 

Roskilde Lufthavn • Lufthavnsvej 60 • 4000 Roski lde 

l 
http://www.ikaros.dk • ikaros@ikaros.dk • Tlf.: 46 14 18 70 

~-

r 

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



Med sommeren for døren 

Endnu en vinter er pludseligt blevet afløst af et smukt 
forår, der forhåbentlig afløses af en dejlig lang flyvesæson 
med masser af gode og smukke oplevelser i luften og ikke 
mindst på jorden, hvor oplevelser og erfaringer deles. 

Flyvning er spændende og fantastisk, og i dette nummer 
af FLYV bringer vi en inspirerende historie om Thomas 
Schau Damm, der fik lyst til at bygge sig en flyvemaskine. 
"TOM" har gjort det som mange drømmer om, og gennem 
hele byggeprocessen har han dokumenteret projektet, 
som vi nu kan nyde og lade os inspirere af. Efter næsten ni 
års arbejde er hans RV8'er kommet i luften, og da flyet skal 
flyve 50 timer før det er endeligt godkendt, kan vi være 
heldige at se flyet og møde "TOM" til nogle af de mange 
arrangementer, der er planlagt gennem den kommende 
flyvesæson - ikke mindst det årlige FLYV-ind på Samsø 
Flyvcµ lad:s, den fø1 :,Le weckcnd I jull! 

Flyvning handler meget om at drømme og planlægge, og 
en del af FLYVs læsere nåede til den årlige flyvemesse 
AERO i Friedrichshafen, hvor 645 udstillere fra 38 lande 
udstiller alt til faget hørende i 12 haller, der i alt råder 
over 90.000 kvadratmeter. Det er MEGET at kapere, og stof 
til mange drømme og planer, og med bare halvandet døgn 
fra FLYVs udsendte vendte hjem - til dette blad gik i tryk
ken - var der travlt i redaktionslokalet de sidste timer op 
mod deadline. Lidt har vi dog nået. Der er mere hvor det 
kommer fra! 

Når vi taler om at inspirere, skal FLYVNING FOR ALLE 
også nævnes, for på få måneder stablede en flok ildsjæle 
en spændende flyvemesse på benene. Arrangementet trak 
tusinder af nysgerrige til Ridehallen i Aarhus, men læs selv 
mere om det! 

Rune Balle 
Redaktør O d . 

g u giver aifFLYVfi 
ro 2013 

Født i Odense 1967 
A-cert. / PPL 1991 
Cand scient · 
CPL i New Z.e. a'lantdropologi Kbh. 1999 
CP · an 2003 

l ' Danmark 2004 
Flyvepladschef på So . 
Flyveinstruktør 2005 msø siden 2004 
Søny -,, rating Canada 2012 

FLYV er nyheder og FLYV er historieskrivning, og også i 
dette nummer har vi fornøjelsen af at bringe ikke bare 
en, men to artikler af Ole Steen Hansen. Den ene artikel 
handler om verdens militærfly i nyere tid, mens den anden 
handler om den flyvning, der blev den sidste for den nor
ske digter Nordahl Grieg, der omkom under et bombetogt 
over Berlin under Anden Verdenskrig. Artiklen læner sig 
op ad Ole Steen Hansens spændende og utroligt velresear
chede "Bombemål Berlin" der udkom sidste år. En bog der 
også er aktuel, fordi det i år er 75 år siden Danmark blev 
besat og 70 år siden befrielsen, der i øvrigt bliver marke
ret med et lille veteranfly arrangement på Flyvestation 
Værløse søndag den 3. maj! 

Inden sæsonen bydes velkommen vil redaktion, layouter 
og bogholder på FLYV takke afgående KDA-generalsekre
læ1 And~, s Madsen fut del fdnla:, Ll:,ke :,ama1heJde, det 
gjorde det muligt at genoplive FLYV, og vi vil ønske Anders 
held og lykke med nye arbejdsopgaver hos Trafikstyrelsen. 

Tonny Henriksen, der overtager kontoret og posten som 
generalsekretær i KDA, efter Anders Madsen, har vi al
lerede haft fornøjelsen af møde, og vi glæder os til mange 
i\rs spændende samarbejde! 

God flyvesæson 
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AIRBUS A380 TIL KØBENHAVN 
Luftfartsselskabet Emirates vil ind
sætte en Airbus A380 på ruten fra 
Dubai til København. I følge selskabet 
vil passagerflyet beflyve ruten dagligt 
f1d Jen 1. JeLembe1 201S. 
- For ca. fire år siden lancerede vi ru
ten med en Airbus A330 og oplevede 
hurtigt en stigende efterspørgsel på 
fly til og fra København, hvilket var 
årsag til, at vi efter blot seks måneder 
indsatte en større Boeing 777. I dag 
er vi glade for at kunne opgradere ru
ten yderligere, på grund af vores høje 
belægningsgrad, og nu indsætte vo
res ikoniske dobbeltdækker -A380, 
udtaler koncernchef Sir Tim Clark i 
en pressemeddelelse. 
Ruten vil blive betjent af verdens 
første A380 konfigureret til to kabi
neklasser med en kapacitet på 615 
passagerer. Med den nye indretning 
tilbyder Emirates 4305 ugentlige 
sæder hver vej mellem København og 
Duba1. 

6 FLYV 

• Af Knud Larsen 

Meddelelsen vækker begejstring i 
Københavns Lufthavn, der må bygge 
om for at 'få plads' til det store fly. - Vi 
investerer i disse år store beløb i ud
videlsen af Københavns Lufthavn, og 
denne udvidelse omfatter også op 
gradering af infrastrukturen, så luft
havnen bliver A380-kompatibel, siger 
Thomas Woldbye, administrerende 
direktør i Københavns Lufthavne. 
Siden Emirates' lancering i Danmark i 
2011 har næsten 800.000 passagerer 
fløjqt p~ rntPn miallPm KøhPnh::ivn nn 
Dubai, oplyser selskabet. 

DREAMLINER PÅ MUSEUM 
Museum of Flight i Seattle, Washingt
on er det første museum der har fået 
et næsten nyt fly. Det er Boeing 787-8 
Dreamliner nr. ZA003, der fløj første 
gang den 14. marts 2010. Etter at 
have deltaget i testflyvningerne og 
certificeringsprogrammet besøgte 
ZAUU3 23 lande I den såkaldte Dream 
Tour. Udstillet på museet vil kabine
indretningen været delt i passagerka
bine hhv. test flyvningsindretning. 

KAFFE PÅ KANDEN 
En lang række flyveklubber landet 
over ser gerne besøg fra andre klub
ber og piloter. Lokkemaden er "kaffe 
på kanden" evt. med rundstykker, 
hvis mnn kommer t idligt. Nogle klub 
her har gratis landinger. Kig nærmere 
på mulighederne på DMU's hjem
meside www.flyvdmu.dk_og klik på 
fanen "Kaffe på kanden". 

F.SRJF.RG - KASTRlJP RF.TfJR 
Efter i næsten 15 år at have været 
uden direkte flyrute til København 
begyndte en række Esbjerg virksom
heder inden for fiskeri- og off-shore 
industrien sidste år at etablere et 
selskab. Den kommunale Esbjerg 
Lufthavn skulle tage sig af booking og 
billetsalg, mens flyselskabet Jet Time 
ville stille et tly til rådighed. 
Den 2. marts 2015 var forventnin
gerne høje med fire daglige hver
dagsflyvninger og en om søndagen. 

ZA003, der her ses inden Oream Touren, kan 
nu ses på museum. Foto: Boeing. 



Kunderne var svære at få op af læ
nestolene, og allerede den 25. marts 
2015 besluttede bestyrelsen for 
ES-air, som selskabet hed, at indstille 
flyvningerne søndag den 29. marts. 
Advokat Mikael Marstal fra selskabet 
siger, at man nu har gjort sig nogle 
erfaringer og at man måske vil gøre 
et nyt forsøg senere. 

GliRMANWINGS KATASTROFEN 
Et Airbus A320-fly fra det tyske luft
fartsselskab Germanwings styrtede 
den 24. marts ned i Alperne nordøst 
for den franske by Marseille. 

net tyske lavprisflyselskah har to 
daglige flyvninger mellem Barcelona 
og Diisseldorf. Efter starten fra Bar
celona og efter at have nået sin flyve
højde på 31.000 fod begyndte flyet 
pludselig en nedstigning på ca. 3000 
ft/min, hvilket for den type fly ikke 
er særligt bemærkelsesværdigt. Men 
der var ingen radiokommunikation 
mellem flyet og flyvekontrollen, lige
som der heller ikke var nødsignaler 
fra flyets transponder. I ca. 2000 me
ters højde forsvandt radarkontakten. 
Om bord på flyet var 144 passagerer 
og seks besætningsmedlemmer, der 
alle omkom. 

Et par timer efter ulykken fandt red
ningshelikoptere vragdele fra flyet. 
Ret hurtig fandt man Cockpit Voice 
Recorder (CVR) boksen og nogle dage 
senere Flight Data Recorderen (FDR), 
der nu er blevet undersøgt. 

Noget tyder på at flyets 2. pilot med 
vilje har tløjet tlyet direkte i jorden, 
mens kaptajnen var på toilettet. 
Senere undersøgelser af 2. pilotens 
forhold har afsløret at han havde syg
domsproblemer som han havde holdt 
skjult for luftfartsselskabet. 

Undersøgelserne foregår stadig. 

Airbus A380 kommer til København den 1. 
december. Her starter den på sin allerførste 
flyvning fro fabrikken i Toulouse Lufthavn i 
2005. Foto: C. Brinkmann for Airbus. 

INDENRIGSGÅRDEN LUKKET 
Den 1. april lukkede og slukkede Kø
benhavns Lufthavn for "Indenrigsgår
den", som åbnede i 1969. Bygningen 
ligger der stadig og anvendes fortsat, 
blot ikke specielt til indenrigstrafik. 
Al check-in og sikkerhedskontrol 
foregår nu i terminalerne 2 og 3, og 
indenrigstrafikken er på den måde 
helt integreret i lufthavnens øvrige 
trafik. Der bliver kortere vandreture 
fra indenrigsfly til udenrigsfly, hvis 
man skal videre med dem. Modsat ri
sikerer indenrigsrejsende, der er vant 
til korte check-in tider, at "hænge" 
fast i lange køer ved sikkerhedskon
trollen. 

Billederne er toget den 1. april, hvor ATR 
72'erne - den dominerende type i dansk 
indenrigstrojik - nu pludselig taxiede ind 
til den gamle Finger A. Foto: Ole Steen 
Hansen 
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"Indenrigsgården" i Kastrup, som nu er lukket. Foto: Ole Steen Hansen 

KASTRUP LUFTHAVN 90 ÅR 
Mandag den 20. april rundede Ka
strup 90 år og det er ikke småting der 
er sket på det "amarkanske" areal, 
der kunne have rummet næsten 
2.000 foldboldbaner, hvis det ikke 
var blevet til lufthavn. I løbet af de 
90 år lufthavnen har eksisteret, er de 
græsklædte landingsbaner for længst 
belagt med tusinder af kvadratmeter 
beton og asfalt, og træbarakker og 
erstattet med tusinder af kvadratme
ter terminaler. 
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I lufthavnens første leveår fløj godt 
5.000 passagerer til eller fra Kastrup, 
og der var nok ingen, der dengang 
kunne have forestillet sig, at passa
gertall P.t kun 90 år sP.nP.rP. villP. ovP.r
stige 25 millioner årligt - et tal der 
må formodes at stige endnu mere, 
når lufthavnen fra december 2015 
også kan tage SuperJumbo'en Airbus 
380. 

DØDSFALD 

Per V. Briiel 

Civilingeniør, dr. techn. Per V. Briiel er 
afgået ved døden den 2. april kun en 
måned efter hans 100 års dag. 
Briiel blev civilingeniør i 1939 og 
allerede i 1942 startede han sammen 
med vennen Viggo Kjær elektronik
virksomheden Briiel & Kjær. Briiel 
var højt respekteret for sit arbejde 
med lyd og vibrationer, og selskabet 
var i over 50 år verdenskendt og ver
densførende i systemer og måleud
styr af vibration. 

Briiel rejste for sit firma over hele 
jorden og hvad var mere nærliggende 
end at anskaffe sit eget fly. Han var 
allerede som ung studerende begyndt 
at flyve svævefly og fik hurtigt også 
motorflyvecertifikat til både en- og 
tomotorede fly. Som medlem af Kon
gelig Dansk Aeroklub blev han enga
geret i det organisatoriske arbejde, 
hvor h,;111 i 1960-erne som formand 
for Motorflyverådet arbejdede hårdt 
for at få etableret mange flere flyve
pladser i Danmark. Ilan blev senere 
valgt til vicepræsident i Federation 
Aeronautique Internationale (FAI), 
der er luftsportens verdensorgani
sation. Han benyttede ofte sit eget 
Beechcraft fly til rejser, der fx gik til 
Indien, Rumænien e.l. 

I 1981 fik han tildelt Danske Flyve
journalisters Klubs Luftfartspokal 
for en stor indsats inden for flyvning 
og luftfart. Han deltog indtil for få år 
siden altid i det årlige julearrange
ment. Han var også æresdoktor ved 
en række universiteter. 
Ved hans bortgang har flyvningen 
mistet en stor kapacitet. + 
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du fremover sikkert kan flyve hvor du vil uden restriktioner. 

Nyt eller gammelt avionic udstyr 

Tal med os; Det betaler sig I 
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TonnY Henriksen, -----•!!l'!i 
1

: .,,..,,.,,,.~~E~~hter 10 år på posten som generalsekretær for Kongelig Dansk 
Aeroklub, har Anders /vladsen valgt at prøve nye udfordringer, og fra 1. april 

er han ansat som luftfartsinspektør i Trafikstyrelsen, hvor han primært skal 
beskæftige sig med droner. 

KDAs formand gennem nu godt 1 ½ 
år, Hjalmar Nielsen, lagde i sin afsked
sta!P V::P!Jt pi\, at AndP.rs Madsen i t i 
å r har fungeret som samlende per
son, der har lagt et kæmpe arbejde i 
at få de ni unioner til at finde fælles 
'fodslaw' på mange områder. Hjalmar 
Nielsen sagde: "Du har været den 
samlende person for hele området 
og administreret det efter bedste 
evne. Netop denne evne har, efter min 
opfattelse • og Jeg ved mange andres 
også - været det, der har været årsa
gen til, at dansk luftsport til stadighed 
hdl kunnel uuvtkle sig Ul lrous for 
mange ændrer på området, både na
tionalt og på europæisk plan." 

KDAs formand, Hjalmar Nielsen, 
sagde endvidere, at Anders Madsen 
har været en loyal 03 3runrli3 person, 
som havrle været en rly3ti3 3enerr1l
sekretær og dygtig fuldtidsembeds
mand, hvortil han med et glimt i øjet 
tlllføje<le 'ja, det var nok der det gik 
galt, 09 nu vil du prøve kræfter med 
at være embedsmand, hvilket er fuldt 
forståeligt." 

Som afslutningsreplik sagde Hjalmar 
Nielsen : "Vi ønsker dig alt muligtgodt 
i dit nye job fremover ... ikke noget 
med held, for det har du ikke brug for, 
for du kan dit job 09 er hjemmevant på 
dine stofområder. Tak for de 10 år du 
har arbejdet for KDA." 
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Med disse ord fik Anders Madsen 
overrakt en lille symbolsk gave - et 
rnultitool - med replikken: "Vi har 
købt et multitool, 09 det kan være at 
den vil kunne hjælpe dig i ny 09 næ." 

Efter en kort præsentation af KDAs 
nye generalsekretær, svæveflyver 
og motorflyver Tonny Henriksen, 
der skifter til KDA efter 16 år som 
IT-mand i Danske Bank, gav den afgå
ende generalsekretær sin eftertølger 
et par ord med på vejen. 

Anders Madsen sague: 

Kære Tonny. 

Du har påtaget dig at passe et væsen 
ved navn KDA. Et væsen som nogle 
gangP. P.r 11rP.gP.rlig og som har sin 
P.gP.n vi/jP.. MP.n inrf P.rst hankP.r P.t gnrlt 
hjerte, der vil gode ting, selv om om
verdenen trækker i hjertet og prøver 
at slukke fornuften og lade sig styre af 
hurtige strømninger. Men KDAs styrke 
er måske i virkeligheden langsom
meligheden - det uforanderlige. De 
kraftige rødder der suger næring fra 
flere generationers kamp for flyvning 
og senere også luftsport. Og selvom 
væsenet ofte glemmer det, så er den 
forælder til mange andre grupperin
ger, der tumler rundt i lufthavet. 

I 1909 samledes en række mennesker 
for at skabe rammerne for motorflyv
ning og ballonflyvning, og de organise
rede de første uddannelser og certifi
kater. I 1934 inviterede 'Det Kongelige 
Aeronautiske Selskab' til et foredrag af 
Paul Mertens, og titlen var "Flyvning 
uden motor''. 
I dag har vi masser af flyvning med 
09 uden motor. KDA har etableret 
en flyvehistorisk sektion, som i dag 
er Flyvehistorisk Forening, og KDA 
skabte Rådet for større Flyvesikkerhed. 
Desværre er det kun de færreste der 
kender til det,Jbr det man Ikke lige 
kan finde på nettet eller 'google" ek
sisterer slet ikke. Men det gør KDA 09 
KDAs historie! 

Det var med stor ærefrygt at jeg selv 
gik ind i jobbet, som 47-årig, og det 
gnv mig ti gode år med et ønske om at 
gøre en forskel. Og det kan jeg mærke 
du også har! 

Selv har jeg valgt at bruge min viden i 
en større organisation, og du har valgt 
at bruge din viden og erfaring i en 
mindre organisation. 

Det bliver ikke altid værdsat at ar
bejdet med emner - som for de fleste 
medlemmer er uforståelige 09 usyn
lige - men os der ved hvad det indebæ
rer at være generalsekretær i KDA vil 
værdsætte det." 



Anders Madsen overrakte 
derefter Tonny Henriksen 
et "kunstværk" og fortsatte: 

"Her er et eksempel på hvad 
vi bliver budt. Det er et ab
strakt "kunstværk'; som i 
virkeligheden findes, for det er 
en skitse over fransk luftrum." 

. overrækker Anders Madsen en 
Tonny Henriksen 
helikopter-drone. 

Med slet skjult henvisning til den 
evige diskussion om hvor meget de 
forskellige unioners medlemmer 
skal bidrage økonomisk til KDA, gav 
Anders en sparepære til Tonny med 
ordene: "Sparepæren viser hvordan 
men får 60 watt ud af en 11 watt 
pære, så vores 9.000 medlemmer kan 
få mora ud, and der kommer ind, og 
med det vi/jeg ønske dig alt mulighed 
og lykke med." 

Tonny Henriksen kvitterede derefter 
med et par gaver til den afgående 
generalsekretær, der blandt andet 
modtog en lille fj ernstyret helikopter 
og et stort viskelæder der forventes 
at gå på omgang i Trafikstyrelsens 
kontorer, da det har teksten "FOR 
REALLY BIG MISTAKES" 

Når KDAs nye generalsekretær Tonny 
Henriksen i løbet af et par måneder 
har fundet sig godt til rette i sit nye 
kontor, vil FLYV kikke forbi til en 
snak om KDA og samarbejdet med de 
ni unioner. + 

. t abstrakt maleri, som i 
Endnu en symbolsk ~aved!t franske luftrum. 
virkeligheden forestiller 
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Forsvaret stillede med en F16 på 
pladsen. Hjemmeværnet stod Jo 

- rringen af den hele w 

Der var også kø ved simulatoren 
og flyveskolerne. 



li FLYV N I N G FOR ALLE li Tekstogfoto Rune Bolle 

Lige midt i Aarhus - og midt mellem 
rådhuset og musikhuset - ligger et 
gammelt gedigent ridehus, der bruges 
til mange forskellige småmesser, jule
marked og meget andet. 
Hvorfor ikke lave en flyvemesse i et 
ridehus, tænkte svæverflyver Lars 
Jensen fra Aarhus Svæveflyveklub, der 
straks luftede sin gode ide for klub
kammerater, venner og bekendte. 

Fra ide til handling var der ikke langt, 
og i løhi>t :if g:m~k0 kort tid blw dl.'r 
indkaldt til møde i klubhuset i Tilst, 
lidt udenfor Aarhus. I løbet af et par 
uger var der nogenlunde overblik 
over hvordan ridehuset kunne lejes, 
hvad det ville koste og hvad der prak
tisk kunne lade sig gøre, og der kom 
ovPrhlik over hvem der kunne bidrage 
økonomisk så projektet kunne reali
seres. 

Frederikke N ørskau Hansen, der var 
en af de mange aktive, i det der kom 
til at fungere som en "styregruppe" 
fortæller, at det var smaddersjovt at 
være med til at arrangere det, der 
kom til at hedde "FLYVNING FOR 
ALLE". Og titlen var vigtig, for det 

var nemlig vigtigt for de der deltog i 
de første møder, at alle skulle kunne 
være med, hvad enten de ville vise 
og fortælle om modelflyvning, svæ
verflyvning, faldskærsudspring, UL
flyvning eller skoleflyvning i klubregi 
eller som professionel flyveskole. 

Efter et par møder var det klart at 
der skulle samles 30-40.000 kroner 
s;immPn, for h;ivp pPn8P nok til ;it 
gennemføre arrangementet, og der 
kunne projektet nemt have strandet! 
Frederikke fortæller, at man derfor 
i "styregruppen" spurgte de "større" 
deltagere om de ville bidrage øko
nomisk, og om de kunne leve med 
at nogle små-klubber kunne komme 
med billigt eller gratis, og hver og en 
bakkede op om den tankegang. Med 
andre ord var økonomien sikret, så 
ridehuset kunne danne ramme om 
et arrangement, hvor hr. og fru Dan
mark - ganske gralis - ville kunne få 
indblik i hvad flyvning er for noget nu 
om dage. 

Når man siger offentlige arrangemen
ter med mange mennesker samlet i 
en stor gammel bygning, er der regler 

og forordninger der skal overholdes, 
men det var ikke noget der ødelagde 
humøret for arrangørerne. Brian 
Pastoft, der er flyveinstruktør og 
under uddannelse som bygningskon
struktør påtog sig at kommunikere 
med brandmyndighederne, der i 
første åndedrag var lidt betænkelige, 
da fly jo ofte er noget med brændstof. 
Et møde med brandindspektøren 
kom derefter i stand, men så snart 
han hørte at flere af arrangørerne var 
frivillige brandmænd, og s& ul da 
allerede var lavet tegninger over hele 
arrangementet, inklusive flugtvejs
beskrivelse, så var der overhovedet 
ingen problemer. 

I det hele taget var det at arrangere 
FLYVN ING FOR i\LLE ildw specielt 
problematisk, selv om det selvfølgelig 
var tidskrævende. Ikke engang forsva
ret havde nej-hatten på, for da de blev 
spurgt om de ville være med, blev der 
uden tøven tilmeldt en F-16, der fik 
lov til at stå i tre dage lige foran Aar
hus Rådhus, bevogtet af frivillige fra 
hjemmeværnet. SÅDAN! + 
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Torhild Ostad synger Til Ungdommen ved 
mindestenen den 2. december 2013. 
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Nordahl Griegs Til Ungdommen fik ny aktualitet i 
forbindelse med tragedien på Utøya, hvor den blev 
sunget ved mindehøjtidelighen i Oslo. fvlen digteren 
led selv en voldsom død i 1943. FLYV kan fortælle 
om hvad der skete med den Lancaster, Grieg fløj med 
under et angreb mod Berlin i 1943. 



(1 Danmark er sangen bedst kendt 
1 som Kringsat af fjender, som Kim 

Larsen spiller i en meget dynamisk 
udgave. Den 2. december 2013 blev 
den sunget af den norske sanger 
Torhild Ostad ved en mindesten i 
udkanten af Kleinmachnow sydvest 
for Berlin. Det var en tåget, lidt råkold 
formiddag, og der blev lagt kranse 
og bånd ved stenen. Samme dag, 
70 år tidligere, var det her, Nordahl 
Grieg styrtede ned sammen med syv 
australske og britiske flyvere. 

Men hvordan styrtede Lancasteren 
ned? Der har i tiden løb været frem
sat en del forklaringer og teorier, der 
desværre rummer fejl og unøjagtig
heder. 1 dag kan man ved at kombine
re dokumenter fra National Archives 
i London; Bundesarchiv, Abteilung 
Militararchiv i Freiburg samt mundt
lige og skriftlige kilder indsamlet af 
Giinter Kabelmann fra Heimatverein 
Kleinmachnow komme med et kva
lificeret bud på, hvordan Lancaster 
LM 316 fra 460 Squadron Royal Air 
Force Bomber Command blev skudt 
ned. Centralt i analysen har været 
et samarbejde med Military Aircraft 
Accident Investigation Branch i Farn
homngh i England. 

i}i1. No;'!i,i'.iFr,g'+11ifdFl~Ligtrti"iii&Fi~'~11i:"e& 
toget af ham. 

2. Mindestenen med navnene på 
ningsmedlemmer står nær Teltowk 

NORGES STEMME 
Under Anden Verdenskrig var Grieg 
N arges stemme fra sit britiske eksil. 
Det var ham, der gav falkesjælen 
ord. Det ham, der gennem digte og 
radioudsendelser fra London skabte 
forbmdelsen mellem det kæmpende 
N arge ude i verden og det besatte 
hjemland. Forfatter m.m. Johan Bor
gen skrev: "Som hans taler i den for
budte radio ble båret videre fra munn 
til munn, så gikk diktene fra hånd til 
hånd, likesom andre norske frihets
ve1> fo1Jle1el ug spreul af Jl!Lllge hen
der, sitert af tus ener." 

Grieg fløj med norske besætninger 
i Coastal Command, og han besøgte 
både Jlyveskolen "Little Norway" i 
Canada og de norske Spitfire-eska
driller på flyvestation North Weald 
nord for London. Krigskorresponden
ten Grieg måtte være med selv, dele 
vilkår med dem, han skrev om. Han 
kendte lydene, lugtene og vibratio
nerne i et operationelt militærfly, og 
han var akut klar over risikoen. Han 
tøvede nogle sekunder, da han fik 
tilbud om at komme med på endnu 
en operation under et besøg hos en 
Coastal Command-enhed: "Etter dette 
sekundets hemmelige overvindelse 
ved å motta innbydelsen, forstod jeg i 

udkant af Kleinmachnow. Præcis P, -
casterens krop med ligene af de o . 

3. John Mikael Kvistod (t.vJ [q:,_,d.{~t~\ / 7 m lssade i Ber
lin den 2. december 2013. B1f~.~ntcefYJf/.zd~(i)okale skole, 
som er venskabsskole med Natdof>_t,Gr,eg7sl{olen , Bergen. 

\Y'<'>:'j/C<,<:<,</ <<<-, 

4. Den største de/fro L/13tJJ&V~f~i~M7§-:k~sisterer. 
Den stammer fra undersiden dfv~,Q~i§~},~inge og har siddet 
mellem inderste motor og kroppff?fii{der benzintank no. 1. 
Den har været. anvendt !>Om tag på et skur og findes nu i 
den norske ambassade i Berlin. 

Detaljerne om L/1316 og dens besætning fro 
460 Squadrons Operations Record Book. Griegs 

navn er stavet forkert! 

ydmykhet det som kreves af flygerne 
når de dag som natt, uke etter uke, 
måned etter måned, må gå ut til en 
uviss skjebne." 

Ikke desto mindre havde Grieg længe 
ønsket at komme med et bombefly, 
men fået nej. De norske myndigheder 
i England ønskede ikke at udsætte 
ham for den fare; man ville ikke risi
kere at miste Norges stemme. 

Mod slutningen af 1943 fik han så 
endelig lov af Bomber Commands 
ledelse. Grieg kom med på det femte 
af den række angreb i vinteren 1943-
41-, som er gået over i RAF's historie 
som The Battle ofBerlin. 

BINBROOK 
Nordahl Grieg mødte op med to an
dre korrespondenter på Flyvestation 
Binbrook i Lincolnshire den 27. no
vember 1943, hvor den australske 
460 Squadron var deployeret. Bin
brook blev i 1989 brugt som kulisse 
til filmen Memphis Helle, og i den kan 
man se bygninger og hangarer, som 
Grieg ogsii sii under sit ophold på 
basen. 

FLYV APRIL 2015 15 



Instrumentbrættet minder meget om et 
jagerfly med RAF standard-blindflyvnings
panel i midten. Naturligvis er der fire sæt 
håndtag og instrumenter til motorerne. 
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Telegrafisten plads var lige foran den for
reste hovedbjælke. Navigatøren sad med 
siden til flyveretningen i den smalle gang 
foran ham. 

Ombord i en lancaster 

Der var ikke meget plads i en Lancaster. 
Kroppen var halvanden meter bred, 
svarende til 3 sæderækker og en smule 
af midtergangen i en Boeing 737. I 
bagkroppen var der 2 meter til loftet. Over 
det 10 meter lange bomberum var der kun 
160 cm. For at komme frem i maskinen 
skulle man kravle over hovedbjælkerne. 
Over den forreste var der kun 60 cm frirum. 
De fleste i besætningen sad ned under 
flyvningen, men flere flyvemaskinister 
valgte at stå op ved siden af piloten på 
hele turen. En del af deres instrumenter 
va1 plt1Lerel på ~iden af Aroppen lige foran 
navigatøren. Når maskinisten skulle aflæse 
dem, måtte han gå ned i knæ - evt. støtte 
ryggen mod navigatørens bord - og så 
aflæse feks. benzinforbruget. Det eneste 
sted Grieg kan have opholdt sig, hvis han 
skulle se, hvad der foregik og ikke gå i vejen, 
var den smalle ståplads umiddelbart bag 
pilotens sæde. Hans amerikanske kollega Ed 
Murrow, som fløj i anden Lancaster samme 
nat, stad netop her. Piloten var det eneste 
besætningsmedlem, som var spændt fast 
under flyvningen. Alle andre måtte bare 
prøve at holde fast i et eller andet, når 
piloten fløj undvigemanøvrer. 



Den 2. december skulle Grieg og en uf 
hans kolleger så med til Berlin. Yder
ligere to korrespondenter fløj med 
andre eskadriller. Griegs var om bord 
i Lancaster LM316, der lettede som 
nummer to klokken 16.12. Med et el
ler to minutters mellemrum brølede 
den ene Lancaster efter den anden 
ned ad startbanen, indtil alle Bin
brooks 25 bombefly var på vingerne. 
I alt 458 maskiner lettede fra Bomber 
Commands flyvestationer i det østlige 
England. 

Lasten i Grieg fly havde kodenavnet 
Usual og var en typisk last for et 
angreb på en tysk by. Midt i bombe
rummet hang en 4000-pundsbombe 
hPrPgnPt p~ ;it blæs':' rudf:'r 11rl og 
tagsten af husene. Resten af lasten 
bestod af 56 fosforbrandbomber og 1. 
230 stavbrandbomber. Når spræng
bomben havde skabt gennemtræk, 
skulle brandbomberne sætte ild i 
husene. Alle flyene i angrebet havde 
en last der var variationer over dette 
tema. Berlin skulle i højere grad 
brændes ned end sprænges i luften. 

Besætningerne så solens sidste strå
ler, mens de steg op over England. 
Ruten gik ned til den hollandske kyst 
og herfra næsten direkte østpå til 
Berlin. Få fly så hinanden i natten, 
men ved perfekt navigation og timing 
skulle der dannes en 90 km lang 

bomberstrøm, som på 18 minutter 
skulle bombe sigtepunktet i det cen
trale Berlin. 

Vinden udviklede sig imidlertid an
derledes end forudsagt. F.n vestlie 
vind blev til en nordvind. Flertallet af 
navigatørerne havde dårlige mulig
heder for at erkende dette over skyer 
om natten, og de enkelte reagerede 
forskelligt på situationen. Bomber
strømmen blev derfor mere spredt 
end den skulle være, og mange af 
flyene endte med at flyve omkring 
20 km længere sydpå end planlagt. 
250 fly kom således til at markere 
og bombe et område i nærheden af 
den nuværende Schonefeld lufthavn. 
OP flP<;tP bnmhPr frlldt owr m;irker 
og landsbyer her. Den 2. december 
reddede vejret - skyerne og vinden 
- Berlin fra endnu et ødelæggende 
angreb. Bomber Command havde 
fortsat store problemer med at finde, 
markere og bombe en by selv af Ber
lins størrelse. 

Bomberummet på en Lancaster er 10 
meter langt. Man ser pladerne midt i, hvor 
4.000-pundsbomben hang. Brandbom
berne hang i containere fordelt i resten af 
bomberummet. Man ser også lemmen under 
bombekasterens position ude i næsen. Det 
var denne lem mændene i den forreste del 
af flyet skulle ud gennem, når de havde fået 
deres faldskærme på. 

I aftenlyset fornemmer man, hvor tynd 
aluminiumsbeklædningen på en Lancaster 
var - 1,6 mm for at være præcis. Der var 
ingen isolering mod hverken kulde eller støj. 
Denne Lancaster tilhører Battle of Britain 
Memorial Flight. 

KLEINMACHNOW 
Markeringen af det område, som altså 
fejlagtigt endte med at være målet for 
de fleste fly, begyndte klokken 20.06. 
På dette tidspunkt befandt Lancaster 
LM316 sig fem minutters flyvetid fra 
stedet. Den har utvivlsomt haft kurs 
mod det, og bombekasteren, der lå på 
maven i flyets snude, har gjort klar til 
at nedkaste bomberne. Det er rime
ligt at antage, at LM316 befandt sig i 
ca. 20.000 fods højde, ligesom næsten 
alle de andre bombefly. 

Bombekasteren kunne se, at der var 
ved at komme huller i skyerne. Hul
lerne gav det tyske luftforsvars lys
kastere mulighed for at række deres 
fangarme op til bombemaskinernes 
flyvehøjde. Det var helt tilfældigt, 
hvor hullerne på et givent befandt sig, 
og helt tilfældigt hvilke fly, der så lige 
kom forbi. 

Et af disse huller drev ind over den 
lille mørkelagte by Kleinmachnow, 
samtidig med, at LM316 nærmede 
sig. 
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Den engelske krigskirkegård ved Heerstras
se i det vestlige Berlin. Graven til højre er 
Jlyvemaskm1st u. H. Looper fra 0negs Jly, og 
graven til venstre er piloten A. R. Mitchells. 
Dagbladets korrespondent Asbjørn Svarstad 
mener at have fundet ud af, at Grieg også 
må liyyt! pd dt!nnt! kirAeqå1 J, men /J,.;n 
mangler i skrivende stund endnu de sidste 
beviser fra de britiske arkiver. 
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Slusen i den vestlige 
ende af Kleinmachnow
søen. U1316fløj i sine 
sidste sekunder ind over 
søen fra den modsatte 
retning. 

Her faldt Lf1316 ned. 1) Højre vinge falder 
her. 2) 4000 pundsbomben eksploderede 
her. 3) Omtrentligt sted, hvor venstre vinge 
ramte vandet, da LM316 var rullet helt 
rundt. 4) Venstre vinge endte i vandet her. 5) 
de venstre motorer landede disse to steder. 
6) Kroppen landede her. fvfindestenen står i 
dag på dette sted. 

Lancaster JA914 blev skudt ned under angrebet på Berlin d. 3. sep
tembe, 194 3. En del af flyet er i dag udstillet på Deutsc/Jes Tec/Jnik
museum i Berlin. Nan ser meget tydeligt, hvordan hovedbjælken går 
gennem kroppen og er forbundet med aluminiumstrukturen i toppen af 
bomberummet. Man kan forestille sig, hvordan denne struktur vil blive 
deformeret, hvis hovedbjælken giver efter og vingerne brækker opad. 



Hullet i skyerne blev maskinens 
skæbne. Byens borgmester skrev i sin 
beretning, at en firemotoret maskine 
var blevet skudt ned over byen af flak 
Andre teorier har siden været frem
sat, f.eks. at LM316 blev skudt ned af 
en natjager. To forskellige piloter har 
ligefrem været nævnt som dem, der 
kunne have skudt Lancasteren ned. 
Hollænderen Theo Boiten, der i gen
nem årtier har beskæftiget sig med 
det tyske luftforsvar, har imidlertid 
stillet affotograferede mikrofilm fra 
Militararchiv i Freiburg til rådighed 
for denne research. Der er tale om 
nedskydningsrapporter, som blev 
indtelefoneret direkte fra flakbatteri
erne. Hans erfaring siger; at rappor
terne generelt er meget troværdige 
og præcise. 

Ifølge disse indberetninger fangede 
Lyskasterafdeling 662 en Lancaster 
over Kleinmachnow klokken 20.08. 
Et minut senere åbnede 3. Batteri fra 
430 Tunge Jernbaneflakafdeling ild. 
Endnu et batteri jernbanefiak og tre 
stationære flakbatterier begyndte 
at skyde klokken 20.13. Og klokken 
20.14 rapporterede yderligere to 
batterier at have åbnet ild mod Lan
casteren over Kleinmachnow. Øjen
vidner har fortalt, at en vinge brød i 
brand. På basis af disse indrappor
teringer kan man sige med så godt 
som fuldstændig sikkerhed, at det var 
granater fra disse batterier, der ramte 
Lancaster LM~16. ln(len anrlre hom
befly faldt eller blev skudt ned ved 
Kleinmachnow. 

5MINUTTER 
Bemærk, at LM316 var under beskyd
ning i fem minutter. Det er met,et Iane 
tid at være fanget af lyskastere og 
flak. En bomberpilot forsøgte typisk 
at undslippe ved at dykke og dreje. 
Man kan ikke holde både fart og 
højde. Samtidig blev det vanskeligere 
for det tyske flak at indstille granater
nes brandrør, når flyet skiftede højde 
og kurs uregelmæssigt. Granaterne 
var omkring 20 sekunder om at nå op 
til 20.000 tusind fod. Artilleristerne 

på jorden var nød til at forudse, hvor 
maskinen ville befinde sig 15-20 
sekunder senere alt efter dens højde. 

På de fem minutter kunne LM316 
i lige linje have tilbagelagt 25 kilo
meter, have kastet sine bomber og 
være på vej væk fra mål området. Ma
skinen arbejdede sig imidlertid kun 
langsomt frem over Kleinmachnow, 
hvilket indikerer, at den 23 år gamle 
pilot, Alan Roy Mitchell fra Ballarat 
nordvest for Melbourne i Australien, 
konstant har manøvreret hårdt. I 
mange tilfælde kom besætninger 
hjem og kunne berette, hvordan de 
havde manøvreret sig ud af det blæn
dende lys fra lyskasterne. Han prø
vede intenst på det. 

Stemningen i LM316 har utvivlsomt 
umiddelbart været chok - for et chok 
var det altid at blive fanget i lyset, 
når mørket var ens bedste ven. Men 
mændene har håhet på, at de ville 
klare det. Når minutterne så er gået, 
flakket har åbnet ild, sprængstykker 
er begyndt at slå mod maskinen, og 
eksplosionerne har været øredø
vende over den i forvejen øredøvende 
larm fra motorerne, har de enkelte 
besætningsmedlemmers tanker be
væget sig fra "vi får måske ordre til 
at springe ud" til "vi skal ud for alt i 
verden", da branden bredte sig i den 
ene vinge. 

f)p volrl<,ommP G-p~virkning'.'r har 
imidlertid forhindret dem i at tage 
deres faldskærme på og bevæge sig 
frem til nødudgangene. Griegs og de 
lem forreste i tlyet skulle ud gennem 
lemmen under bombekasteren. På 
dette tidspunkt havde maskinen alle
rene mistet mange tusind fods højde. 

Øjenvidner på jorden fortæller, at 
flyet til sidst kom ind over Teltowka
nalen fra øst i ca. 400 meters højde. 
Flyvehøjder er vanskelige at vurdere 
præcist, men man kan tillade sig at 
tolke det som, at Lancasteren kom i 
relativ lav højde - om det nu har væ
ret 300, 600 eller 800 mele,; laders 
sig ikke sige med sikkerhed. 

Ingen Lancaster-pilot ville frivilligt 
flyve i nærheden af Berlin og i nær
heden af flakbatterier i den højde. En 
tommelfingerregel sagde, at flakket 
blev dobbelt så præcist for hver 5.000 
fod, man kom ned fra 20.000 fod. Men 
Mitchell dykkede Lancasteren. Place
ringen af vragdelene fortæller, at flyet 
havde meget stor fart på. En fart, der 
kun kan være resultatet af et dyk Det 
må tolkes som en desperat handling 
fra hans side. Mitchell har presset 
styrepinden frem som et sidste for
søg på at slippe ud aflyskastere og 
flakild - og måske som et forsøg på at 
blæse ilden ud. 

NÆSETUNG 
En Lancasle1 blev næselung, når 
farten blev meget høj, og det skabte 
risiko for, at et dyk fortsatte længere 
end intensionen var, og at farten 
dermed blev endnu højere. Pilotens 
instruktionsbog advarede mod dette 
fænomen. 

Opretningen fra dykket har krævet 
alle Mitchells kræfter, og den har ud
sat den allerede skadede maskine for 
en voldsom belastning. Han rettede 
op på en kurs, der var nogenlunde 
modsat den, som LM316 var kommet 
ind mod målområdet med. Dette kan 
være en tilfældighed, fordi Mitchell 
kan være blevet desorienteret under 
de lange minutters voldsomme G
på.virkninger, hvor han også kan have 
været blændet aflystkasterne, så det 
var vanskeligt at aflæse instrumen
terne - flere piloter har berettet om 
dette fænomen. 

Kursen kan også have været bevidst 
valgt- væk fra målområdet, som lå 
få minutter længere fremme, og hvor 
store sprængbomber og hundredtu
sinder af brandbomber nu væltede 
ned fra himlen. 

STYRTET 
I forbindelse med opretningen og 
den høje G-påvirkning brød LM316 
sammen. Placering af vragdelene og 

FLYV APRIL 2015 19 



nogle bomber, som faldt ud af flyet, 
er nøglen til at forstå, hvad der skete. 
Set i forhold til den lave flyvehøjde er 
det den relativt store afstand mellem 
dem, som indikerer, at Lancasteren 
fløj meget hurtigt, og at den var rettet 
nogenlunde op, fordi den bevægede 
sig nogenlunde vc1nclrnt. I c1nc1lysen 
her har det været antaget, at den kan 
have bevæget sig med omkring 315 
kts, som var flyets maksimalt tilladte 
hastighed. Der skulle en kombination 
af høJ hastighed og brutal oprelnlng 
til at rive vingerne af den. 

Hele den højre vinge blev flået af 
først. Den havde begge motorer på 
og landede ved Teltowkanalen øst for 
Kleinmachnow. Vingens hovedbjælke 
gnv altså efter inde midt i flyet. Det 
har samtidig deformeret strukturen 
i bomberummet, hvor 4000-punds
bomben, som hang under hovedbjæ l
ken, er blevet revet løs. Samtidig faldt 
ca. 80 stavbrandbomhP.r og 20 fos
forbrandbomber ud. Bomberne faldt 
læ ngere fremme end vingen, hvilket 
harmonerer med, at de i højere grad 
ville blive ved med at bevæge sig 
fremad i flyveretningen under faldet. 

Kleinmachnows borgmester registre
rede skader på 44 huse syd for Tel
towkanalen i nærheden af det sted, 
hvor bomben eksploderede. Først og 
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fremmest glas- og tagskader samt 
mindre brandskader. 

På grund af den store hastighed er 
Lancaster LM316 fortsat fremad til 
dels holdt oppe i nogle sekunder af 
opdriften fra den vinge, som var tilba
ge. Maskinen er også begyndt at rulle 
om på ryggen som følge af den asym
metriske opdrift, der var konsekven
sen af, at den ene vinge manglede. 

Lancasleren, tle1 fm L~al blev LI ukkel 
fremad af to motorer, bevægede sig 
en smule hurtigere end bomberne, 
der måske faldt 9-10 sekunder, inden 
de ramte jorden. På dette tidspunkt 
var LM316 ved at være helt omme på 
ryggen, og Lancasteren er blevet ramt 
af trykbølgen fra eksplosionen. I dag 
skal en F-16 flyve i mere end 3.000 
fod for at være på den sikre side, når 
den smider en 2.000 punds-bombe. 
LM 316 var lavere, og dens spræng
bombe var dobbelt så stor. Eksplosio
nen kan have skadet LM316 yderlige
re eller ændret lidt på flyveretningen, 
men det har ingen forskel gjort, for 
flyet var allerede dødsdømt. 

Rullet fortsatte, og ude over Klein
machnow-søen ramte den venstre 
vingetip vandet, mens flyet lå på ho
vedet. Nu bevirkede kombinationen 
af inertien i rullet, farten og vinklen i 

vingens sammenstød med vandet, at 
flyet blev flået i nogle store stykker. 
De to motorer blev revet af - den ene 
endte inde på land syd for søen, den 
anden i vandet længere fremme. Vin
gen faldt på lavt vand ved den sydlige 
bred. Mange år senere havde børn i 
området erfaring for, at de kunne stå 
på den ved lavlande. Lancasterens 
krop - stadig med mændene og mere 
end 1.000 brandbomber ombord, lan
dede på nordsiden af søen og brænd
Le, ~amlitlig metl al maskingevæ1 am
mutionen gik af. Brandfolkene kunne 
ikke komme til den i flere timer. 

TABENE 
Det er umuligt at sige præcist, hvor
når Grieg og besætningen på LM316 
døde. 
Nogle af mændene kan være blevet 
såret eller dræbt af splinter fra flak
granaterne. Nogle af dem kan have 
mistet bevidstheden i en kombina
tion af chok og G-påvirkninger. Sand
synligheden taler for, at de først blev 
dræbt, da flyet ramte vandet eller 
jorden. 

Lancaster LM316's styrt illustrerer, 
hvor vanskeligt det var at komme ud 
af et britisk bombefly, når det blev 
ramt. Det fortæller også noget om 
den anonymiserede luftkrigs bru
tale tilfældigheder. Både på jorden 
og i luften var det held mere end 
rlygtighPCI, snm :afgjnrrlP, hvPm rlPr 
levede, hvem der døde. Begge krigs
korrespondenter fra Binbrook blev 
dræbt den 2. december. En tredje 
sad også I et tly, der blev skudt ned, 
men han reddede sig med faldskærm. 
Den amerikanske korrespondent Ed 
Murrow var den eneste som kom 
hjem. Tilfældigheder eller skæbnen 
afgjorde, at krigskorrespondenterne 
led procentvis langt de største tab 
den nat. 

Lincolnshire Aviation Heritage Centre har en 
Lancaster, som kan taxie. Centret håber på 
at få gjort den flyvedygtig. 



Næste dag måtte Bomber Command 
melde 40 fly savnet. Senere opgjorde 
man, at 230 besætningsmedlemmer 
var blevet dræbt, 61 var sprunget 
ud med faldskærm og taget til fange, 
mens det lykkedes en enkelt at flygte 
og nå hjem til England. I nogle af 
de tidligere forsøg på at beskrive 
begivenhederne og Griegs død, er 
tabstallene blevet overdrevet og nat
Len kalu.L en al Ll.e værsle lor Bomber 
Command. Det var den ikke. Der var 
betydeligt værre nætter, men også 
andre med færre tab. Det var alt i alt 
en gennemsnitlig nat i luftkrigen mod 
Tyskland. 

Ed Murrow lavede næste dag en ra
dioreportage, som er blevet berømt 
og stadig analyseres i detaljer på 
amerikanske universiteter. Find Or
chestrated Heil på nettet og lyt til en 
stemme, der den 2. december stod 
bag pilotens sæde i en Lancaster, lige-

som Grieg gjorde det. Måske så Mur
row Grieg blive skudt ned - han for
tæller i hvert fald om nedskydninger 
på vej ind til målet. Ed Murrow er en 
stemme fra 1943, som rejser direkte 
ind i nutiden via cyberspace. 

Grieg ville utvivlsomt også have sendt 
en reportage, men han døde 3½ time 
efter, at han var lettet fra Binbrook. 
Han havde skrevet, at Norges friheds
kamp "begyndte i ethvert hjerte som 
ville sætte alt ind". Det var han selv 
villig til, og han betalte den højeste 
pris for sit dybe engagement i kam-
pen mod nazismen. + 

En mere udførlig beretning om begivenhe
derne den 2. december 1943og bombningen 
af Berlin i det hele taget findes i Ole Steen 
Hansens bog Bombemål Berlin. 

http ://www.americanrhetoric.com/speeches/edwardrmurroworchestratedhell.htm 

Det er radioreportagen, der fortæller om nattens angreb. 
Det var meget langt fro standard, at der var korrespondenter 
med og at der blev lavet dens slags reportager Det er derfor 
lidt af en sjældenhed. 

Edward R Murraw. CBS' reporter i London under WW/1 

Lancoster R5868 på RAF Museet i 
Hendon - verdens ældste bevarede 
Lancoster Maskinen vor ikke med på 
angrebet den 2. december.fordi den 
6 nætter før vor kollideret over Berlin 
med en anden Lancoster, og den 
krævede større reparationer efter en 
hårrejsende hjemtur 

Binbraok er i dag nedlagt og et ret 
sørgeligt syn med skrammel, industriel 
oplagring, og bunker af det, der engang 
var startbane. Den lokale Ray Whiteley 
har ikke desto mindre etableret en 
mindepark, for dem der fløj og døde fra 
denne tidligere RAF Flyvestation. Den 
dag artiklens forfatter kom forbi, havde 
han netop - og tilfældigt - købt en 
Norwe_qian Weepinq Spruce. Ole Steen 
Hansen sponsorerede den på stedet, så 
træet kunne blive passende plantet til 
minde om Nordahl Grieg - og Ray fandt 
et norsk flag frem til den efterfølgende 
fotosession! 
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Efter ni års arbejde med at bygge en RV-8'er kan 
Thomas Schau Damm glæde sig over at været nået i 
mål. Flyet, OY-RVT, som "TOM" møjsommeligt har bygget 
hjemme i sin garage, har fået sit nye hjem i Billund Motorflyveklubs hangar. 
Lakken skinner, flyet er tanket og "TOM" er så klar til at flyve som han aldrig 
før har været. Men der mangler en væsentlig detalje før fly og pilot må lette! 

Tekst: Rune Balle Foto og billedtekster: Thomas Schau Damm 

Da rLYV besøget "TOM" i hangi:lren 
i Billund Lufthavn, i slutningen af 
marts, står flyet og stråler, og næster 
råber: "tag mig i luften". Selvom hver 
en skrue, nitte og bolt er monteret 
præcis som anvist afVANs AIRCRAFT, 
og selvom motor og instrumenter 
e r testet på jorden utallige gange, så 
SKAL det imponerende fly blive på 
jorden, af den simple årsag, at der 
mangler et sidste syn, et stempel og 
en underskrifl! 

Vejet, denne fredag formiddag, er 
ikke noget at råbe hurra for, og i 
stedet for at trække flyet ud i reg
nen kører vi hjem til "TOM" for at se 
værkstedet, der gennem mere end ni 
år har dannet ramme om det spæn 
dcndc selvbyggerprojekt. For piloter 
der er vant til at besøge flymekani
kere i store velindrettede værksteds
hangarer, er TO Ms værksted ikke 
prangende. Faktisk er det bare en ga-

Billedtekster 

1: Hlandmg af gammeldags og lidt moderne 
instrumentering. 
2: Piper Cub'en hed "M/STRESS" så ... 
3: Færdig samlet! 
4: Jeg glæder mig ... 
5: Kittet er kommet hjem i det nye værk
sted! (JAN 2006) 
6: 5'ådan ser et "5Jlow Huild"-kit ud (her dog 
en RV-7) 

tage, Jet Jug hut Ligl vi~et ~ig ikke al 
være en hvilken som helst garage. For 
ud over at have gulvvarme, aircondi
tion og effektiv udsugning, er garagen 
fyldt med alt det specialværktøj, der 
har været brugt til at realisere TO Ms 
drøm om at bygge et fly helt fra bun
den. 

QUICK BUILT ELLER "SLOW BUILT" 
AL bruge så mange år på at bygge et 
fly helt fra bunden, når man kan leje 
eller købe et fly, er nok utænkeligt, 
eller i det mindste urealistisk, for de 
fleste piloter. Men TOM gjorde det 
fordi han havde lyst, og fordi en af 
hans pilot-kolleger i SAS tilbød ham 
et "brugt" byggesæt til 11n fornuftig 
pris. 

Når man overvejer at købe et byg
gesæt, har de fleste fabrikanter to 
varianter af hver flytype de ti lbyder, 
nemlig et såkaldt Quick Built - el-
ler QB-sæt hvor krop og vinger er 
næs Len samlet færdig, og et standard 
byggesæt, hvor man selv skal samle 
hver en stump. 

"TOM"s kollega havde købt et stan
dard byggesæt, men efter nogle 
år indså han, at det nok var en lidt 
større mundfuld end han havde fore
stillet s ig. Derefter købte han et QD
byggesæt, og solgte det noget mere 

Liu!>kl ævenue "!>LdllUdl J-bygge!>æl" Lil 
"TOM" der - med en 9 års baggrund 
som flymekaniker i Flyvevåbnet -
ikke havde helt de samme betænke
ligheder i forhold t il hvor meget t id 
<ler ville gå med at bygge RV-8'eren. 
At han så oven i købet lige var blevet 
t ilbudt at gå på pension som bare 
55-årig fordi SAS havde overskud a f 
kaptajner, ja det gjorde kun projektet 
endnu mere tillokkende, hvorefter 
pilotuniformen blev skiftet ud med 
kedeldragt og arbejdshandsker. 
RV-8-projektet kunne have været 
færdiggjort noget t idligere hvis ikke 
planlægning og afvikling af diverse 
Airshows, flyvning med og vedlige
holdelse af Pi per L-4 Cub, restaure
ring af og flyvning med en svensk 
llarvard samt adskillige perioder som 
reserver i Flyvevåbnet havde grebet 
"forstyrrende" ind. 

ØKONOMI 
Fly er ikke billigt legetøj, og alle der 
flyver har en ide om hvad et spritnyt 
fly kostet~ når det er udstyret med en 
100 hestes motor og instrumenter til 
at klare lidt af hvert. En ny Pi per 28 
eller en ny Cessna 172 koster i om
egnen af et par mill ioner, og vil man 
have noget der også kan flyve med 
bunden i vejret, så bliver det i hvert 
fald ikke billigere. Med mindre man 
har mod på at studere arbejdstegnin-
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ger og bore, save, lime, spartle, slibe, 
spartle, slibe, male og rode med kom
plicerede detaljer i et sted mellem 
1.000 og 2.000 timer - alt efter valg 
af byggesæt, håndelag og erfaring 
med at bruge værktøj. I så fald kan 
man nemlig skabe sig et fantastisk fly 
for et sted mellem en halv og en hel 
million! 

BILLEDER 
Hvad enten man vælger at bygge 
"standard" eller "QB" er der to ting 
der er vigtige, ud over penge og kaffe, 
nemlig god tid og et kamera så man 
kan tage masser afbilleder under 
vejs. Og selvom det kan være lettere 
uoverskueligt at vælge de bedste bil
]P.cln, 11 cl ;:if ovP.r 2.S00 hilleder, så er 
det billederne der bedst fortæller 
historien om den kæmpe udfordring 
det må være, at bygge sin egen flyve
maskine. 

TILBAGE I HANGAREN 
Efter at have pløjet gennem de mange 
hundreder af billeder, klarede vejret 
en smule op imens vi kørte vil tilbage 
til hangaren i Billund Lufthavn. Og da 
det næsten ikke regnede mere, Lrak 
vi den prægtige flyvemaskine ud i 
den fri luft, for at tage et par billeder 
mere. Det bliver dog med garanti 
langt fra de sidste der bliver taget af 
"TOM"s RV-S'er, for ud over at flyet 
skal med til en masse Airshows og 
flyv-ind arrangementer, satser "TOM" 
på at tegne hjerter og røgstriber på 
himlen, for de der skulle være in
Leresserel i al se på uel. Førsl skal 
"TOM" dog lige flyve 50 timer i det 
nye fly, for flyet skal testflyves i hen
hold til gældende forskrifter, og er 
der en der glæder sig til det, så er det 
Thomas Schau Damm, der mere end 
en gang spejdede op mod himlen, da 
FLYV kom forbi på en gråvejrsdag i 
slutningen af marts. + 

Hjemmebyggerordningen er i Danmark underlagt KZ & Veteranfl.y 
Klubben, hvis projektudvalg og byggekontrollanter nyder berettiget 
anseelse hos Trafikstyrelsen. Alle arbejder gratis 'for sagen" og da 
mange har et job at passe ved siden af kan en bygger vel nok blive 
en kende utålmodig ind imellem, specielt når projektet nærmer sig 
sin færdiggørelse. Der er mange dokumenter som det er vigtigt for 
byggeren at sætte sig grundigt ind i. fvfan skal dog huske på at det 
store og uegennyttige arbejde som gøres af KZ& V uden tvivl gør 
ethvert projekts "papirkrig" både langt mere smidigt og meget, meget 
billigere. 

Billedtekster: 

1: Kroppen bygges "upside down" 
2: Haleplanet prøvemonteres 
3: Min rullekuffert kan være deri 
4: Bageste hovedbjælke bores 
5: /løjderors udslaget checkes 
6: Piger kan skam også være med! 
7: l.aserlys er bedre end en slatten uldsnor 

8. Identitetsskiltet til motoren. I dette 
tilfælde er jeg selvbygger for jeg købte den 
fra ny i mange fine æsker 
9: Avery Tools laver fine værktøjs-pakker 
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Billedtekster 

1 /mtnllntinn ng trimning nf mntnrPm 
"Baffl.es" 
2. Dejligt med overordentlig kvalificeret 
"assistance" af motoreksperten Vasu. 
3. Specielt designet til RV-8. 
Whir/Wind 200RV 
4. Oliepumpen 
5: Luftindtag og karburator 

I 



Billedtekster 

1. Der skal være MEGETvarmt så plexiglas
set ikke revner når det skæres! 
2. /vlotorskærmene spartles op. 
3. Canopy lim mixes 
4 (i/nsfihPr "fvlirm-hnlnnn" mi")(P<; 
5. Canopyrammen bygges op 

lf AN'S All{CRAFT 

Da Richard VanGrunsven i starten af 1970'erne gik i gang med at kon
struere og bygge små flyvemaskiner, kunne han ikke forudse, at han 
ville komme til at lægge navn til tusinder af RV-fly. Ikke desto mindre 
har det fly Thomas Schau Damm netop har færdiggjort fået nummer 
9.000, hvilket må siges at være imponerende. 

VANS AIRCRAFT sta1tede - som så mange a11J1 e ivæ, k:::.ætte1fi1 mae, -
i en garage, og voksede til den store verdenskendte virksomhed, der i 
år 2000 kunne flytte til nye over 2.000 kvadratmeter store lokaler, der 
huser de godt 50 fuldtids ansatte, der fremstiller og pakker de mange 
byggesæt, der sendes til store dele af verden. 
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Billedtekster 

1. Venstre vinge i sin jig 
2. /vlin "Harvard-kompi~" Svante Kilen hjalp 
også med nitning. 
3. + 8. Der skal ikke spares på sealing. Tan
ken SKAL være tæt! Tankene nittes sammen 
inden sealingen hærder. 
4. Højre vinges forkant klar til nitning 
5. En "rivetsqueezer" kan være handy 
6. FastBack ryg-skin tilpasses 
8. På tegningen ses hver eneste nittes type 
og placering i kroppen 
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STOR tak går til følgende: 
Andreas Damm • Christian Damm • Annemette Svensson • Svante Kilen • Erik Knudsen • Per Erichsen • Vasu •JensPeter Haurum 
Og ikke mindst fra: KZ& Vs Projektudvalg: Henrik Gabs • Kaj We/dingh • Jørgen Skov Nielsen • Jørgen Koldsø • Hardy Vad 

Billedtekster 

1. Kittets dyreste enkeltdel! 
2. GOD IDE! 
3. Håber at disse aldrig skal bruges 
4. Røqolietank med pumpe i forreste lastrum 
5. Andreas var en god hjælper. 
Her fik vi understellet monteret - det kunne 
man ikke i garagen. 
6. Så skal der males ... 
7. Lige efter jomfru-flyvningen 8 April 2015. 

Fed oplevelse! 
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UNCLE SAM HAR DEN STØRSTE KÆP! 



Hvem har flest? 
Verdens 10 største militære luftstyrker 

Land Aktive fly % af verdens % af verdens BNP 
bestand 

1.USA 13.902 27% 24% 

2. Rusland 3.429 7% 3% 

3.Kina 2.860 6% 7% 

4. Indien 1.905 4% 2% 

5.Japan 1.612 3% 8% 

6. Sydkorea 1.412 3% 2% 

Hrankrig 1.264 2% 5% 

8.Ægypten 1.107 2% 0,2% 

9. Tyrkiet 1.020 2% 1% 

10. Nordkorea 940 2% ? 

Alle andre 22.234 43% 

Tallene taler for sig selv - det er helt ubetinget Unde 
Sam, der har den største kæp, når det drejer Sif; om 

militære fly. Der er 51.685 militære fly i verden efter 
Flight Glo bals opgørelse. En sådan kan i sagens natur al
drig være helt nøjagtig, fordi der kan være havareret eller 
tilgået fly, inden man er blevet færdig med at tælle. Stør
relsesordenen er der dog ingen tvivl om. 

Og så må man konkludere, at USA simpelthen har flest 
kampfly, lufttankningsfly, transportfly, kamphelikoptere 
- og i øv, igl alle anJre kalegm ie1, !>Om ikke e1 cilerel he1: 
Lidt mere end hvert fjerde militære fly i verdens anven
des af USAF, US Navy, US Army eller US Marines. Rusland, 
der i øjeblikket er begyndt at spille med musklerne ved 
at lade deres turbopropbombefly ligger og flyve rundt i 
næ rheden af bl.a. norske og britiske kyster, ligger langt 
bagefter. Russerne opruster, men ligesom det danske jern
banevæsen har de altså langt igen, hvis de vil være med i 
første division. 

Så er der lande, som stort set klarer s ig uden militære 
fly. Luxembourg har slet ingen mil itærfly (skatten er vist 
også meget lav i lilleputstaten!), men landet har bestilt 
en A400M, så det lægger tungt ud, når det nu åbenbart 
ska l være. I Irland har forsvaret en Islander, to CN235 - til 
maritim patruljering - 8 helikoptere og 7 PC-9 trænings
fly. Det må være et af de lande, der har flest træningsfly i 
forhold til landets samlede antal militærfly. New Zealand 
ligger lunt i svinget, forstået på den måde, at landet lig-

Den ligner noget fra en overdreven tegneserie! Typen er truet.fordi 
USA nedlægger sin A10-flåde. Planen er at pensionere 164 fly i 
2016 og resten af de 288 maskiner over yderligere tre år. Det er 
noget, der vækker stærke følelser, som man kan overbevise sig selv 
om, bl.a. på Facebook-gruppen "Save the A-10" - "/t's saved my ass 
a couple af times" lyder et eksempel fra en (infanterist?) som meget 
nødigt ville have undværet et dedikeret nærstøttefly, da han sad i 
sandet i /vfellemøsten! 

"Look - no pilot!" Verdens mest almindelige kampfly anvendes også 
som QF-16, ubemandede targetdrones, som andre kan øve sig i at 
skyde på. 

ger langt fra alt og alle, og derfor nøjes forsvaret der med 
enkelte helikoptere, maritime pr1trnljefly, t re Herr.11les og 
to Boeing 757. Der er ligesom ikke rigtig nogen at slås 
med dernede. Singapore derimod - og landet er jo kun 
få minutters flyvetid stort på både den ene og den anden 
led - har ikke færre end 60 F-16 og 32 F-15. Her er man i 
en del af verden, som på sin vis er fredelig, men man ved 
jo aldrig. De gør i hvert fald ikke i Singapore og investerer 
i militært hardware i overensstemmelse hermed. Et flyve
våben bygger man ikke op fra den ene dag til den næste, 
hvis man pluJsellg slc1r og mangler del. 

HVER 7. KAMPFLY ER EN F-16 
Ser man på typerne er det markant, at hvert syvende 
kampfly i verden er en F-16. Typen, der begyndte tilvæ
relsen som en tanke om en letvægtsjager, er blevet et 
fuldvoksent multirole-kampfly, som flyver i hele verden. 
Danmark valgte indlysende rigtigt, da vores F-100, F-104 
og senere F-35 i sin tid skulle erstattes. Man bemærker 
også, at C-130 er den helt store verdenssucces indenfor 
militær lufttransport, selvom typens jomfruflyvning i tid 
er tællere på brøJrene W1 ighL!> rø, !>Le molm l!>el eJe f1yv
ning, end den er på 201S. Typen e1 11alu1 ligvi!> blevel uJ
viklet, men helt grundlæggende ligner en Hercules stadig 
en Hercules. Flytyper kan være langtidsholdbare - er der 
nogen lastbiler fra 1954, som stadig produceres? 

Meget bemæ rkelsesværdigt er det, at 78 % af alle lufttan
kere er amerikanske - et klart s ignal om, at USA betragler 
sine luftstyrker som en strategisk kr1pacitet, der skr1l kun
ne operere i hele verden. Når Israel har 12 er det JO heller 
ikke fordi, det er nødvendigt at lufttanke en F-16 for at 
flyve fra den ene ende af Is rael t il den anden, men fordi 
landets regering utvivlsomt betragter det som nødvendigt 
at have kapacitetens t il i værste fald at kunne slå til andre 
steder i Mellemøsten langt fra landets egne græ nser. 
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I dag er den bagerste der tæller - C-130 Hercules, næsten hver 
fjerde bevingede militære lastbil er af denne stadig ungdommelige 
type. C-47, "Whisky Seven" i forgrunden, kan vi bare ikke lade være 
mPrl nt tngP mPrl. Ikke længere i aktiv tjeneste, men et vidnesbyrd 
om, hvordan USA allerede under Anden Verdenskrig leverede værk
tøjet til strategiske lufttransport! 

Det kræver lufttankning, og det er ikke sikkert, at der er 
så mange, som vil Hlne lamlel sine Lankt1y, så ldnuel hd1 
investeret i tolv af slagsen. 

Tanken melder sig nalurligvis: Er der nu også råd til alt 
det her? Har f.eks. USA cool cash nok til at have 27 % af 
alle verdens militære fly? For at antyde, om et land har 
råd til at være med i legen, er dets andel af verdens sam
lede bruttonationalprodukt sat med op i tabellen. Tallene 
for BNP er en usikker størrelse; specielt i fattige økono
mier lader en del af produktionens sig vanskeligt opgøre, 
fordi en familie f.eks. dyrker en stor del af sin egen mad. 
Andre lande kan have en lemfældig omgang med statistik, 
og et lands produktion lader sig under alle omstændig
hcucr ikke så lcl opgøre, som .:int.:illct af dets militære fly. 
Men det er tal fra Den Internationale Valutafond, så man 
må sige, at de giver et sammenligneligt indtryk. Her kan vi 
bruge dem til at antyde, om landene på Top 10-listen har 
råd til deres flyvende isenkram. Når USA faktisk præste
rer at lave 24 % af verdens samlede produktion, så er det 
ikke helt ved siden af, at de så nok også har råd til 27 % 
af verdens militærP. fly. Ohama-administrationen mener 
da også, at der skal være penge til militære fly, for den har 
foreslået, at der sættes 6, 7 % flere af til forsvarets flypro
grammer i 2016 sammenlignet med 2015. 
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Der er 1.083 AH-64 Apache i verden. 
Denne er fra det britiske Army Air Corps. 

lbp , - kamphelikoptere 

Land Aktive % afverdens bestand 

1 USA 5.854 30% 

2 Rusland 1.101 6% 

3 Kina 806 4% 

4 Sydkorea 668 3% 

5 Japan 657 3% 

De russiske skatteborgere er hårdere presset end de 
dme1 ikdnske, forui ldnuel kun bidrdger med J % af ver
dens BNP, men alligevel mener at have råd til 7 % af dens 
kampfly. Endnu skævere bliver det, når man ser på Ægyp
ten, hvor forholdet mellem antallet af militære fly og BNP 
illustrerer, at her må befolkningen virkelig holde for. Og så 
er der denne mystiske stat Nordkorea - eller Mordkorea, 
som landet kaldes i Politikens daglige vittighedsspalte 
ATS. Dets økonomi er så besynderlig, at Den Internatio
nale Valutafond har opgivet at komme den på listen over 
verdens BNP. Måske har landets statistikere hævdet, at 
den højt elskede leder selv har bidraget med halvdelen af 
landets bruttonationalprodukt og selv har bygget halv
delen af kampflyene! Hvem ved? Man skal høre meget før 
ørerne falder af, når det drejer sig om Nordkorea I 

MEN HVORDAN SER DET SÅ UD I DANMARK? 
Vi er for lille t il at være med i toppen af statistikkerne. 
Men FLYV har regnet på det, og vi har altså 1,6 promille 
af verdens mil itære fly, og vi laver 5,6 promille af verdens 
BNP. Skulle forholdet mellem vores samlede produktion 
og den andel af den, som vi bruger på militære fly være 
som i USA, skulle Flyvevåbnet være 3-4 gange så stort. 
Så kunne vi godt åbne Værløse, Vandel og Tirstrup igen! 
Men det gør vi ikke, for som en tidligere flyvestationschef 
sagde engang i 1990'erne: I Danmark har vi alt id været 
parate til at kæmpe til sidste amerikaner! + 



Top 5 - Verdens største flåder af kampfly 

Land Aktive kampfly % af verdens kampfly 

1 USA 2.797 19% 

2 Kina 1.454 10% 

3 Rusland 1.439 10% 

4 Indien 762 5% 

5 Nordkorea 572 4% 

En af de sjældne: Det tjekkiske flyvevåben har to L 410. 

Top 5 - Transportfly 

Type Aktive fly % af verdens transportfly 

1 C-130 951 22% 

2 King Air 295 7% 

3 (-17 263 6% 

4 (295/(235 253 6% 

5 An-24/26 238 5% 

Top 5 - kampfly 

Type Aktive fly % af verdens kampfly 

1 F-16 2.242 15% 

2 H8 1.046 7% 

3 Su-27 /30/33/35 874 6% 

4 F-15 854 6% 

5 MiG-29 793 5% 

I en tid, hvor mange militære budgetter beskæres eller belastes, 
fordi vestlige politikere faktisk sender deres soldater i krig - med 
en forventning om, at den slags kan klares indenfor budgettet - vil 
nogen måske synes, at det er en luksus at have noget der svarer til 
en eskadrille, der udelukkende beskæftiger sig med formationsflyv· 
ning. Men det vil nok blive betragtet som landsforræderi i Storbri· 
tannien, hvis nogen skulle foreslå at nedlægge Red Arrows - og tak 
for det! Vi vil nødig undvære de røde pile! 

Tyskland har 76 Eurofighter i tjeneste, yderligere 25 er bestilt. 

Top 5 - Verdens største flåder af lufttankningsfly 

Land Aktive fly % af verdens bestand 

1 USA 591 78% 

2 Rusland 19 3% 

3 Saudi Arabien 17 2% 

4 Frankrig 14 2% 

5 Israel 12 2% 
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FRIEDRICHSHAFEN Tekst og foto : Rune Balle 

/vlesser for flyvning og luftfart er der masser af rundt om i verden, og de fleste er 
nok enige om OSHKOSH i USA er den største. Hvilken der er nummer to diskute
res, men mange i branchen mener at AE RO-messen i Friedrichshafen i hvert fald 
ligger på en delt andenplads. 

Friedrichshafen kan man komme til på mange måder, men 
for at få en ide om HVOR langt der er til AERO-messen, 
valgte FLYV's udsendte at pakke bilen og køre sydpå. 
Inden afgang havde vi hørt om AERO-veteraner, der havde 
prøvet at køre de omkring 1.200 km i et hug, og fo r at 
undgå at blive slidt helt op, blev turen delt i to med "night 
stop" på halvvejen. Det viste sig at være en rigtigt god ide, 
for den tyske autobahn er ikke det mest spændende man 
kan opdrive. 

Vel ankommet til Friedrichshafen blev vi indkvarteret. 
Ikke så tæt på AERO som vi kunne, men i en af udstil
lingshallerne, hvor der var indrellel TENT-CITY, 90 Lelle 
med plads til omkring 150 sovende. Pris: 100 Euro eller 
omkring 750 kr. for to personer i to nætter, inklusiv mu
sik, skal vi lige hilse og sige. For hvad vi ikke vidste, var at 
"telt-hallen" også blev brugt til "aherparty" for udstillere, 
der gav den gas med live musik og efterfølgende diskotek 
.. . . fra to forskellige fester i samme hal, der var omkring 
dobbelt så stor som en almindelig dansk håndboldhal. 

Alt har en ende, og omkring midnatstid stoppede festerne, 
hvorefter de r kun var almindelig mumlen i hallen, fra de 
mange natteravne, der fordøjede de enormt mange ind
tryk man får i løbet af en eller flere dage på den enorme 
udstilling, der byder på 645 udstillere fra 38 lande, fordelt 
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på de 90.000 kvadratmeter messecentret råder over, for
uden arealerne uden for hallerne! 

Som førstegangs-besøgende er AERO overvældende, for 
der er virkeligt noget at se på for flyvernørder, hvad en
ten interessen er ultralette fly, selvbyggerfly, GA-fly eller 
udstyr til flyvning. FLYVs udsendte tilbragte godt to dage 
med at vandre rigtigt mange kilometer og tale med r ig
tigt mange udstillere, og mange danske piloter der lagde 
mærke til at FLYV var rejst sydpå. Et par dage var slet slet 
ikke tid nok, men det lykkedes at samle en del udtryk, 
som vi håber vil inspirere FLYV-læsere til at rejse med 
~ytlpå næ ~Le å1 ! 

Afterparty 



SVENSK 
VERDENSPREMIERE 
På AERO-messen i Friedrichshafen præsenterede det 
svenske firma BLACKWING deres nye UL-fly, der faktisk 
er så nyt at det første SO-timers testflyvningsprogram 
sættes i værk i løbet af forsommeren. 
BLACKWING ULTRA FG er udviklet af ingeniører der har 
- eller har haft - tilknytning t il SAAB, og dansk-svenske 
Thorkil MacDonald- Arnskov fortæller, at der er lagt rig
tigt mange årsværk i udviklingen af det nye fly, der bygges 
i Lund - lige på den anden s ide af Øresund. 

BLACKWING ULTRA FG er udrustet med en 100 HK Rotax 
912 IS med elektronisk indsprøjtning og det forventes at 
den vil have et brændstofforbrug på bare 14 liter i timen 
med op mod 400 km 1 timen. f:< LYV er inviteret t il at over
være nogle af de mange testflyvninger, der skal udføres i 
løbet af 2015, og det bliver spændende at høre mere om 
rj Pt nyp fly CRUISE SPEED 75% 

STALLSPEED 

FUEL CONSUMPTION 

TAKEOFF DISTANCE 

LANDING DINSTANCE 

CL/MB RATE 

CABIN WIOTH 

MAXTOW 

EMPTY WEIGHT 

WINGSPAN I AREA 

ULTIMATE LOADFACTOR 

178 km/h (150 kts) 

65 km/h (35 kts) 

14 1/h (range 10h) 

150 m (15 m obstac/e) 

300 m (15 m obstac/e) 

1.6 m/s (1500 Jt/min) 

1.21 m (47.5') 

450 - 472.5 kg 

297.5 kg (incl. BRS) 

8.4 m/9.4m2 

+12 /-7.5 G 
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ELICOTTERO 
FANTAST I CO 
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l 
Andrea Bettin viser helikopterens mast 

og rotorhoved der er fræset ud af massive 
n... 18 1 titaniumklodser 

Italien er blandt andet kendt for hurtige biler og elegant 
design, men det er nok de færreste der ved, at en ny ultra
let helikoptertype er på vej ind på markedet. 

LCA hedder helikopteren, hvilket er forkortelse for La
manna Construzioni Aeronautiche, hvilket er en lille 
norditaliensk virksomhed med brødrene Lamanna i spid
sen. 

Pilot og sælger Andrea Bettin viste stolt den nye helikop
ter frem, der på rigtigt mange områder minder meget om 
den velkendte amerikanske Robinson 22. Helikopteren 
har plads til to personer, den har to rotorblade og en 
motor hvis kraft overføres ved hjælp af remtræk ganske 
som på Robinson 22. Her holder lighederne dog også op, 
for italienske LCA er en ultralet helikopter med maksimal 
star tvægt på 450 kg, og den har en 115 HK Rotax 914-
motor! 

J.C:A er certificeret i hjemladet Italien samt i Frankrig, og 
så er den meget tæt på at være godkendt i Tyskland, hvil
ket med stor sandsynlighed v i l lette vejen til det danske 
marked, hvor et par potentielle kunder står på spring. 
Faktisk så meget, at de er klar til at rejse til LCA-fabrikken 
i Vicenza - omtrent 60 km nordvest for Venedig - for at 
prøve vidunderet, og endog så meget, at FLYV er inviteret 
med. Det bliver spændende! 





KARRUSEL
HANGAR 

At få bakset fly ud og Ind af hangarer kan være bøvlet , og 
efter sigende skyldes langt de fleste småskader på fly, at 
vinger og haler støder på hangarporte elle r andre fly, når 
fly skal Ind og ud af hangarer. Del har e l par tyskere lag e l 
konsekvensen af, og de tilbyder nu runde hangarer, hvor 
pla dsen udnyttes optimalt og r isikoen fo r skader minime
res. 

GOD IDE 
Ideen ligger egentlig lige t il høj rebenet, for næsten alle 
der flyver s må fly har prøvet at skulle bakse e t fly ud der 
s tod inderst i en ha ngar. Først skal porten skubbes op, så 
s kal alle de fly man ikke skal bruge t rækkes ud, inden det 
fly llld ll sk.dl flyve i kan lu~kkes uJ, ug J e reslerenJe fly 
kan bakses tilbage i hangaren. Er man r igtigt heldig efter 
en veloverstået flyvetur, skal man så have alle flyene ud 
igen for at få det fly på plads som var årsagen til hele ud
fo rdringen. 

DEN RUNDE LØSNING 
På AERO-messen i Fried richshafen havde STEMATIC en 
lille stand hvor de viste karrusel-hangaren frem, og Jo
han n Steckermeier viser stolt model, b ille der og tegninger 
frem, og det er virkeligt simpelt at løse problemet, og man 
kan gøre meget af de t selv! STEMATIC har nemlig lavet et 
byggesæt, så medle mmer af en flyveklub kan bygge den 
runde hangar selv, og ud over DVD med byggeinstruktion, 
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Hangaren er bygget som en overdækket karrusel hvor hangargulvet 
drejes. Lavvingede fly står med vingerne under højvingede fly for at 
udnytte pladsen så godt som muligt. 

tilbyder de konsulenthjælp til en nmehg t1mepns + trans
port fra og til Massing, der ligger lidt øst for Miinchen. 
Og pris? Ca. 100.000 Euro hvilket vil s ige omkring¾ mio 
kr. for en hangar der kan tage tre-fire højvingede Ces
sna'er og tre-fire lavvingede Pi per-fly, hvilket vil sige et 
sted mellem 100.000 og 150.000 kr. pr fly. 

1 
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VULCAN AIR 
FRTEDRICH~ HA: EN A I R C RA F T 
Siger man "Vulcan Air Aircraft" ringer der ikke en klokke 
hos ret mange danske piloter, før der bliver tilføjet "Par
tenavia". Så er de fleste til gengæ ld med, for Partenavia er 
jo den der lille tomotorede, der bliver brugt til skoleflyv
ning, taxiflyvning og fugletælling. 

"Vulcan Air" er med andre ord ikke særlig kendt på vore 
breddegrader, selvom den italienske virksomhed har ek
::sbLcreL heil ::siuen 1996, men ucl er en spændende virk 
somhed, der er bygget på Partenavia'ens gode egenskaber, 
gode ry og rygte. P68 Partenavia er en arbejdshest, der nu 
hedder Vulcan Air P68V P68TC eller P68 Observer og en 
hurtig søgning på Trafikstyrelsens hjemmeside viser, at 
der er ti af dem på dansk register. 

P;'\ AF.RO-messen i Frierlrir.hshafen udstillede Vulcan Air 
alt hvad de kan tilbyde, og ud over en "Par tenavia Obser
ver" viste de deres forstørrede "Par tenavia" med optræk
keligt understel, dens "storesøster" med turbinemotor og 
så en lille enmotoret "splejs", der minder utroligt meget 
om verdens mest udbredte enmotorede fly: Cessna 172. 
"Splejsen" kalder Vulcan Air for Vl.0 og har man hang til 
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På messen henviste de Vulcan Airs italienske repræsentanter til 
Kasper Roland, der har mange års erfaring med "Partenavia" gen
nem sit arbejde som flyvechef i BioF/iqht, der bl.a. flyver fuqletæl
ling. 

fly med vinge1~ der ikke er i vejen, når man skal ind og ud 
af kabinen, så er Vl.0 spændende. 

Vl.0 er egentlig en gammel konstruktion som Vulcan Air 
har støvet af og moderniseret, for at tilbyde et skolefly til 
en fornuftig pris, der naturligvis ligger noget lavere end 
Cessna 172'eren! 
Flyet har dog samme motor som 172' eren, og så har den 
en del ford ele og ulemper. Fordelen ved Vl.0 er at den er 
højere i kroppen og understellet, så lidt højere personer 
kan stå i tørvejr under vingen uden at skulle dukke sig. 
Derudover har den hele to døre i højre side, så bagsæde
passagerer kan komme ud og ind, selvom forsæderne er 
optaget. Det er godt tæ nkt! 

For 172'er -veteraner har Vl.0 dog også nogle bagsider. 
For dels er der meget lidt benplads på bagsæderne, hvis 
pilot og forsædepassager eller instruktør har "almindelig" 
benlængde, dels er yoken udskiftet med en "Cirrus-agtig" 
"halv-yoke", der er monteret lige nøjagtigt så meget for 
højt, at man ikke kan hvile styrehånden på et knæ . Ende
lig er dørhåndtagene ret små og lidt mystisk designet, så 
de nok ikke er nemme at betjene med nordeuropæiske 
blåfrosne vinterfingre. 

Vulcan Air har udviklet to flytyper, der er større end den kendte 
"Partrmavia". NP.dP.rst sP.s Vr(PnRR) dPr har nptrækkP/igt 11nrlPrstPI 
ag stempelmotor. Øverst den noget større A-Viator der er udrustet 
med turbinemotor. 

Set i forhold til Cessna 172, der blev designet i starten 
af 1950'erne, så er Vl .0 et friskt pust, der uden tvivl vil 
tiltrække købere, hvis den flyver ligeså godt som sine 
"storesøstre". Desværre var det ikke muligt at fil afklarP-t 
det, fordi AERO i Friedrichshafen er en statisk udstilling, 
så det må vente til en anden gang. Kan man køre de ca. 
1.200 km fra Danmark t il Friedrichshafen for bare at se 
på fly, kan man vel også køre 1.200 km mere og besøge 
fabrikken i Napoli. Mon ikke det kunne belønnes med en 
flyvetur? 
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DANSK REPRÆSENTATION 
FR~EDRICH~ HA; EN PÅ A E R 0 
EUROPEAN AIRCRAFT SALES OG SCAN AVIATION 
På AERO-messen i Friedrichshafen var der i år 645 udstil
lere fra 38 nationer, fordelt på 90.000 kvadratmeter i 12 
udstillingshaller. 

Da nmark er som bekendt ikke er nogen stor lutttartsna
tion, og derfor skulle man lede længe efter dansk repræ
sentation på AERO-messen. Ikke desto mindre var vi godt 
repræsenteret, i det Bjarne Jorsal og Katja Nielsen v;ir 
med på den store Piper stand imens William Røsche re
præsenterede Sean Aviation. 

Bjarne Jorsal og Katja Nielsen har arbejdet sammen i 
European Aircraft Sales i mange år, og et af deres specia
ler er salg af Piper-fly. Bjarne fortæller, at der er ved at 
komme gang i salg af nye fly igen, efter at finanskrisen er 
ved al være oversLåeL, og fakli~k blev de1 unde1 ~krevel en 
kontrakt på en helt ny Piper til en dansk kunde. Brugte fly 
er der også kommet lidt mere gang i, fortæller Katja, der 
he nviser til European Aircraft Sales hjemmeside, hvoraf 
det også fremgår at der er gang i salget af brugte fly. +-
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1. Bjarne Jorsal og Katja Nielsen har i mange år været medejere af 
European Aircraft Sales, der har kontor i Odense. 

2 + 3 For kunder der har behov for et hurtigt fl-Y til en overkomme
lig pris, kan Piper fvteridian konkurrere med Pilatus PC12. Prisen er 
pt. omkring 14 mio kr, hvilket er langt billigere end for en PCl 2. 

4. Pi per arbejder hele tiden med at forbedre ergonomien i deres fly. 
I næste generation integreres landingslys-lamperne i centerskær
men og panel til autopilot bliver placeret over centerskærmen der 
derfor rykkes nedad. 

5 Bjarne lorsal viser cockpittet i den spritnye Piper fvteridian. Ud 
over Garmins nyeste "glascockpit"fås flyet med auomatik der brin
ger flyet ned i sikker højde, hvis kabinetrykketfalder. Ydermere kan 
man få et apparat der mdler pilotens blodt,yk og ilt111ætning. 

6. Om morgenen får de udstillede fly den store tur med pudseklu
den og tæpperne en tur med støvsuger. 

1. Et kik bagud i kabinen viser, at der ud over komfortable sæder 
også er god plads til lange ben. 

8 + 9. Blandt de få danske udstillere på AERO var den dansk-tyske 
virk~nmhed Scanltviatian, havde medbragt et par eksempler på 
motordele der var blevet udskiftet. 
William Røsche viste hvordan revner i metal kan udvikle sig til 
motorhavari. 

I 
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Det hele skal ikke dreje sig om flyv
ning, så som solar eclipse nørd drog 
jeg til Svalbard for at se den totale 
solformørkelse som ville passere med 
1700 meter i sekunder 20. marts. 2 
minulle1 og 27 :sekunJer ville hele 
forestillingen tage. 

Allerede en uge inden så jeg på face
book at Ultramagic ville tage en af 
deres nye balloner med til Svalbard 
for at forsøge at flyve igennem solfor
mørkelsen. Og vel og mærke ikke en 
almindelig ny ballon, men en af deres 
nye eco-balloner som udmærker sig 
ved at have to lag stof fra midten og 
op. To lag stof giver en markant bedre 
isolering og dermed et markant min
dre brændstofforbrug. 
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Jeg havde lejlighed til at tale med 
Josep fra Ultramagic i forbindelse 
med starten på en flyvning fra Dobi
acco i Alperne. Her fløj vi i OY-SOK, en 
stor almindelig ballon som vi lagde 
ud ved siden uf to uf Ultrumugics eco 
balloner. 
Hans balloner var væsentligt mindre 
end vores, ulligevel fløj hun med sam
me antal passagerer og samme va
righed som os, simpelt hen fordi han 
ikke skulle have så meget gas med. 

På Svalbard fløj Josep en 42'er ballon 
(væsentligt mindre end den mindste 
almindelige ballon i Danmark) med 
tre personer til 10.000 fod. Selvfølge
lig var den meget kolde temperatur 
( 20 grader ved start) m1>rl ti l ::i t [lØr0 
dette muligt, men stadig en ganske 
fantastisk tur. 

Selv så jeg starten fra ca. en kilome
ters afstand alt mens månen og solen 
startede deres fantastiske dans i det 
mest fantastiske ballonvejr med stort 
set ingen vind, minus 20 grader ved 
jorden og Lotalt skyfri himmel. 

Om jeg selv skal til Svalbard for at 
flyve ballon? Det må ticfon vise, men 
sammen med Philip Mundt er jeg i 
gang med at skrive med de kontakter 
jeg har fået af Josep. En ting er sik
kert, vi venter ikke til de næste totale 
solformørkelse over Svalbard i 20. 
april 2061 eller 11. maj 2097. + 
Se meget mere på: 

http:/ / ultramagicexperience.com/ 



Kontantpris 

Udbetaling 

Ejerudgifter pr. måned 

Roliqoreol / gæstehus 

Grundareal 

Opført år 

5,500,000 
275,000 

2.433 
109 / 60 m2 

7.188 m2 

1938 
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Oscar Yankee Af: Lars Finken - /ars@finkenweb.de 

OY-AGB Cessna F.172H Skyhawk 1968 F172-0527 17.3.15 AGB-Gruppen, Haslev OY-AGB 

OY-EXP Binder EB 28 Edition 2014 30 13.2.15 Lars Ternhalt-Pedersen, Ikast D-KEXP 

OY-FHA Britten-Norman BN-2A-21 lslander 1994 523 6.3.15 Hjemmeværnskommandoen, København D-ISLE 

OY-GNS Vulcanair P 68C-TC 2015 483-50/TC 20.3.15 Bio Flight ApS, Roskilde 

OY-GRO DHC-8-202 1998 482 30.3.15 Air Greenland NS, Nuuk C-FEBU 

OY-HZE Robinson R44-II 2007 11731 23.2.15 Skyhost ApS, Sabro LN-OZE 

OY-JZU ATR 72-212A 2006 723 12.3.15 NAC Aviation 8 Ltd, c/o Billund M-ABEV 

OY-JZV ATR 72-212A 2008 789 27.3.15 Jet Time NS, Kastrup F-GVZT 

OY-KFM Bombardier CL-600-2D24 RJ-900 2010 15250 8.4.15 SAS Danmark NS.Kastrup 

OY-MXF Schempp-Hirth Duo Discus-T 2012 235 10.2.15 Midtsjællands Svæveflyveklub D-KRFB 

OY-RVC Van's RV-8 2010 2005-08/82420 25.3.15 Christian Thygesen, Dragør (midi. reg. siden 2.8.10) 

OY-RVT Van's RV-8 2015 0602-80128 30.3.15 Thomas Schau Damm, Billund (+2). Midl.reg. 

OY-SMX Rolladen-Schneider LSl-f 1977 483 10.3.15 LSl Gruppen v/Mikkel Schmidt-Nie~en, Ringsted D-7332 

OY-TCI AirbusA321-211 2014 6468 11.2.15 Thomas Cook Airlines Scandinavia NS, Dragør D-AVZH 

OY-XXT Schleicher ASW 28-18E 2006 28748 16.3.15 Billund Svæveflyveklub D-KXTT 

OY-YAF ATR 72-212A 2011 982 27.2.15 NordicAviation Contractor (lreland) ltd, c/o Billund TC-YAF 

OY-YAG DHC-8-402 2001 4058 4.3.15 NordicAviation tapital NS, Billund JU-9917 

OY-ZAX Schempp-Hirth Discus-2a 2015 253 19.3.15 Mogens Hoelgaard, Kibæk 

OY-ZEX Schempp-Hirth Discus-2a 2015 252 20.3.15 Emil FribertAndersen, Kirke Hyllinge 

OY-BGR Pi per PA-28-140 Cherokee Cruiser 23.3.15 lb. W. Nie~en, Esbjerg (+1) Solgt til Belgien 

OY-CDS SOCATA TB-20 Trinidad 20.2.15 Airborne NS.Frederiksberg Administrativ sletning 

OY-CRV ATR 72-212A 26.2.15 NAC Aviation 8 ltd, c/o Billund Udlejet til Thailand 

OY-DJU S00\TA MS 883 Rally• 115 l.315 Kurt JPnc;Pn, )øndPrsø Twmgc;c;]PttPt 

OY-EDD ATR 72-211A 16.2.15 NACAviation 8 Ltd,c/o Billund Udlejet til Maldiverne 

OY-GRE DHC-7-103 24.3.15 Air Greenland NS, Nuuk Solgt som C-GTGO 

OY-GRF DHC-7-102 6.l.11 Au G1eenlanu NS, Nuuk SolgL som C-FERO 

OY-HlX Schleicher ASW 15A 9.4.15 Poul Mølgaard Frederiksen, Børkop Solgt til Polen 

OY-HOW Robinson R44 Astro 31.3.15 Vorupør Cafeteria NS, Thisted Solgt til Polen 

OY-HTJ AgustaWestland AW1l9 17.2.15 Bel Air Aviation A/5, Esbjerg Returneret til Italien 

OY-JCF Piper PA-34-220T5eneca 5 6.3.15 Steff Aviation ApS, Otterup Solgt som N21lLR 

OY-PSB Boeing 737-8Q8 8.4.15 Primer.i Air Scandinavia NS, Kastrup Overført til Letland 

OY-PSC Boeing 737-8Q8 16.2.15 Primera Air Scandinavia A/S, Kastrup Overført til Letland 

OY-VKM Airbus A320-214 26.2.15 Thomas Cook Airlines Scandinavia A/5, Dragør Overført som D-ABNN 

OY-VKS Airbus A320-214 1.4.15 Thomas Cook Airlines Scandinavia NS, Dragør Overført som 00-TCW 

OY-VKT AirbusA321-211 7.4.15 Thomas Cook Airlines Scandinavia NS, Dragør Overført som G-TCDV 

OY-XLD Rolladen-Schneider LS4 24.3.15 Silkeborg Flyveklub Solgt til Uruguay 
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OY-ATF DHC-1 Chipmunk Mk.22 12.3.15 Flyveklubben WD319, Hillerød Erik Steen Christoffersen, Charlottenlund 

OY-BFL Cessna 182P Skylane 16.2.15 Bo Bjerre Rasmussen, Odder Polyform NS, Harlev J 

OY-BGC Piper PA-28-180 Cherokee Challenger 23.3.15 Hans Povl Klokker, Frederiksberg Søren Stenderup, Dragør(+ 1) 

OY-CTV Cessna 172P Skyhawk 18.3.15 Air Service Vamdrup ApS, Vamdrup Egon Meyer, Lunderskov 

OY-DEY Scintex CP.301C-2 Emeraude 19.2.15 Claus Vad, Herning Christian Jul Vang, Ulstrup 

OY-HFJ Robinson R22 Mariner 26.3.15 Niels Sørensen, Skanderborg Halm Service ApS, Hadsund 

OY-TBC Cessna TR.182 Turbo Skylane-RG 2.3.15 Sø mælk NS, Sdr. Felding Torben Baunsgård Christensen, Give 

OY-UAK Lake LA-4-200 Buccaneer 4.3.15 Thomas Branner Jespersen, Nuuk Peter Flemming Olsson (+2), Narsarsuaq 

OY-~S Schleicher ASW 24B 11.2.15 Nordsjællands Svæveflyveklub, Gørløse Flyvestation Værløse Svæveflyveklub 

Følgende har i februar 2015 fået ændret ejerens navn til "Nordsjællands Svæveflyveklub" uden ny registreringsdato: 
OY-CXL, OY-CYP, OY-NFX, OY-XKI, OY-XMH, OY-XOD, OY-XRS, OY-XSX, OY-XVC og OY-XVF. 

Flyveplads 
Guiden 22@dlful 
Alle piloter kender VFG'en, der udgives af Trafikstyrelsen, og mon ikke de fleste VFG
abonncnter på et eller andet tidspunkt har 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 
Trafikstyrelsen, 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 VrG en gdng 0111 .i1el,lwilkel nalu1ligvi~ bely~e1,dl nogle informdllone1 
bliver forældet. 

Sammenlignet med mange andre landes VFG'er, er den danske VFG et rigtigt godt 
opslagsværk, man den mangler alle de små private flyvepladser samt informationer som 
f.eks. hvad jordsignalerne betyder - hvilket af og til har givet kontrollanter underhold
ning, 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 afVFG'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, men 
da den 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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nrm ~ Vam d '"P 

LI~ SERVICE 
craft Maintenance 

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

Piper W an·ior (tunet I 60HP) 
udlejes fra Kalundborg Flyveplads. 
V.ontakt l<".alundborg Aviation for pri<i mv 
59 29 13 26 - aviation@mail.dk 

Kalundborg Aviation tilbyder vedligeholdelse og 
reparat ion af en- og to-motors stempelmotor fly 
Vi har [ ASA Part- 145 maintenance & CAMO 
godkendelse sarnt en national godkendelse ti l 

reparat ion af Annex li fly 

~ ~ ~UNDBORG 
lNVIATION 

48 FLYV APRIL 2015 

E 
Sa 

fter 

Til lands, 
til vands og 
i luften ... 

1vww.samsoefterskole.dk 



GENERALSEKRETARIAT DANSK BALLON UNION DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Jan Andersen Svæveflyvecenter Arnborg 

Kongelig Dansk Aeroklub Bregnevej 23, 2820 Gentofte Fasterholdtvej 10, 7400 Herning 
Lufthavnsvej 28 Telefon: 20 16 76 61 Telefon: 9714 91 SS (man-fre 10-14) 
DK-4000 Roskilde www.ballonunion.dk Fax: 9714 91 08 
Telefon: 29 90 59 00 E-mail: forrnand@ballonunion.dk www.dsvu.dl 

E-mail: dsvu@dsvu.net 
Hjalmar Nielsen, formand 

DANSK HANGGLI DING Telefon: 20 22 58 94 
e- lllclil. hjcll11lcll'@lllclil.<lk OG PARAGLIDING UNION DANSK UL FLYVER UNION 

KDA-huset Formand: Per Horn 
Generalsekretær: Tonny Henriksen Lufthavnsvej 28 

DK-4000 Roskilde Sekretariatet: Dagmar Skov 
Sekretariatet er åbent: Telefon: 461415 09 Gl.Kirkevej 1, Ti set, 6510 Gram 
Mandag-torsdag 12.30-16.00, www.dhpu.dk Tirsdag og torsdag 17:00 - 19:00 
Fredag er sekretariatet lukket. E-mail: dhpu@dhpu.dk Onsdag og fredag 13:30 -16:00 

Telefon: 74 82 20 21 
Biblioteketet er åbent: Fax: 74 82 24 00 
Mandag-Fredag 9.00-16.00 DANSK FALDSKÆRMS UNION www.dulfu.dk 

Idrættens Hus, E-mail: dulfu@dbmail.dk 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

KDA'S BESTYRELSE Telefon: 4326 2777 
Hjalmar Nielsen, formand www.dfu.dk DANSK GYRO KOPTER UNION 
Telefon: 20 22 58 94 E-mail: dfu@dfu.dk Formand: Carsten Svendsen 
e-mail: hjalmar@mail.dk Stenkær 27, 2765 Smørum 

Telefon: 40 10 52 86 
Per Wistisen, næstformand DANSK KUNSTFLYVER UNION E-mail: carsten@cb-svendsen.dk 
Telefon: 98 18 43 16 Morten Hartvig Hanesn 
e-mail: perwistisen@stofanet.dk Gundsøllllevej 20, 4000 Roskilde 

Telefon: 21 33 OS 79 KZ & VETERAN FLY KLUBBEN 
Jørgen Mouritzen www.kunstflyvning.dk Formand: Bent Esbensen 
Miljø- og flyvepladsudvalg morten.hartvig.hansen@mail.dk Telefon: SO 99 70 07 
Telefon: 40 500 ))) E-mail: besbensen@gmail.com 
e-mail: mou@mou-pr.dk 

DAN SK MOTORFLYVER UNION Sekretær: Henrik Gabs-Pedersen 
Michael Olesen Knud Nielsen TPIPfon· 70 68 15 85 
Telefon: 97 32 33 88 Elev Tværvej 3 E-mail: gabs-pedersen@privat.dk 
e-mail: mo@paraglideren.dk 8520 Lystrup 

Jacques Jonsman Telefon 86231652 MODELFLYVN ING DAN MARK 
telefon 40 62 43 45 Fax 86231183 Formand: Allan Feldt 
e-mail: jacques@jonsman.dk 

Internet adr.: www.flyvdmu.dk 
Telefon: 8613 4140 

OIP Knhhernr E-mail· m;iil@flyvrlmu rlk Sekretariat: Martin Stuart Nielsen 
telefon 51 22 62 34 Kirkeskovvej 1, Bjælkestrup 
e-mail: okokobberup@aim.com Sekretariat: Merete Strandberg 4660 St. Heddinge 

Limfjordsgade 121, Gjøl Telefon: 86 22 63 19 
1. suppleant: Ole Kobberup 9440 Åb~bro www.mnr1Plflyvning.r1k 
(er indtrådt i bestyrelsen december 2014) Telefon: 8 78 21 90 E-mail: info@modelflyvning.dk 
2. suppleant: Lisette Bertelsen www.flyvdmu.dk 

E-mail: mail@flyvdmu.dk 

+ 



Hej Alle 

I perioden 1/5-31/ 8 2015 har 
vi besluttet at undtage fly med 
MTOM på max 1999 kg for 
åbningsafgift i tidsrummet 22-24. 

Husk ERKE har landets billigste 
fuelpriser, så man er selvfølge I ig 
velkommen til at tanke, når man er 
alligevel en sen aftenstund lægger 
vejen forbi EKRK 

God fornøjelse og glad sommer 

Roskilde lufthavn 
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Uddannelser: 
Trafikflyveruddannelse ATP, integreret eller modular 
PPL, CPL, IR, FI , Proficiency check, træningsflyvning, 

differences t raining på en- og flermotorede. 
MCC, Night qualification, alle radiocertifikater 
HeHkopte, PPL, LPL, integreret elle, 1110Uula1, 
Night qualification 
Typerating R22, R44, PC12. 

Copenhagen AirTaxi0 A/S Skolen for Civil Pilot Uddannelse0 
CAT flyservice A/S 

Københavns Lufthavn Roskilde Lufthavnsvej 34 • 38 
DK 4000 Roskilde Denmark 

Tlf.: +45 46 19 11 14 E-mail:cat @aircat.dk Web: www.ai rcat.dk 

IKAROS ATO T ILBYDER 

Teori PPL 
Teort IR(A), Distance leorning, 1~0 timer 
Teori EIR(A)/CBIR{A}, Distance Learning, 80 timer 
Teori, BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
Skoling til PPL & CPL 
Skoling til tfo- og to-motoret klasserettighed 
)ko/ing til en- og to· motoret 1nstrumentrett:ighed 
Skoling til Instruktor rettighed, FI 
Skoling til Instrument Instruktør rettighed, FI/JR 
Skoling til Nat rettighed, NQ 
PC, VFR/JFR, en- og to-motoret 
12. time, Diff.- og Fam.træning 
IRSE træning i Ful/ Motion Redbird Simulator 
IRSE PC i Full Motion Redbird Simulator 

Sprog Assesment Dansk & Engelsk ~ 
Revalidah"on/Renewol div. rettigheder I:, 

Roskilde Lufthavn • Tlf. : 4614 18 70 I KAROS FLY 

Flyveskolerne 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG SKOLING 

- ALLE UDDANNELSER 
TIL FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

Billund Air Cent er A/5 

Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • Tlf. 7533 8907 
bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

•• H e l iflight.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. 

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

kontakt@heliflight.dk • www.heliflightdk 

~ 
~~ 

LeanN,rOFL':t 
Re ~ l l i: e your dream 

Privat-Teori & praktik t i l både fly & Helikopter 
[rhvcrv Teori & pr.Jllti ll til b~dc fly & Helikopter 
Teori til PPL-CPL·ATPL-EIR-IR-Bridge 
Skol ing på 4 moderne Diamond fly med G!OOO 
Ratings til ATR42/72·DHC8 Q400-Cessna Caravan 
Ratings til EC120-EC135-Cabri G2·R22·R44·B206b 
Ratings til Aerobatic 
Radiobeviser - N-jord•N•BEG-BEG·GEN 

Hovedkontor: Learntofly ApS Industrivej 5 7470 Karup 
Tlf. 22402230 Email kontakt@learntofly.dk 
Filial: Learntofly ApS Aalborg Lufthavn 9400 Nørresundby. 
Leomtofly ApS er godkendt ATO,ID/(/011. 

CENTER AIR PILOT ACADEMY Skandinaviens største skole for professionelle piloter 

Lufthavnsvej 44 
4000 Roskilde 
+45 46 19 19 19 
centerair@centerair.dk 
www.blivpilot .com 

.. 
-

pilot acaderny 
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GASERVICE 
CENERAL AYIATION SERVICE AF'S· WWW.GASERYICE.OK 

GENERAL AVIATION SERVICE APS VAT NO DK 20 81 8808 

LUFTHAVNSVEJ 44 +u5 72170180 

4000 ROSKILDE WWW GASERVICE.DK 

DENMAnK INFO@GASERVICE.DK 

r!l:f!:r!l ~1 SCAN KODEN OG SKRIV DIG OP 
r::,t - . , TIL VORES NYHEDSBREV 
L:.I■ •• ., 

DK 1450098 
DK MG 1008 

AEROCLEAN 
I Aircraft painting 

j 

0049/4841 /935588 
aeroclean-husum(@freenet.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 til PPL & CPL 
• Skoling til en- og to-motoret klasserettighed 
• Skoling ti l en- og to- motoret instrumentrettighed 
• Skoling til Instruktør rettighed, FI 
• Skoling ti l Instrument Instruktør rettighed, Fl/1 R 
• Skoling ti l Nat rettighed, NQ 
• PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 
• 12. time, Diff.- og Fam.træning 
• IRSE træning i Full Motion Redbird Simulator 
• IRSE PC i Fu ll Motion Redbird Simulator 
• Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
• l{evahdation/Renewal div. rettigheder 

Roskilde Lufthavn • Lufthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 
http:/ /www.ikaros.dk • ikaros@ikaros.dk • Tlf.: 46 14 18 70 

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

j 



En aktiv sommer 

Sommeren er godt i gang, og der har allerede været mange 
spændende arrangementer rundt omkring i landet. 

I forbindelse med 75 året for besættelsen og 70 året for 
Danmarks befrielse var der arrangementer på blandt 
andet den nedlagte Flyvestation Værløse og i Roskilde 
Lufthavn, hvorfra der blev fløjet ind over København den 
4. maj om aftenen. 

På Randers Flyveplads fejrede Randers Flyveklub den 
16. maj klubbens SO-års jubilæum med besøg af mange 
fly samt mange flotte veteranbiler, og 20. juni fej rer Vi
borg Flyveplads også 50 års jubilæum, hvilket Stauning 
Lufthavn har planlagt at gøre den 22. august med et stort 
spændende airshow. 

Inden vi når Lil Slauning Airshow, kan vi nå a l opleve 
Roskilde Airshow, der i år trækker en linje til forsiden af 
dette nummer af FLYV, fordi 2015 efter al sandsynlighed 
bliver året, hvor vore folkevalgte politikere skal beslutte 
hvilke kampfly, der skal indkøbes til at afløse vore F-16-fly. 
Boeing inviterede af samme årsag FLYV med på pressetur 
til Australien, for at se på fly og høre om de erfaringer det 
australske flyvevåben har gjort s ig med F-18, hvilket FLYVs 
udsendte, tidligere redaktør Knud Larsen, beretter om i 
sin reportage fra Australien. 

• Rune Balle 
Redaktøro . 

g udgtver 0' 1'lYVji 
~ ra 2013 

Født i Odense 1967 
A-cert./PPL 1991 
Cand. scient . 
C · 1 antro'Pol • 
Pli New Zi l og, Kbh. 1999 

CA . eo and 2003 
'L ' Danmark 2004 

Flyvepladschef på .s; . "J Flyveinstruktør 200:msø siden 2004 
1,I 5øfly rating Canada 2012 

Til Roskilde Air Show stiller Boeing således op med deres 
bud på Danmarks kommende kampfly, hvilket er en opgra
deret version af F-18 Hornet. Eurofighter stiller op med 
deres Typhoon og Lockheed Martin stiller op med deres 
F-35 Joint Strike Fighter - eller i hvert fald en pæn model i 
fuld størrelse. Og hvis vejret tillader det, vil F-18 og Euro
fighter hver i sær flyve en af deres fantastiske opvisninger, 
mens F-35 må nøjes med at vise en såkaldt "mock-up". 

Sommeren byder som nævnt på mange højdepunkter, og 
ud over Stauning Airshow og Roskilde Airshow, byder 
Skive Lufthavn på noget helt specielt, nemlig verdensme
sterskabet i VFR præcisionsflyvning - The 22nd FA! World 
Precision Flying Championship - der af samme årsag har 
fået tildelt en del sider i denne udgave af FLYV! 

Endelig har vi et par historier fra hverdagen indenfor 
dansk flyvning, nemlig et besøg hos GA-Service i Roskilde 
Lufthavn, en tur med "Ruten" til Anholt og Læsø - og så 
naturligvis endnu en udgave af "LUFTPOSTEN", der denne 
gang er med en SAS-Cimber kaptajn, der flyver veteranfly 
i sin fritid. 

God læselyst og god sommer! 

FLYV APRIL 2015 3 



*** .,, * 
* *' ru ) * " ~ j raøean 

I 
11 

--
aucratt sales 

) 

- -

-~~ - _,:,.1 -ø~~~ 

·-·~ ·· ,.";-7 



88. 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 
FLYV annoncer 
Rune Balle 
E-mail: annoncer@flyv.dk 
Tlf.: 40 16 40 44 

lAYOUT & REDAKTION 
Eva Gaarden 

PRODUKTION 
Laser Tryk 

ABONNEMENTSPRIS 

<iåiirir,t•dk 

390 kr. for et års abonnement. 
PLUS evt. udlandsporto. 

Artikler optaget under navn står for de enkelte forfatteres 
egen regning, og de kan ikke tages som udtryk for redak
tionens eller udgiverorganisationens mening. 

Udgivet af RB ApS. 

Kopiering af artikler og billeder 
er kun tilladt efter forudgående 
skriftlige aftale. 

ISSN 0015-492X 

Distribueret oplag er 
2500 stk. pr udgivelse. 

Leder 3 

Kort sagt 6 

Nye bøger 9 

Super Hornet i Australien 10 

CAMO og eftersyn? 16 

TEMA: VM i Præcisionsflyvning i Skive 20 

Præcisionsflyvning set fra et cockpit 23 

Sådan stresser man en dygtig pilot 25 

Målet er et nationalt luftsportscenter i Skive 28 

Stauning Airshow 33 

Med på job: Med "Ruten" over Kattegat 34 

Roskilde Airshow 40 

Flyvestation Værløse genåbnet 42 

Randers Flyveklub 50 år 44 

Luftposten: Henrik Gabs-Pedersen 46 

Oscar Yankee 50 

Opslagstavlen 1i4 

Forsiden: Boeing F/A-18F Super Hornet 
på forpladsen i Amberley. Australien Foto: Knud Larsen 

FLYV JUNI 2015 5 



Lowµa:,:, ove, Kastrup. 
I juli og august forberedes Kastrup Lufthavn 
til A380. Derfor begrænses VFR-flyvning i 
kontrolzonen i denne periode. 
Foto: Rune Balle 

Af Ole Steen Hansen og Rune Balle 



Sø fly af typen Twin Otter anvendes mange steder i verden, som her i Vancouver i det østlige 
Canada. OY-NSA vil kunne medtage omkring 14 passagerer, og den samlede rejsetid vil vare 
ca. en time og koste et sted mellem 1.500 og 1.800 kr.for en enkeltbillet. Foto: Rune Balle 

SØFLY ÅRHUS-KØBENHAVN 
"Nordic Seaplanes" er navnet på det 
selskab, der fra april 2016 forventer 
at flyve med en De Havilland DHC-6-
300 Twin Otter mellem Aarhus Havn 
og Københavns Havn, hvilket vil give 
passagererne en samlet rejsetid på 
en time. Selskabet, der ejes af Lars 
Erik Nielsen og Lasse Rungholm, har 
købt en brugt Twin Otter DHC-6-300 
med byggenummer 577, hvilken nu 
gennemgår total renovering med 
nyt interiør, nyt Garmin glascockpit, 
ny-renoverede- motorer, ny udvendig 
lakering samt ny-renoverede Wipline 
13000 amfibie floats, der inden læn
ge sendes fra Wipaire i Minneapolis 
til Altenhrein i Schweiz, hvor flyet 
klargøres. Flyet er registreret OY-NSA, 
hvilket står for Nordic Seaplanes fly 
"nummer" A, og Lasse Rungholm for
tæller, at registreringerne OY-NSB og 
OY-NSC er reserveret, i det tilfælde at 
ruten bliver den succes mange håber 
på. "Nordic Seaplanes" har overtaget 
projektet "Samsoe Seaplanes" der 
skulle have fløjet Samsø - Aarhus 
- København. Et projekt der måtte 
revideres, så Samsø blev taget ud af 
prnjeklel, da en campingpladsejer 
og Danmarks Naturfredningsplads 
tvang Samsø Kommune til at redu
cere antallet af operationer på Samsø 
Flyveplads i en grad at det ikke giver 
mening at etablere luftfartsvirksom
heden på Samsø. RB 

FYR 9 UD 10 MEKANIKERE 
Motorgiganten - en af verdens tre 
store - Pratt & Wh1tney, har amb1t10-
ner om at kunne få deres motorer til 
at virke så godt, at man i fremtiden 
vil kunne nøjes med en enkelt meka
niker til at passe hver af dem i stedet 
for de t i mand, der skal til i dag. Tals
mand for P&W Mathew Bromberg 
indrømmer at målet er ambitiøst, 
men noget i den retning skulle være 
muligt indenfor et par år tier. 

Det hele handler om data i fantasi
lionske mæ ngder, for nu at bruge 
en betegnelse hentet fra opgørelsen 
af cool cash i Onkel Joakims penge
tank. På hver af de store jetmotorer 

samles allerede data fra målinger af 
5.000 parametre hvert sekund, sva
rende til 10 gigabyte data. Disse data 
samles og behandles af software
ingeniører, der arbejder med at 
udvikle algoritmer, som kan samle 
alle disse mængder data og bruge 
dem til noget nyttigt - f.eks. at kunne 
forudsige, hvornår en motor vil få et 
shuL-down. Allerede nu kan algorit
merne forudsige 90 % af motorstop
pene på PW400 motoren. At de så 
også hat fut u1.lsagL prnbleme1; som 
ikke opstod, viser hlot, at softwc1re
ingeniørerne ikke bliver arbejdsløse 
foreløbigt. Men efter P&W's opfat
telse bliver fremtiden, at computere 
gennem behandling af data vil kunne 
følge og forudsige motorernes liv, 
så vedligeholdelsen kan sættes ind 
præcist der, hvor problemerne vil 
komme. Hovedproblemet med pro
jektet et al skabe en eleklrnnisk in
frastruktur der hvert år kan håndtere 
indsamlede data, svarende til seks 
gange den datamængde, der allerede 
ligger i samtlige amerikanske forsk
ningsinstitutioner. OSH 

KASTRUP: VFR-FLYVNING 
PÅ STAND-BY! 
Når Kastrup Lufthavn skal gøres 
klar til at kunne håndtere SUPER
)UMBO'en - AIRBUS 380 - bliver det 
nødvendigt at afvise mange småfly. 

PW400 - en motor, der bliver overvåget 
mere minutiøst end deltagerne i Big 
Brother! Foto: Pratt Whitney Division 

Ombygningen kræver ændret trafik
mønster, men så snart Kastrup er klar 
til A380, er småfly igen velkomne! 

Flyvelederne i Kastrup Tower har ry 
for at være fantastisk venlige og vel
villige overfor flyvning med småfly i 
kontrolzonen, og spørger man om til 
ladelse til overflyvning af lufthavnen 
eller "low-pass" hen over en af baner
ne, får man meget ofte lov til det. 

Fra 6. juli - og 8-10 uger frem - er 
bane 22R/04L lukket, fordi banen 
skal gøres 8 meter bredere og 2/3 af 
banen skal have nyt slidlag. Derfor 
skal al trafik afvikles på 22L/04R og 
tværbanen 12/30, og det betyder at 
mange fly skal intl over København og 
ud over Øresund, hvilket lægger lidt 
mere pres på flyveledelsen end når 
alle baner er operative. At lukke en af 
hovedbanerne er ikke i sig selv noget 
nyt, for det sker jævnligt at en bane 
lukkes en dag eller to, når der skal 
laves asfaltarbejde. Men det er første 
gang den ene af de to hovedbaner 
lukkes i så mange uger, og for at mini
mere risikoen for at småfly kommer 
for tæt på store fly, begrænses VFR
flyvning i Kastrup Kontrolzone altså 
fra 6. juli og 8-10 uger frem. RB +-
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ELLEHAMMER Således præsenteres bogen om Elleham-
- en historie om at arbejde med opfindelser mer, skrevet af Louise Karlskov Skygge-

"J.C.H Ellehammer er kendt for sin drøm 
om at flyve, men opfinderen var også 
manden bag motorcyklen Elleham, Tivolis 
både, brandslukningsudstyr og meget 
andet. Bogen tager læseren med ind i 
opfinderens værksted og følger ham gen
nem et halvt århundredes succeser og 
fiaskoer". 

GUIDE TIL DANMARKS INDKØB 
AF NYE KAMPFLY 

Danmark er ved at købe nye kampfly, og 
et programkontor under Forsvarsministe
riet evaluerer netop nu de tre kandidater: 
F-35 Joint Strike Fighter, Typhoon Euro
fighter og Boeing F-18. 

bjerg, der er souschef og museumsinspek
tør på Danmarks Tekniske Museum. 

Bogen er en oplagt gave til teknikinte
resserede, der kan se frem til at læse en 
velskrevet og yderst velillustreret bog, 
der er svær at lægge fra sig før, man er 
nået helt igennem til den sidste af bo
gens 240 sider. 

Formand for J.C.H Ellehammers Fond, 
Lars Gudmand Pedersen, skriver i bogens 
forord, at bogen er "den fascinerende 
historie om en af Danmarks mest kendte 
opfindere" og at bogen giver læserne ind
blik i "lwo1 megel c..ler ~kal Lil, før en ide 
bliver til en kommerciel succes og noget 
der bliver brugt i større omfang". 

Det er netop det tankevækkende ved 
bogen om Ellehammer, for han kom be
stemt ikke nemt til den heltestatus han 
senere har fået. For gennem hans over 
SO-årige virke som opfinder, måtte han 
ofte arbejde lange dage, uger og måne
der med ideer, der bestemt ikke alle blev 
til salgssuccesser. Og han måtte opleve 
mange opfindere og iværksætteres vær-

Et bredt politisk flertal bestående af alle 
Folketingets partier med undtagelse at 
Enhedslisten går ind for indkøbet. Og da 
der er næsten enstemmig enighed om at 
der skal købes nye kampfly, er der ingen 
interesse i at skabe en offentlig debat for 
og imod indkøbet af kampfly. 

I bogen "Guide til indkøb af Danmarks 
nye kampfly" har Andreas Krog, der til 
dagligt udgiver "www.check-in-dk", har sat 
sig for at give sine læsere overblik over 
inukøbcl, Jer fo1111e11Lliy vil beløbe sig 
til et sted mellem 20 og 30 mia. kroner i 
anskaffelsespris og mellem 60 og 90 mia. 
kroner i flyenes samlede levetid over 30 
til 40 år. 

Andreas Krog skriver i bogens forord: 
"Jeg er hverken for eller imod indkøbet. Jeg 
har siden 2008 beskæftiget mig med det 
som journalist og som nysgerrig skatteyder, 
der gerne vil holde hånd i hanke med et 
indkøb til så mange skattekroner, som der 
er tale om her. Desuden er det ikke bare et 
indkøb af omkring 30 flystel. Det handler 

NYE BØGER 
ste mareridt; at en ide blev stjålet og en 
opfindelse sat i produktion, uden senere 
betaling for royalty! 

I bogen gennemgås Ellehammers 
spændende karriere og mange af hans 
opfindelser -såsom forlystelsesmaski
ner, motorcykler, biler fly og ikke mindst 
karburatorer til motorer - men man får 
også et indtryk af personen Ellehammer 
og den spændende tid han virkede i. Og 
bogen rundes af med en mange sider 
oversigt over alle Ellehammers patenter, 
såsom ''Anordning ved maskiner til frem
stilling af hylstre til cigaretter","Anord
ning ved luftskibe, der kan svømme på 
vand" og ikke mindst "I stjerneform byg
get eksplosionsmotor, hvis krumtaphus 
aflastes for trækpåvirkninger" og kort og 
godt "flyvemaskine". 

Bogen er som nævnt skrevet at ph.d. Lou
ise Karlsskov Skyggebjerg, der har forsket 
i Ellehammers historie på baggrund af 
et større arkiv og genstandsmateriale på 
Danmarks Tekniske Museum, og udgivel
sen er støttet af Ellehammerfonden. 

Salgspris: 149 kr. ISBN 9788787034067 

også om storpolitik, arbejdspladser, lobby
isme og meget andet vævet sammen. 
Derfor vil jeg gerne guide jer andre skat
teydere gennem indkøbet. Hvorfor skal vi 
købe nye fly, hvilke politiske dagsordener 
spiller ind, hvad er det for fly vi kigger på 
og hvad er deres styrker og svagheder. Det 
er nogle af de spørgsmål, som jeg håber 
I får svar på i denne guide. Om Danmark 
overhovedet bør anskaffe sig nye kampfly 
finder jeg ikke relevant at diskutere her. For 
det er vi i fuld gang med efter ønske fra 
bredl pullli~k j!e1 ivl: 

Bogen er yderst aktuel, relevant, velskre
vet og godt i llustreret og den vil være 
god sommerlæsning op til Roskilde Air
show, hvor de tre kandidater bliver præ
senteret for offentligheden! 

Bogen er udgivet både som e-bog til 79 
kr. og som papirbog til 109 kr. og kan 

købes via www.nytkampfly.dk/netbutik 
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Først må man gøre sig klart at 
Australien er et KÆMPE stort land -
fire gange større end Grønland og ca. 
samme størrelse som Brasilien. Her 
er indbyggertallet ca. 185 mio., mens 
det i Australien kun er 24 mio., så der 
er god plads. Sagt på en anden måde 
er afstanden fra Nord til Syd ca. 3.000 
km og fra Øst til Vest ca. 4 .000 km. 
De store afstande gør at anvendelse 
af fly er en fornuftig ting, ikke mindst 
i forbindelse med overvågning af de 
lange kyststrækninger. 

1 0 FLYV JUNI 2015 

RAAF anskaffede i perioden 1985 -
1990 71 fly af typen Boeing F / A-18A 
( ensædet) og B (tosædet) til afløsning 
af franske Mirage-jagere. 
På samme tid anvendte RAAF 36 Ge
neral Dynamics F 111 i\ardvark. Ty
pen, der har variabel vingegeometri, 
fløj første gang i 1964. Kun U.S. Air 
Force og det australske flyvevåben 
anvendte den. Den udgik af U.S. Air 
Force i 1997, hvilket gjorde at den 
blev endnu dyrere at vedligeholde. 

Desuden var avionics- og kom
munikationssiden ikke opdateret. 
Forsvarsminister R. Hill oplyste i 
november 2003, at F-111 ville udgå 
af flyvevåbnet i 2010 - 10 år tidligere 
end planlagt. Hvad nu? 

I 2002 havde regeringen tilsluttet sig 
det nye Lockheed Martin F-35 Joint 
Strike Fighter program, hvor flyene 
ifølge planen kunne være i operativ 
tjeneste i 2012. Som tiden gik blev 
udviklingen afF-35 mere og mere 



og e 1s 
vering i 20;18? 
Så det var tydeligt at RAAF vil stå med 
manglende flykapacitet i måske 10 år. 

Air Combat Transition Office (ACTO) 
under ledelse at GPCAPT Steve "Zed" 
Roberton blev sat til at undersøge 
"markedet". I søgelyset var Boeing 
F-15, Eurofighter Typhoon, Das-
sault Rafale og Boeing F / A-18 Super 
Hornet. De tre førstnævnte faldt fra 
hovedsagelig pga. prisen og til dels 
manglende egenskaber. RAAF var 
kort sagt interesseret i noget der fun
gerede her og nu - og ikke om to å r. 
RAAF havde haft Boeing F / A-18 Hor
net i drift i ca. 25 å r og havde haft 

lovede at1tl\AF eres 
bestilte fly i produktionslinjen."Den 
6. marts 2007 offentliggjorde den 
australske forsvarsminister, nu Bren
dan Nelson, at Australien ville an•· 
skaffe to eskadriller Boeing F / A-18F 
ltosædet) 11:llock Il vers10nen. Uen 
ene eskadrille skulle være trænings
eskadrille. Samlet pris 6,6 mia.$ over 
10 år. 

De første fem nye fly ankom til RAAF 
Base Arn berley (lidt uden for Bris
bane) den 26. marts 2010 efter fær
geflyvning fra USA over Stillehavet. 
De sidste kom den 21. oktober 2011 
og overgik til operativ tjeneste i de
cember 2012. 

Projekt Nyt Kampfly 

Diskussionen om anskaffelse af et nyt 
kampfly til afløsning af Lockheed F-16, 
der kom til Danmark i 1980, har stået 
på i årevis. Politisk snak, økonomisk 
snak, teknisk snak osv. foregår stadig. 

Beslutningen om hvilket fly der fore
trækkes bliver måske igen udskudt, 
nu når Statsministeren har udskrevet 
Folketingsvalg til den 18. juni. 
Gennem årene har de konkurrerende 
flyfabrikker varieret. Lockheed Martin F-
3 SA Joint Strike Fighter, Boeing F/A-18 
Super Hornet og Euro.fighter Typhoon 
er de fly der er mest inde i varmen nu. 
Svenske SMB har trukket deres Gripen 
for nogle år siden. 
Hvis det går efter den nuværende plan 
skal beslutningen om anskaffelsen ske 
medio 2015. 

De 24 fly tilgik to es adr-ilJer1 hhv. 
lSQN som den operative og 6SQN 
som træningseskadrille begge statio
neret på RAAF Base Amberley. Der 
blev opført en rældce nye bygninger 
og hangarer, alle pakket ind i meter
højt pigtrådshegn. Samtidig nedrev 
man en række bygninger, der ikke 
længere var tidssvarende. 
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De Havi/land Canada DHC-4_[afiQ.Q.u med bemalingen: 
1964 - 2009 45 years service to the nation . 

Boeing F/A-18F Super Hornet pd 
forpladsen i Amberley. 
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På basen er også RAAF's seks Boeing 
C-17 A Globemaster III stationeret 
sammen med de fem tank- og trans
portfly KC-30A MRTT. De 71 F-18 
"Classic" er stationeret på andre fly
vestationer. 
En briefing holdt af Commander 
Air Combat Group, Air Commodore 
"Zed" Roberton tortalte om skiftet 
fra F-111 (tosædet) til den tosædede 
F-18. Besætningerne havde været på 
rlPt <;;immP l<11r,;11<; i IJSA ,;nm hP,;æt
ningsmedlemmer fra US Navy' udgå
ede Grumman F-14 Tomcat. US Navy 
er langt den største bruger af F-18 
(se FLYV jum 2009). 

Det australske flyvevåben har siden 
oktober 2014 deltaget i kampen i 
Irak mod !SIS kalifatet med seks r / A-
18F Super Hornet, en KC-30A tankfly 
og et Boeing E-7 A Wedgetail Early 
Warning and Control fly. Her fik man 
rigtig megen er faring med opgaver 
i det fremmede. I april 2015 blev de 

Sporstangen 
til hangarskibs 
katapulten er 
bebeholdt, selv om 
Australien ikke har 
haft hangarskibe 
i mange år. Også 
halekrogen til at 
fange stopwiren er 
bibeholdt (/f it ain't 
broken, don 't fix it). 

seks Super Hornet udskiftet med seks 
"Classic" Hornets. 
Air Commodore Roberton udtrykte 
sin store tilfredshed med de 24 Super 
Hornet. Drift- og vedligeholdelses
mæssigt havde RAAF valgt operere 
Super Hornet på samme måde som 
US Navy. Man havde samarbejdet 
med US Navy I mange år på "Class1c" 
Hornet siden og har derfor drifterfa
ringen (man ser bort fra hangarskibs
npPr;:itinnPrnP) 
De to første Lockheed F-35A Joint 
Strike Fighter med australske ko
karder er bygget i USA og indgår i en 
træ ningseskadrille på Luke Air Force 
Base i Arizona. Australien har besLilL 
72 F-35 og overvejer at bestille yder
ligere 28. De 24 Super Hornet og de 
kommende 12 EA-lOG Growler for
ventes at blive bibeholdt - også efter 
at F-35 Joint Strike Fighter er leveret 
og i operativ tjeneste. Den dato er 
endnu ukendt. 

Flyet tilhører 6SQN og bærer 
eskadrillens logo: Den blå og 
gule boomerang. 

Air Commodore "Zed" Roberton. 

ANDRE FLY 
P:1 RAJ\F J\mberlcy var der også plads 
til nogle pensionister. En English 
Electric Canberra stod pænt pakket 
ind til beskyttelse mod solen. Selv 
om det var ved at være vinter var det 
alligevel +29 C og blå himmel. 
Et andet fly med lang og tro tjeneste 
er den på billedet viste De Havilland 
DHC-4 Caribou. Austra lien købte 
30 fly i 1960-erne. Med to Pratt & 
Whitn .;,y R-2000-7M2 motorer hver 
på 1450 hk var Caribou i stand til at 
operere i 25.000 ft, højder hvor ikke 
helikoptere kunne komme. 
Basen har også et flyvemuseum. Det 
har kun åbent den tredje søndag i 
måneden - så det må blive ved næste 
besøg. + 

FLYV JUNI 2015 1 3 



Ø-
BOEING® 
BOE/NC AUSTRAL/A 

Boeing' aktiviteter i Australien er de største uden for USA. 
Man har i Australien over 3100 ansatte på 27 lokationer. 
Boeing Co. har været i Australien i 87 år. 
Boeing har syv helejede australske datterselskaber: 

Boeing Australia Holdings, Ltd. Etableret 2002 med hovedkvarter i 
Sydney. 

Boeing Aerostructures Australia. Australiens største producent af 
komplekse strukturer til luftfartsindustrien, bla. vingeforkanter til 
787 ()rPnmlinPT 

Boeing Defence Australia. Et af Australiens førende firmaer i for
svarsindustrien. Det har specialiseret sig i vedligehold, modifikatio
ner oq opdaterinq af flere platforme. 

Boeing Training & Flight Services Australia. Firmaet leverer 
flyvetræning og teknisk træning for indenrigs- og internationale 
luftfartsselskaber. 

Aviall Australia. Er førende leverandør af nye flydele til luftfartsin
dustrien.forsvarsindustrien og dele til maritime kunder. 

lnsitu Pacijic. Leverandør af UAS (unmanned aerial systems) til 
kommerciel og militær brug. Kontoret i Brisbane fungerer som 
regionalt hovedkvarter for Asia-Pacijic og Middle East områderne. 

Jeppesen Australia. Leverandør af kortlægningsmateriale, navi
gationshjælp og planlægningstjenester til jernbane, luftfart og 
distributører. 
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Boeing P-BA Poseidon er også baseret på 737-700. Den er udstyret 
med avanceret radarudstyr, HD kameraer og et akustisk system. 
Herudover er der kommunikation,11d,tyr og dntnl ink for VHF, I !HF, 
HF og SATCO/vf. Til bekæmpelse af u-både er den udstyret med 
anti-ubådstorpedoer og AG/vf-84 Harpoon anti-skibs missiler. P-BA 
skal afløse flyvevåbnets Lockheed AP-3C Orion i nær fremtid. Det 
viste fly er i det indiske flyvevåbnets farver. Foto: Boeing 

lnsitu Pacijic leverer UAVtil militære og 
civile opgaver. Denne har en spændvidde på 
ca. tre meter og startes fra en rampe på en 
n11tntrni/Pr Fntn · l<n11rf I nr,Pn 

Fly i Royal Australian Air Force 

• Pilatus PC-9/A turboprop træningsfly 
• BAe Hawk 127 jet træner 
• Boeing F/A-18 Hornet og Super Hornet kampfly 

Boeing C-17A Globemaster III transportfly 
• Lockheed Martin C-1301 Hercules transportfly 
• Airbus KC-30A MRTT (Multi rate tanker transport) 
• Lockheed Martin AP-3C Orion overvågningsfly 
• Boeing EA-7 Wedgetail (AEW&C) 

baseret på Boeing 737-700 
• Alenia/L3 C-271 Spartan transportfly 

Boeing 737 881 V/P-transportfly, 30 pax 
Bombardier CL 604 Challenger lille VIP-fly, 9 pax 
Beechcraft KA350 King Air 
træningsfly for elektronisk krigsførelse 
/Al Heron UAV 

Kommende anskaffelser: 

Boeing P-8A Poseidon overvågningsfly 
Boeing C-17A Globemaster III transportfly 
- bestilt 2-4 mere 

• Northrop Grumman f1Q-4C Triton UAV 
(variant af Global Hawk) 
Boeing EA-1 BG Growler elektronisk krigsførelse 
Lockheed Martin F-35A Lightning li kampfly 

Den føt~le Boeing C-17 Globema~te, III i 
australsk bemaling starter i USA mod RAAF 
Amberley. Foto: Boeing 



.., 
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Piloter og passagerer overlader trygt vedligeholdelse af fly til professionelle 
mekanikere. /vlen hvordan er det lige det er med eftersyn af fly, og hvorfor , 
alverden skal det koste så mange penge? 

Er man ejer af en bil, kan man vælge 
at følge et vedligeholdelsesprogram, 
men man kan også vælge selv at 
passe bilen, og eventuelt at køre sin 
bil til forskellige værksteder, alt efter 
hvad man skal have repareret. Det 
kan man ikke med en flyvemaskine, 
fordi både fabrikanter og myndighe
der foreskriver hvordan fly skal vedli
geholdes, og hvordan de personer der 
udfører a rbejdet er uddannet. 

Ligesom piloter skal have et certifi
kat, skal mekanikere være certifice
rede, og efter 5 ½ års uddannelse kan 
de få lov til at "skrive for" det arbejde 
de har udført, når de vel at mærke 
har gennemgået de kurser, der er 
påkrævet for de enkelte flytyper de 
skal vedligeholde. 
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Gennem årtier ha r fabrikanterne af 
flyvemaskiner foreskrevet hvordan 
deres fly skal vedligeholdes, og luft
fartsmyndighederne har godkendt 
de procedurer, der er blevet fulgt af 
værksteder og mekanikere. 

CAMO 
SMÅFLY FRA 2009 
I 2003 blev begrebet CAMO indført i 
Europa, og CAMO står for Continous 
Aircraft Managesment Organisation, 
hvilket er en måde at styre vedlige
holdelse af fly. Fra 2003 til 2009 var 
det nye europæiske CAMO-koncept 
kun gældende for store flyvema
skiner, men fra 2009 blev det også 
obligatorisk for små fly, dog med und
tagelse af ultralette fly, experimental 

og veteranfly. Fra 2009 har flyejerne 
skullet vænne sig til det nye begreb, 
og i tiden op til indførelsen af CAMO 
kunne det give mange at tlyeJere 
hjertebanken og nervøse trækninger, 
når de snakkede om CAMO i hangarer 
og klubhus€'. Mang€' mPntl• nPmli!J, 
at det var dyrt, kompliceret og unød
vendigt, for med CAMO blev der også 
indført å rlige gebyrer for det medføl
gende "papirarbejde". 

For at få hoved og hale i hvad CAMO 
er, og hvordan små-fly vedligehol
des, har FLYV besøgt flyværkstedel 
GA-Service i Roskilde Lufthavn, hvor 
tekniker Carsten Siehr Pedersen har 
t ilbudt, at vi kan følge et eftersyn af 
en Cessna eller en Piper. 



PLANLAGT 50 TIMERS EFTERSYN 
Planen er, at vi skal følge et SO-timers 
eftersyn fra et fly ruller ind i værkste
det, til det ruller ud igen. Et er dog en 
plan og noget andet er, at planer ikke 
altid holder, fordi der af og til opstår 
akutte opgaver. Og vores plan væltes 
af, at en Pi per 28, dagen før besøget, 
blev ramt af en svale, der ramte fly
ets termometer så uheldigt, at flyet 
skulle have skiftet forruden. 

Da Carsten Siehr Pedersen har aftalt 
udskiftning af forruden med en af 
værkstedets andre erfarne mekani
kere, går han selv i gang med at lave 
det planlagte SO-timers eftersyn. Og 
imens han finder værktøj og "work 
order" frem, forklarer han hvordan 
eftersyn af fly er lagt tilrette. 

Alt efter fabrikat og type, foregår ef
tersynene i fastlagte intervaller, og på 
den Piper 28, der står klar til efter
syn, er der printet checkliste, hvoraf 
det fremgår, at der skelnes mellem 
SO-timers og 100 timers eftersyn. 

Carsten forklarer, at et SO-timers 
eftersyn i store træk minder om det 
"walk-around" alle piloter fortager 
inden de skal ud a t flyve, men at der 
selvfølgelig gøres noget mere ud 
af det, såsom at smøre bevægelige 
dele, skifte olie og oliefilter ligesom 
tændrørene skrues ud og renses for 
aflejringer af bl.a. bly fra benzinen. 

CA/'10 står for Continous Aircraft Ma
nagesment Organisation, og det er et 
regelsæt, der blev indført af EU. Helt 
præcist er det regulation 2041/2003 
Annex 1 (Part-/'1) og det specificerer 
hvordan ejere af luftfartøjer skal sikre 
kontinuerlig vedligeholdelse af deres 
fly, der er registreret i EU-medlems
lande. 

Derudover dokumenteres eftersynet, 
og mekaniker og værkfører skriver 
under på, at arbejdet er udført som 
foreskrevet. 

Et 100-timers eftersyn er naturligvis 
mere omfattende og mere tidskræ-

vende, 
og hvor Piper, 
på de fleste typer, holder 
sig til skiftevis 50 og 100-timers ef
tersyn, har Cessna typisk delt efter
syn op i et omfattende 200-timers 
eftersyn, der efterfølges af til "lille" 
SO-timers eftersyn, der følges af et 
"mellemstort" 100 timers eftersyn, 
der følges af endnu et "lille" eftersyn, 
inden det igen er tid til det omfat
tende 200-timers eftersyn. 

Lige meget hvilket fly, der skal ved
ligeholdes, er der et program der 
følges, og mekanikerne følger check
lister, hvor de krydser af punkt for 
punkt. 

På vej rundt om flyet forklarer Car
sten Siehr Pedersen på syngene 
fynsk: "Der er mange der tror at 
CAMO er noget nyt noget, der er op
fundet af EU, men det er det egentlig 
ikke". Og for at illustrere sin forkla
ring, går han ind på et nærliggende 
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kontor, hvor han finder en "gammel" 
blå "logbog" frem i en skuffe. Ideen er, 
at vise hvordan man tidligere brugte 
en "vedligeholdelses-logbog" ti l at 
dokumentere vedligeholdelse, og han 
fortsætter: "Hvis du bladrer i bogen 
kan du se hvordan forskellige meka
nikere har dokumenteret det arbejde 
de har udført, og som du kan se er 
rlP.r ogs~ inrlklipsP.t sidP.r, og infor
m;:itionerne st~r forskellifW stP.der, 
så man skal bruge en masse tid på at 
lede efter det man skal bruge. Det er 
megel nemmere meJ CAMO'en, når 
den er i en computer". 

ØKONOMI 
Carsten - der har været mekaniker 
i 22 år - fortæller, at mange flyejere 
oplever det som om vedligeholdelse 
af fly et blevet meget dyrere efter at 
CAMO blev indført, men det er det 
egentlig ikke, hvis man vel at mærke 
ser bort fra, at der for nogle år siden 
kom 25% moms på vedligeholdelse 
af fly. Han medgiver dog, at der bliver 
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opkrævet årligt gebyr for CAMO'en, 
men hvor der Lidligere blev skrevet 
mekanikertimer på regningen, når 
mekanikerne skulle lede efter infor
mationer i de blå bøger, så betaler 
flyejerne et årligt gebyr for at alle 
informationerne fra de blå bøger nu 
ligger i en computer. 

FLYV spørger om det at et fly har en 
CAMO på et værksted betyder at flyet 
er "stavnsbundet" til det værksted 
der har flyet på CAMO, men det er 
langt fra tilfældet. Carsten Petersen 
fortæller, at en af fordelene er, at man 
i princippet kan få vedligeholdt sit 
fly hvor man vil. Det kræver dog at 
det værksted man ønsker at bruge 
er godkendt, og at CAMO-værkstedet 
sender en "work-order" og efter ud
ført vedligeholdelse indfører arbejdet 
i computerprogrammet. 

"Det kunne man egentlig også før" 
tilføjer Carsten, "men det var møg
besværligt, fordi den blå bog så skulle 
sendes til mekanikeren, der ikke 

kunne lade flyet flyve før han havde 
bogen, og havde dokumenteret det 
udførte arbejde". 

VÆRKSTEDETS UDGIFTER 
Da Carsten er færdig med SO-timers 
eftersynet af Piper'en, viser han rundt 
i værkstedet, for at illustrere hvad der 
gør, at timeprisen for vedligeholdelse 
af fly er svær at holde nede. 

Carsten stiller sig ved porten til han
garen og siger: "prøv al slil <lig hc1; og 
se hvor mange fly der kan klemmes 
ind her i værkstedet. Havde det været 
et autoværksted kunne vi have tyve 
li~e, hvor vi kunnf. h;:ivf. 20 mekani
kere til at stå og arbejde, men her kan 
vi have otte-ti fly, hvoraf mange af 
flyene er nødt til at stå her i lang tid. 
Han peger på en Cessna 17 2, der står 
klodset op uden næsehjul og siger 
"den der Cessna den venter vi på at få 
reservedele til, så den fylder egentlig 
bare op i nogle uger, uden at vi kan 
arbejde på den." 



Vi går ud på værkstedets lage1; hvor 
alle reservedele står i snorlige ræk
ker på hylderne, og Carsten forklarer, 
at der skal være 100% styr på hvad 
der er hvor, fordi luftfartsmyndighe
derne kan komme på uanmeldt kon
trolbesøg. 

Carsten tager et oliefilter ned fra en 
hylde, og viser at der på hver eneste 
reservedel er et klistermærke med 
identifikationsnummer og en QR
kode, og han siger "det her system 
riPt Pr nørivPnriigt, for :i t vi har 100% 
styr på hver en stump, og på bare det 
her lille lager, har vi reservedele for 
6-700.000 kroner. Den udgift skal 
også regnes med i timeprisen" 

Fra lageret går vi ind i et lille aflåst 
rum, der er spækket med special
værktøj, og Carslen viser instru
menter frem for godt en halv million 
kroner, og siger "at vi har alt det her, 
det her skal også regnes med ind i 
timeprisen." 

Inden vi slutter besøget af med en 
kop kaffe, stikker vi hovedet ind på 
kontoret, hvor arbejdsopgaverne 
koordineres af Flemming Wright og 
firmaets regnskaber føres af Morten 
Hyrpel og Nicolai Hvorup. Carsten 
peger på en reol med næsten 100 
mapper, hvorpå der er skrevet regi
streringsbogstaver på alle de fly der 
er på GA-SERVICES CAMO. 
"l alle de her mapper er der mtorma
tioner om de fly vi vedligeholder, ud 
over at vi har computerprogrammer
nP, og alt riPt :irhPjriP riPr følgPr mPri 
at holde styr på informationerne, de 
skal også regnes med når flyene ved
ligeholdes. Noget andet der koster 
en hel masse, det er opvarmning af 
værkstedet i vinterhalvåret, og så de 
årlige "audits", hvor trafikstyrelsen 
skal gennemgå alt på værkstedet. Det 
koster os en masse tid og penge, men 
det er nødvendigt, for det er en del af 
det at være godkendt værksted - men 
udgiften kan kun havne et sted, og 
det er hos flyejerne!" 

UDGIFTER UDGIFTER UDGIFTER 
Da vi sætter os og rekapitulerer da
gens besøg, spørger FLYV om vi som 
piloter kan gøre noget for at holde 
udgifterne på vedligeholdelse af fly 
nede, og til det svarer Carsten: "Ja da, 
I kan blive bedre til at selv at passe på 
flyene, så I ikke laver alle de småska
der vi ser. Et godt eksempel er brug af 
bremser, for de piloter der "klodser" 
bremserne nar de lander, og brænder 
gummiet af helt ind til lærredet, de 
laver lige en udgift på 1.000 kr. Noget 
::rnriPt Pr hi'tnritPring af flyPnP, ni'tr 
de skal ud og ind af hangarer, hvor 
der meget ofte ryger lanterneglas og 
pærer, eller det der er endnu værre. 
Noget tredje er leaning af motorer, og 
så at få kørt motorerne grundigt hen 
over hele vinteren, så der ikke opstår 
korrosion. Det er noget der kan være 
med Lil al man får a lle <le limer ud af 
motorerne man kan, og dermed holde 
udgifterne nede." +-
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VM i Skive sætter nye rekorder 
Allerede inden det 22. VM i præcisionsflyvning har officielt take-off den 19. juli, 
er de første rekorder sat. Arrangementet er det fjerde internationale mesterskab 
i Danmark under FA/, og det placerer Danmark helt i toppen blandt de mest 
populære arrangører. 

Af Arne Pand uro, D/v!U Sport 

Interessen for Danmark manifesterer 
sig endnu tydeligere i de foreløbige 
tilmeldinger fra 19 lande med 88 
piloter plus holdledere og officials, 
som bringer den samlede deltagelse 
i nærheden af 130. Kina er med for 
første gang, og et par lande stiller 
med 10 piloter. 

Det er lige til grænsen af, hvad der 
rent praktisk kan blive plads til ved 
afviklingen af selve den sportslige 
og selvsagt helt afgørende del af ar
rangementet. De fleste deltagere fra 
nabolandene flyver selv i egne fly, 
men piloter fra andre lande skal leje 
fly til konkurrencen. Her er Cessna 
150/152 meget populær, idet en 
172'er kan blive alternativet. Sam
let bliver der brug for op mod 20 
fly, hvoraf de fleste flyver mindst to 
gange navigation de tre dage, hvor 
programmet står på navigationstur. 
Der bliver også tæt trafik i landings 
runden, når samtlige deltagere skal 
afvikle landingskonkurrencen med 
fire landinger hver i løbet af en dag. 

LOGISTIK EN UDFORDRING 
Konkurrencerne bliver afgjort af de 
små marginaler for tid og sted, men 
logistikken er også en udfordring på 
en række andre områder i de knap to 
uger, som Skive vil være mere eller 
mindre invaderet af fremmede fly
vere. Mange kommer således en uges 
tid før selve konkurrencen for at lære 
området at kende og ikke mindst øve 
landinger, hvor et øjebliks svigtikon
centrationen erfaringsvis kan koste 

dyrt og afgøre placeringerne i toppen. 
Udover selve Skive Lufthavn vil delta
gerne få base på Hotel Strandtangen, 
der ligger smukt placeret ved mari
naen i Skive. Her skal de bo og spise 
de fleste måltider, men de skal også 
frem og tilbage til lufthavnen, hvor 
der også skal være mulighed for at 
spise og få klaret mange andre prak
tiske problemer. 

GODE ERFARINGER 
Når DMU Sport som arrangør allige
vel ser frem til mesterskaberne uden 
at ryste på hænderne, skyldes det 
især de gode erfaringer med tidligere 
konkurrencer. I år er det 26 år siden 
det første VM blev afviklet i Danmark 
i 1989, og siden har mange af del
tagerne fra dengang opfordret til at 
gentage den meget positive oplevelse 
fra dengang. Udover selve konkur
rencen husker man især en udflugt t il 
M0nstf'rl K:ilkgrnhr;.,r, hvor violinisti>n 
Anker Buch gav koncert. En enestå
ende oplevelse. 

Siden har DMU Sport stået tor mange 
precision- og rally arrangementer i 
Skive, der isæ r de seneste 10 år har 
udviklet sig t il en fast base med afvik
ling af blandt andet to nordiske me
sterskaber, og modellen herfra bliver 
i store træk anvendt ved VM. 
Det betyder blandt andet, at Skive 
Motorflyveklub endnu en gang træ
der til med en støtte, som er helt 
afgørende for hele arrangementet. 
Opgaverne spænder vidt fra catering 
til afspærringer, kontrol af deltagere, 

radiokommunikation, udlægning 
af mærker og salg af 10.000 liter 
brændstof - for blot at nævne nogle. 

STØTTE FRA KOMMUNEN 
En tredje forudsætning for VM i Skive 
er en stor velvilje fra Skive kommune, 
der bakker op såvel økonomisk og 
især med en række praktiske opgaver. 
Det sker først ved en festlighed ved 
selve åhningen af mesterskaberne 
inde i byen, og dernæst via bustrans
port mellem hotel og lufthavn, samt 
endelig ved en forhåbentlig festlig 
afslutning med uddeling af præmier 
til de dygtigste - også i selve Skive. 
Endelig bidrager en række virksom
heder og organisationer som spon
sorer, enten med varer eller service, 
som skal bruges i løbet af mester
skabsugen. 

DET OFFICIELLE STEMPEL 
Oi>t @r ::ilts~ Pt st0rrP ;;ipp;;i r;;it, rln 
skal sættes i sving, men i det aktuelle 
tilfælde skete det a llerede i efteråret i 
2014. Det havde godt nok ligget i kor
tene nogen tid, men othc1elt blev der 
givet grønt lys på et møde i Lausanne 
i Schweiz, hvor luftsportens øverste 
internationale organ FA! har hjemme. 

På mødet var DMU Sport repræsen
teret af formanden Allan Hansen og 
kasserer Vagn Jensen, som bød ind på 
mesterskabet på vegne af Kongelig 
Dansk Aeroklub, som er Danmarks 
officielle medlem af FA!. 

... fortsættes side 22 
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Hilsen f ra 
Hans Kongelige Højhed 

Prinsgemalen 

Protektor for Kongelig Dansk Aeroklub 

Kongelig Dansk Aeroklub er stolt over, 
at en af de danske unioner nu for fjerde 
gang indenfor 26 år er i stand til at få 
overdraget, etablere og gennemføre 
et FA/ verdensmesterskab indenfor 
motorflyvning, det Pr noget af en sjælden 
præstation. 

Der er endda gengangere indenfor 
staben af ansvarlige for arrangementet, 
det vil sige, at der er enkeltpersoner der 
har været med til at arrangere ved alle 
fire verdensmesterskaber. Vi er meget 
tilfrPdS(' mrd, at dN hlanrft nnrfr>t vPrf 

Der er altså en lang række formalite
ter, der skal overholdes, men her var 
det en fordel, at Vagn Jensen i mange 
år har været meget tæt på processen, 
blandt andet via bestyrelsen i General 
Aviation Committe, GAC, som repræ
senterer motorflyverne i FA!. Vagn 
Jensen har således været primus mo
tor for konkurrenceflyvningen i Dan
mark og i øvrigt stået i spidsen for de 
tre tidligere mesterskaber som com
petition director, over Skive i 1989 
var Herning vært fo r et dobbelt me
sterskab i precision og rally i 2004. 
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Det er med særlig glæde at jeg igen kan 
byde velkommen til endnu et verdensme
sterskab, som afholdes for motorflyvning 
i Danmark. 

Det er glædeligt, at The World Airsport 
Federation igen valgte Danmark. Det 
giver os mulighed for at flest mulige får 
lejlighed til at stifte bekendtskab med 
danske forhold. 

Der stilles stadig større krav til sikker 
gennemførelse af både kommerciel og 
privat flyvning. Det er derfor vigtigt, at 
der fortsat er interesse for at konkurrere 
inden for disciplinen Precision Flying, 
samtidig med, at der er øget fokus på sik
kerhed også i sportslig sammenhæng. 

Jeg sender alle deltagere, samt de der 
har med planlægningen at gøre, min 
bedste hilsen for et vellykket verdensme
sterskab. 

Henrik 

Pdo,gem,l~ ,,..-""7""::'.::;, 

hjælp af disse aktiviteter fortsat bliver 
sat fokus på motorflyvning, præcision og 
flyvesikkerhed. 

D/vlU Sport ønskes alt godt med 
arrangementet og vi er sikre på, at både 
piloter, hjælpere og arrangører vil få en 
oplevelse i et professionelt miljø. 

I ønskes alle en rigtig god konkurrence. 

Hjalmar Nielsen 
KDAformand 
FAl-virPpræ,idPnt 

Rollen som Competition Director 
indtages 1 år at Allan Hansen, der 
normalt er blandt de bedste danske 
konkurrencedeltagere, men som 
'chef for det hele' må han holde sig 
på jorden denne gang. Han får det 
overordnede ansvar for konkur
rencen, idet der også på forhånd er 
udpeget en række internationale 
dommere og en jury, som træder til, 
hvis der kommer klager - og del gør 
der altid! 

Velkommen ,-EJ:> 
til S K I VE KOM M UNE 

Det e, med ~lallhed, vi fla Skive Kammune 
byder velkommen til V/vi i præcisionsflyv
ning 2015 og til de cirka 50 piloter fra 15 
lande, som deltager i konkurrencen. Det er 
et initiativ, vi som kommune gerne bakker 
op om. Arrangementet er med til at skabe 
liv og passer helt naturligt ind i kommu
nens slogan "RENT LIV på Skiveegnen: 

Det aktive liv 
Skiveegnen byder på et væld af fælles 
oplevelser indenfor sport og kultur, og det 
skyldes ikke mindst de mange ressour
cestærke borgere, som bruger kræfter på 
at skabe liv og udvikling både i byen og på 
landet. Vi har et stærkt kultur-,forenings- og 
fritidsliv, og vi blev i den seneste undersø
gelse af Dansk Idræts Forbund (DIF) udråbt 
som Danmarks Bedste Idrætskommune. 

Fjorden 
Vi dyrker det aktive liv, blandt andet på fjor
den eller langs den 190 km lange attraktive 
kyststrækning, som omkranser det meste 
af kommunen. Der findes ikke mindre end 
seks havne, masser af børnevenlige strande, 
og der er aldrig længere end 12 km til 
fjorden, hvilket åbner for et hav af maritime 
muligheder. 

De gode fødevareoplevelser 
Nogle af verdens bedste muslinger og 
østers losses fra fjorden og afsættes bl.a. til 
verdens bedste restaurant, NO/vlA. 
I igeledes smager vi på fangsten ved den år
lige /vluslingefestival p/J Fur og Sildefestival 
i Glyngøre. Ikke mindst underbygges egnens 
gode smag af de højtprofilerede produkter 
fra Thise Mejeri, Hancock Bryggerierne og 
Fur Bryghus, som alle har til huse i kom
munen. 

Den bæredygtige energi 
Sidst skal nævnes, at Skive gennem mange 
år har satset på alternative energiløsninger 
og er udpeget som en af Klima- og Energi
ministPrif't, PnPr{)ihyPr Vi har Pn vision 
om at være selvforsynende med varme og 
energi i år 2029, derfor sætter vi konstant 
fokus på nye energiteknologier. 

Jeg vil gerne ønske alle velkommen til 
Skiveegnen og til V/vi i præcisionsflyvning 
2015, og med håbet om gode dage med 
masser af"luft under vingerne: 

/vled venlig hilsen 
Peder Christian Kirkegaard, 
Borgmester i Skive Kommune 



Præcisionsjlyvn i ng 
set fra et cockpit 
Af Kurt Gabs, tidligere nordisk mester i præcision 

Præcisionsflying er en sport for skar
pe piloter. I en tid hvor nogle piloter 
'bare' taster en destination ind på 
GPS'en og læner sig tilbage, er der en 
ekstra udfordring i, at man kan flyve 
med fingeren i kortet. Det gør flyvetu
ren mere intens, og det gir erfaring og 
overskud i cockpittet. Den rutine kan 
blive af stor betydning den dag udsty
ret driller, da man med god erfaring i 
kortlæsning er langt bedre i stand til 
at klare en stress situation. 

HVORFOR SKIVE 
I mange år har Skive lufthavn dannet 
rammen om den rl;mske præcisions
flyvning. Det er en fin lufthavn. På 
pladsen er der fin terminalbygning, 
som er privatejet af og en meget 
velegnet ramme om vore aktiviteter. 
Pladsen er hjemsted for en velfunge 
rende flyveklub, der har en fantastisk 
kerne at hjælpsomme medlemmer. 
Som pilot føler man sig altid velkom
m en i Skive. 

Landingsbanen i Skive er super til 
spotlandinger. I landingsrunden ge
nPrPr m:in ikkP sim• omgivP]si>r OPr 
er en lang og bred asfaltbane (11-32). 
Banens retning indebære1~ at man 
jævnligt kan opleve sidevinds kon
ditioner. En anden tmesse ved bane 
14 er, at den har en slope, som gør 
at man føler sig for højt oppe under 
indflyvningen. Pludselig er banen 
kommet op til flyet, og der er blevet 
meget langt hen til 0-linjen, men det 
kan vel ikke være et problem for en 
VM deltager. .. 

Det danske vejr spiller også in<l. På en 
varm sommerdag kan konditionerne 
nede ved banen være meget svin
gende. Pludselig opstår der termik 

over den brede bane, og så bliver det 
en speciel opgave at få flyet ned. Alt i 
alt kan deltagerne glæde sig til en fin 
oplevelse i landingsrunden og i for
bindelse med sætningen af flyet midt 
på 0-stregen. Jeg ønsker rigtig god 
fornøjelse. 

NAVIGATION I DET NORDJYSKE 
Landskabet som navigations turene 
lægges i er typisk dansk. Danmark 
viser sig fra sin bedste side med 
Limfjordens kyster og det jyske he
delandskab med bl.a. Hjerl Hede. En 
anden udfordring bliver Klosterhede 
Plantage. De danske præcision piloter 
kender området, for i de sidste 10 år 
har Skive Flyveplads været det pri
mære samlingspunkt for de danske 
konkurrencer i præcisions flyvning. 
To gange har Skive også lagt facilite
ter og terræn til de nordiske mester
skaber, og for 26 år siden var der VM 
i Skive. Billedet fra dengang hænger 
stadig i terminalbygningen. 
Man skulle tro at navigationsflyvning 
i et landskab med Limfjordens kyster 
og de gode danske kort er 'a piece 
of C';:ikP', mPn s;\rl;:in Pr t1Pt ikkP Al
lerbedst som man har en sikker kurs 
med gode sigtepunkter, ja så er man 
ude i et landskab hvor alt ligner hin
anden, og hvor det som et lyn fra en 
klar himmel bliver utroligt svært at få 
virkeligheden til at passe med kortet. 
Det d;mske vejr er også en udfordring 
i sig selv, for nok er landskabet meget 
fladt, men skovene og kysterne giver 
uforudsigelige vindspring, som nok 
skal lære piloterne til at arbejde med 
gashåndtaget, hvis man har et ønske 
om at slippe igennem ruten med gan
ske få strafpoint på tiden. 

EN PRÆCISJONS-PILOTS MINDER 
Jeg ser frem til sommerens VM i Ski
ve. Syv gange har jeg selv deltaget i 
VM konkurrencer rundt om i verden. 
Der kunne skrives langehistorier om 
de oplevelserne man har haft. Både 
oplevelserne ved selve flyvningen, 
men også de sociale oplevelser og alle 
de gode venskaber der etableres. Der 
er en meget speciel atmosfære. Pilo
ter, der står midt i et VM er ramt af 
en helt særlig stress, der huskes hele 
livet. Man rejser utroligt langt for at 
være med. Man har forberedt sig i 
lang tid, og så bliver det hele afgjort 
ved nogle få intense flyvetime1~ hvor 
alt bare skal fungere fej lfrit. 

Det kan ikke undgås at man har spek
takulære oplevelse i erindring fa dis
se ture, som f. eks da en skandinavisk 
pilot var rejst helt til Argentina for at 
deltage i et VM. Han tog tejl af hvilken 
landing af de 4 forskellige typer man 
udføre han var i gang med. På grund 
af utrolige termiske vinde landede 
han ca. 120 meter for kort. Da han 
steg ud af flyet i parkeringsområ-
t1Pt wir rlPt før-;tP h;:in-; k;:immernter 
spurgte ham: Hvorfor brugte du ikke 
motoren? 

1'e)len var at han troede han var I 
gang med en engine offlanding, men 
det var en normal landing han skulle 
udføre, hvor brug af motor var lovlig. 
Han kunne bare have givet lidt gas, så 
var han nok kommet tættere på 0-li
nien. Dermed var vinderchancerne 
væk, og resten af turen var pludselig 
uden stress. 

STRESS PÅ ET SPLITSEKUND 
Ellers er den typiske oplevelse at man 
bliver lost på track. Det sker altid som 
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ELEC TRONICS 

Hvor bliver flyene af? Her er det to of de rutinerede danske piloter, Hans Møller og Logo 
Laumark-Møller, der for en gangs skyld er til fods på banen 
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en stor overraskelse. Man har måske 
været ved at notere noget på kortet, 
og når man efter et sekund kigger ud 
af vinduet, så passer landskabet ikke 
med korlel. Del kan om nogel bringe 
stressen op på 100% på et splitse
kund. 

Det sker typisk i et område, hvor 
der ikke er nogen markante ting i 
terrænet. Ingen tydelige vejkryds, 
ingen markante søer eller skovkan
ter. Den slags terræn har vi en del af 
i Danmark. Man flyver i en periode 
over perfekt terræn. Man ved med 
stor sikkerhed hvor man er, og roen 
breder sig. Timingen er perfekt, og 
jorden er checket for targets og fotos. 
Men så glider man umærkeligt ind i 
et område hvor situationen er ganske 
anderledes. En stor ensartet mosaik 
af marker og små skove, der alle er 
ens. 

Pludselig kom den lille vej, man for
ventede at se, slet ikke som planlagt. 
Man kigger intenst efter den, men 
den er der ikke. Pludselig er der intet 
som passer. Hele seancen hvor man 
'er lost' varer måske kun 1 S sekunder, 
men det føles som om det var flere 
minutter. Så finder man pludseligl 
noget, der kan placeres i kortet, og så 
kommer man hurtigt tilbage på track. 
Der kommer igen styr på tingene, 
men man kan være helt sikker på at 
loggeren husker hvad der skete, og 
løbsledelsen har altid rigeligt med 
strafpoint i posen. De glæder sig na
turligvis når en pilot har lavet et godt, 
job, men de glæder sig også over at få 
delt de velfortjente penalities ud til 
deltagerne. 

Landingen ser unde1tide11 ganske dramatisk 
ud. Piloterne anvender ofte sideglid for 
at tage højde af, og måske en ekstra hård 
landing for at nå ned på stregen. I Skive får 
piloterne ekstra fornøjelse af baneretningen, 
der ofte byder på sidevind og en slope, der 
kan snyde selv de rutinerede 



DM/NM 2014 Skive - Route 1 - Enroute 

Sådan stresser man 
en dygtig pilot 
Af Arne Pand uro, D/'1U Sport 

Når de første piloter stiger ud afflyet 
med destin ;:i tion SkivP. i mirltP.n ;:if jnli 
er det fordi de har valgt en form for 
aktiv ferie, som ligger langt fra den 
normale opfattelse fritid uden stress. 
Omvendt har de fleste deltaget i 
mange lignende konkurrencer, så der 
er som udgangspunkt ikke de store 
over raskelser i vente. Og dog. 

Hvis nogen på forhånd satser på, at 
mindst halvdelen af de 10 bedste 
pladser besættes af piloter fra Polen 
og et par andre tidligere østlande, så 
vil det ikke give store odds. 

Omvendt vil det være en sensation, 
hvis Pn pilot fr;:i Kin;:i kommPr hl;:i nrlt 
de første 10, fordi kineserne aldrig 
har deltaget før. 

Selv om en del af deltagerne er pro
fessionelle piloter i militær eller civil 
luftfart, er det langt fra garanti for 
succes i en konkur rence på de mere 
basale teknikker, og ikke mindst de 
benhårde tidskrav. Her er det under
tiden en fordel, hvis man 'bare' er 
en fritidspilot, som har øvet sig, og 
de fleste deltagere er da også privat
piloter. 

Når piloterne kommer ud på ruten og måske 
får styr på tiderne skol de også holde øje 
med alle vandhuller, læbælter, vindmøller, 
plantager og meget mere. Det er den slags 
motiver, der er på en halv snes fotos, som 
piloterne skal genkende og placere på ruten 
med en halv mils nøjagtighed 

TRE DISCIPLINER 
VM i pr:Prision hPst~r hovPrl s;;i[!PlilJ 
af tre discipliner: Beregning og plan
lægning af en navigationstur og selve 
navigationsflyvningen på cirka en 
time. 
Der flyves tre gange i løbet af tre 
dage, og den tredje disciplin er den 
måske mest prestigefulde: Landings
konkurrencen. 
Al moderne elekt ronik i flyet er band
lyst, bortset fra en GPS-logger, som 
registrerer tid og sted undervejs. 
Piloten er alene i flyet hele vejen. 
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Når en pilot møder frem til en dag 
med navigation bliver han/hun som 
rlPt førstP. hPrlt om at aflevere sin 
mobiltelefon. Dernæst udleveres fly
vekort ud materiale til beregning af 
ruten til piloterne enkeltvis - typisk 
med 2-3 minutters interval, som også 
bestemmer tidspunktet for takeoff. 
Turen har normalt otte ben, og her 
skal piloten beregne kurser og tid på 
de enkelte ben ud fra en given vind. 
Her gælder det om at bruge så lidt tid 
som muligt, det der så blivC'r bPrlrP 
tid til at studere selve kortet og ruten, 
herunder de 10-12 fotos fra ruten, 
som er taget på forhånd. Fotos af et 
lille vandhul, en vindmølle eller et 
markant vindbælte, som kan være 
taget hvor som helst på ruten på om
kring 80 NM. En rutineret pilot har 
faktisk mulighed for at placere nogle 
af billederne nogenlunde på forhånd, 
og det vil være en stor fordel under
vejs. 

PÅ RUTEN - TIL TIDEN 
Når piloten endelig kommer i luften 
er der nemlig rlgellgL antlel al lwltle 
øje med. Først og fremmest gælder 
det selvsagt om at flyve den planlagte 
rnle ug ikke fare vild undervejs. Ru
ten er i princippet en korridor på 1 
NM bredde, og GPS-loggeren holder 
øje med positionen hvert sekund. 
Men ruten skal også flyves efter en 
meget stram tidsplan med kontrol
punkter ved start, ved alle vende
punkter og mål - samt en håndfuld 
andre, hemmelige kontroller. 
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Hver gang et fly kommer mere end 
to sekunder for tidligt eller for sent 
er der strafpoints, som beregnes 
elektronisk på baggrund af data fra 
loggeren. Undervejs skal piloten som 
nævnt finde og placere de udleverede 
fotos på ruten, og markerer stedet 
inden for en halv NM. For at undgå at 
nogen falder i søvn er der også udlagt 
mærker i vendepunkter og en route, 
som også skal markeres i kortet. 

Nt'ir pilotP.n kommP.r hjP.m til pladsen, 
får han nogle minutter til at notere 
det sidste i kortet, som så afleveres til 
dommeren. Hvis der mangler noget 
eller det er placeret forkert, er der 
strafpoints. Man skulle måske ikke 
tro det, men det lykkes indimellem 
en pilot at flyve hele ruten uden straf 
for tiden, men den perfekte flyvning 
uden straf er yderst sjælden, og hvis 
vejret driller er det ekstremt stres
sende at holde fuld koncentration i 
en time, og efter tre konkurrencer 
begynder de dygtigste at skille sig ud. 

LANDING PÅ STREGEN 
Selv om en pilot er meget dygtig til 
at flyve og observere, kan det hele gå 
galt i løbet af et splitsekund ved lan 
dingskonkurrencen. Forud er malet 
en to meter bred streg på landings
banen, som flyets hovedhjul meget 
gerne må ramme. Før og efter stregen 
er indtegnet felter på fem meters 
længde, som giver strafpoints, hvis 
man lander på dem - flest hvis man 
lander før stregen. 

_;:., ,~ ---

Det kan være vanskeligt at afgøre, 
hvor begge hovehjul præcist har 
nået banen, så derfor anvendes et 
avanceret system af kabler på tværs 
af banen til registreringen - og som 
styres af tyske specialister. Desuden 
er der dommere fysisk ved siden af 
banen, og de noterer nedslaget efter 
bedste evne, og endelig bliver det 
hele optaget med high speed video, 
som anvendes i tvivlstilfælde. 

Selve de fire landinfier er forskellige. 
Den første er en almindelig motorlan
ding. Herefter følger en landing uden 
motorstøtte - med flaps, en landing 
uden motor og uden flaps, og endelig 
en landing med motor over en to me
ter forhindring 50 meter før stregen. 
Selv om det er kongedisciplinen, og 
alle deltagere har tusinder af landin
ger i logbogen, er det yderst sjældent 
med fire perfekte landinger. 

En god landing er ikke nok, når man flyver 
konkurrence. Flyets hovedhjul skal helst 
ramme den streg, der på forhånd er tegnet 
pli tvær<; nf hnnPn. DP.t P.r qnnske ofte en 
udfordring for selv de bedste - ikke mindst 
når vinden er på tværs 

. . 
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EUROFIGHTER TYPHOON 
- det sikre valg for Danmark 

,ni Eurofighter 
L71yphoon 



Målet er et nationalt 
luftsportscenter 
i Skive Af Arne Pand uro, DfvfU Sport 

"Vi har alletiders mulighed for al 
lave et luftsportscenter her i Skive. Vi 
ligger i et smørhul, hvor vi har god 
plads i luften, og vi har ikke de store 
problemer med naboer, regulativer 
og tilladelser': siger ejeren af byg
ningerne og faciliteterne på Skive 
Lufthavn, Kai Toft. Han erkender dog 
i samme åndedrag, at målet ikke er 
nået endnu. 

Når Skive LufLhavn om kort tid 
lægger bane og faciliteter til VM i 
prJ?cisionsflyvning Pr rl0t Pn simpPl 
konstatering, at det ikke ville være 
muligt uden Kai Toft. Hans visioner og 
handlekraft har i snart et årti hævet 
den ellers lukningstruede lufthavn til 
Danmarks vel nok flotteste og mest 
velegnede til særlige arrangementer 
inden for flyvning som netop et VM. 
Skive er en by med både jysk selvbe
vidsthed og et erhvervsliv med ambi
tioner, og lufthavnen var før årtusin
deskiftet en vigtig blik i byens planer 
om at manifestere sig som et regionalt 
kraftcenter i det nordvestjyske. 
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Den kommunalt ejede lufthavn blev 
udbygget og der kom rutetrafik fra 
Skive til København. Men tiden var 
ikke gunstig for en lokal lufthavn, 
hvor der ikke er så langt til Karup og 
Aalborg, og i 1999 var det slut med 
de daglige afgange. 

TRUSSEL OM LUKNING 
Kommunen tog konsekvensen og 
fyrede personalet, idet pladsens 
AFIS-status også blev nedgraderet. 
AlligPVPl g::iv pl;irl <;Pn rlrift<;1mrlPr<,lrnrl 
og det gav anledning til stadig mere 
ildevarslende meldinger fra kom
munen, der til sidst stod over for at 
lukke pladsen, hvor bygninger og 
faciliteter efterhånden var mærket 
af tidens tid på grund af manglende 
vedligeholdelse. 

Historien lignede altså til forveksling 
andre danske lufthavne og -pladser 
i de senere år, men så var det altså at 
det private initiativ trådte til. I 2007 
overtog erhvervsmanden Kai Toft 

bygningerne fra kommunen mod f:'t 
løfte om varetage driften og vedlige
holde pladsen. Ikke bare bygninger, 
men også dP tPkni<;kP inst;ill.:itionPr 
og selve banen. 

I den situation kunne de lokale flyve
klubber, som omfatter såvel motorfly, 
svævefly og faldskærme, måske være 
nervøse for, at den private foretag
somhed skulle betales at nelop Lie 
lokale brugere, men målet har aldrig 
været at drive lufthavnen som en nor
m;:i l, priv;:itvirksomhPrl. 

DER SKAL MERE TIL 
- Jeg er selv motorflyver, og i klubben 
snakkede vi meget om, hvad vi kunne 
gøre for at t iltrække nogle aktiviteter, 
som kunne holde pladsen åben og få 
det t il at balancere økonomisk. Det 
gælder netop noget som VM i præci
sion og andre arrangementer, hvor 
der altid skal være et minimum af 
flyvning blandet i, s iger Kai Toft. 
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aC HAINICOCII': . 
',.,,, - det lokale bryggeri ... 

- Vi arbejder stadig på at blive det 
nationale luftsportscenter, men vi må 
nok erkende, at der skal mere til. Vi 
skal have mere støtte fra klubber og 
organisationer udefra. 

Når lufthavnens faciliteter i dag 
fremstår som nogle af de flotteste 
i en privat dansk lufthavn skyldes 
det ganske betydelige investeringer 
i vedligehold og udvidelse af termi
nalbygningen, der nu giver plads til 
større arrangementer, og som er en af 
;\r<;,ig-PrnP til ,it DMTJ <;port h;:ir forP
trukket lufthavnen til en stor del af 
de senere års konkurrenceflyvninger, 
primært DM, NM og Sirius Air Rally. 

De fleste arrangementer afvikles i 
regi af Støtteforeningen for Skive 
Lufthavn, som tæller en række frlv!l
lige primært fra Skive Motorflyve
klub. 

Mere info 
VM hjemmeside: www.wpfc2015.dk 
Skive Lufthavn: www.eksv.dk 

Den ganske betydelige indsats fra 
frivillige er en afgørende forudsæt
ning for, at økonomien for lufthavnen 
balancerer, idet der dog også fortsat 
er et mindre, kommunalt tilskud. 

De seneste års investeringer gælder 
også et face-lifl Lil selve <len 1200 
meter landingsbane, der fik ny coa
ting og afstribning for 3-400.000 
kr. forrige år. Det beløb har driften 
dækket ind, men allerede nu er det 
nødvendigt at lægge penge til side til 
Pt nyt l;:ig ;:isfalt om noglP !Ir, og hPr 
kommer man næppe uden om en 
regning på et millionbeløb. 

Den tid den sorg. Netop nu er de 
sidste forberedelser til et par ugers 
hektisk aktivitet i gang. En stor del af 
<le!Lagerne I VM kommer en uges Ll<l 
i torvejen tor at blive indlogeret og 
træne både navigation og masser af 
l::inrlin8Pr. + 

Programmet: 

1: Skive Lufthavn råder over en landings
bane på 1200 meter. Den fik ny coating 
og afstribning for et par år siden, men en 
større renovering trænger sig på i løbet af 
nogle år 

2: Driften af Skive Lufthavn har i en årræk
ke været stærkt afhængig af frivillige kræf
ter fra Støtteforeningen for Skive Lufthavn 
med en kerne af folk fra og amkring Skive 
/11otorj!yveklub. Her får de et velfortjent hvil 
efter sidste års D/11 i præcisionsflyvning, 
der altid afsluttes med en middag med ud
deling af præmier 

3: Skive Lufthavns bygninger er løbende 
mnr/Prnis11rpt i r/11 SPnPrP rlr, srl r/Pr n11 Pr 
perfekte rammer for såvel sociale som 
sportslige rammer - i første parket til flyene 
og landingsbanen. Her en situation fra ter
minalen, som bliver anvendt til beregning 
forud for 0/11 i præcision sidste år 

Søndag den 19.: Officiel åbningsceremoni 
Mandag den 20.: 1. navigation 

DMU Sport: www.luftsportdanmark.dk 
FAI: www.fai.org 

Tirsdag den 21.: 2. navigat ion 
Onsdag den 22.: Landingskonkurrence 
Torsdag den 23.: 3. navigation Skive kommune: www.skive.dk 

Hotel Landtangen: www.st randtangen.dk Fredag den 24.: Officiel afslutning 
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■ Konference ■ Selskaber ■ Overnatning 
• Moderne konferencelokaler med fjordudsigt 

• Businesscenter/ travelcenter 

• Gratis trådløst internet, superhurtigt 50/50 mbit. 

• Topmoderne AV-udstyr, fladskærme m.m. 

• Nye veletablerede værelser og leJl1gheder med katte/the/chokolade 

• Maxibar - 24-timers bar til attraktive priser 

• Billard, aktivitetsrum 

• Gratis parkering 

• Sovebamser (du sover aldrig alene) 

• Professionel serviceminded medarbejderstab 

• Gourmetkøkken - et af Danmarks bedste kokketeam 

,~ 

- ~ 
WWW.STR/:\NDTANGEN.COM 
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Hotel 

Strandtangen 

Konferenceaktiviteter 
i samarbejde med 
bl.a. www.dare.dk 
• Sejlads/ Matchrace 

• Krolf (kombination uf golf og kroket) 
• Vandpolo 
• Kajaksejlads 
• Orienteringsløb 
• Ølsmagning 
• Vandskiløb 

• Øl, whisky, rom og vinsmagning 
• Kunstaktivitet 

Kontakt os for evt. firmaaftale 
Ingen begrænsninger eller krav om 
antal overnatninger . . . ... . . .... . ...... ......... ......... . 

reception ,trandtangen rom 
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VOUSNJ;: (UHV71CHSl~NF.) - 125 l)KII 
.;; 12 Åll / .JAilllE - HALV 1•1us / BALDEN t•llEIS 
GllATIS PAlll{EllING / KOSTENLOSE PAllKPLATZE 
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Stauning lufthavn & Danmarks flymuseum 
byder alle hjertelig velkommen til 

Efter en usikker periode med megen usikkerhed om 
Stauning airshows fremtid, er der nu kommet vished 
- og der er godt nyt! En ny styregruppe er blevet kon
stitueret, hvor gamle bærende kræfter er blevet gjort 
selskab af nye og iderige arbejdsheste, og i fællesskab 
er planlægningen af Stauning airshow 2015 i fulde 
omdrejninger ! 

Med gode kontakter de rigtige steder, herunder en et 
større kommunalt t ilskud, er det lykkedes at skaffe 
kapital således, at der igen i år bliver satset stort og 
større til, hvi lket gør, at vi lørdag d. 22 august kan slå 
dørene op for det største airshow i Stauning Airshows 
samt Stauning lufthavns historie! Og netop sidst
nævnte, Stauning lufthavn, har meget at fejre. 
Det er i år SO år siden den officielle åbning af lufthav
nen, hvilket betyder at Stauning airshow 2015 på den 
måde både bliver et storstilet airshow for alle, men 
ogs~ P-n fojrins ;:i fvorP.s ;:illP.s;immPn<; I11~hr1vn i rl0t 

vestjyske :) 

Vi glæder os t il at fyre op for et spændene airshow 
med deltagelse af mange af de helt store sværdvægtere 
indenfor specielt veteranflyvning hvoraf der hl.a. kan 
nævnes Catalina, Yak 3, Viggen jet, 3x Harvard og flere 
er på vej .... 

Alle er naturligvis mere end velkommende til at ligge 
vejen (til lands såvel som i luften) forbi Stauning denne 
weekend (21-23 aug.) hvor der i ægte Stauning maner 
vil være hangar fest med skotsk/irsk live musik både 
fredag og lørdag aften, samt flyverhygge i tilstrækkelige 
mængder. 

Der vil mod tilmelding af fly og betaling af airshow fly-in 
gebyr, være gratis entre for pilot + en passager. 

I skrivende stund er vores hjemmeside 
WWW.STAUNINGAIRSHOW.DK ikke flyvende endnu, men 
forventes i luften i midten af juni, og vi henviser selvføl 
gelig til at holde sig opdateret vedr. showets udvikling 
her samt på Stauning airshows facebook side. 
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MED PA JOB 

I snart 50 år har piloter fra Capenhagen AirTaxi fløjet "ruten" mellem Roskif rfp 

og Anholt-Læsø. Mange danske erhvervspiloter har startet deres karriere med 
at flyve "ruten'; der også får mange pilotelever til at vælge netop Capenhagen 
AirTaxisflyveskole. For med et par års erfaring som rundflyver,fotoflyver, taxi.flyver 
og pilot på "ruten'; er der gode chancer for at komme videre til et større selskab. 

Det er fredag eftermiddag, og plnselerlen slår f01 Jøren. 
På kontoret hos Copenhagen AirTaxi er der gjort klar til 
to afgange med "ruten". Først en eftermiddagsafgang Ros
kilrle - Anholt - Ro~kilrle, og rlereft.er en tidlig aftenafgang 
Roskilde - Anholt - Læsø - Anholt - Roskilde. Begge ture 
flyves med selskabets "flagskib" Britten Norman Islan
deren OY-CAT, der kom til Danmark i 2003 efter at have 
været arbejdshest i Spanien i mange år. Is landeren kan 
tage ni passagerer, og når det ikke er nok - som på denne 
travle fredag inden pinseferien - flyves der også med en 
eller flere af selskabets Partenaviaer. 

FLYV er inviteret med på en tur i lslanderen til Anholt og 
Læsø, og efter kort velkomst på kontoret hos Copenhagen 
AirTaxi, kan vi høre piloten kalde op på company-frekven
sen, for at fortælle, at han er fem minutter fra landing i 
Roskilde. 
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Efle1 ldnulng følge1 dagen~ 1 ule-µlluL Lie ncluµ unkumnc 
passagerer fra Islanderen til terminalen, og da flyet skal 
tankes inden næste flyvning, når piloten lige at præsente
re sig selv, inden vi haster ud til flyet og taxier til "tanken". 

Dagens pilot hedder Rasmus Cornelius, og imens han 
tanker Islanderen, fortæller han, at han havde en fin efter
middagstur t il Anholt, men at det var en smule diset og at 
der var lidt termik ind over Nordsjælland. 

Så snart fuel-slange og jordledning er rullet ind og tank
dækslerne er skruet på, stiger vi om bord i lslanderen, 
og få minutter senere taxier Rasmus Cornelius ind på 
forpladsen foran Roskilde Tower. Og efter at have sikret 
sig at kabinen er klar til passagerne, begiver han sig til 
terminalen i Roskilde Lufthavn, hvor en halv snes men
nesker venter. 



1. På vej mod Læsø efter mellemlanding på Anholt. 
I havnen skimtes Anholtfærgen, som kun har få 
ugentlige afgange. 'Ruten· har derfor stor betydning 
for Anholt. 
2. Flyet tankes før afgang fra Roskilde 
3. Inden afgang demonstrerer piloten flyets 
redningsveste. 
4. Dagens pilot Rasmus Cornelius tjekker at alle 
passagerer er ordentligt fastspændt. 
5. Klar til afgang! 

CHECK-IN 
Rasmus Cornelius henvender sig til den første lille grup
pe, og spørger om de skal til Anholt eller Læsø, og da de 
svarer bekræftende, krydses passagererne af på listen, 
som kontoret har printet ud. 
Efter et par minutter er syv af otte passagerer krydset af, 
mens en enkelt ikke er dukket op de 30 minutter før af
gang der anbefales. 
25 minutter før afgang ringer Rasmus til kontoret, for 
at spørge om de ved noget om den manglende passager. 
MincirP. P.nrl Pt min11t ~PnPrP r ingPr lmntnrPt tilbage. Dr:n 
manglende passager netop er på vej ad Lufthavnsvcj, hvil
ket betyder at flyet kan komme af sted til tiden. 

Check-m med "ruten" er meget utormelt, og så snart alle 
passagerer er klar, gennemgår Rasmus Cornelius "rutens" 
sikkerhedsprocedurer, og da flyets redningsveste er de
monstrernt, hlivP.r vi mødt af en aflufthavnens ansatte, 
der guider os ud på forpladsen, hvor tre bus iness jets hol
der sammen med Islanderen. 

Da passagerernes bagage er stuvet i Islanderens bagage
rum, få de lov til at sætte sig ind i de bløde lædersæder, 
og så snart Rasmus Cornelius har sikret sig, a t alle seler 
er spændt og alle ved hvor de finder nærmeste nødud
gang, stiger han ind på sin plads, hvor han går i gang med 
checklisten. 



ROSKILDE - ANHOLT 
Da vinden er sydlig, er der afgang fra bane 21, og da der 
ild<P Pr mPgPt trnfik fifr vi lov til ;:it køre på hanen og starte 
umiddelbart efter opvarmning af de to 260 HK motorer. 
16:58 er vi i luften, hvilket er hele to minutter før tid. 
lsl;:inrlrrrn stiger ikke ligefrem som en raket, med 10 per
soner om bord, og selv med aktiv støjdæmpning i hoved
telefonerne, er man ikke i tvivl om at motorerne knokler 
alt hvad de er er bygget til. 
Efter et stort blødt højredrej er kursen nordlig, og efter 
at have passeret vest om Roskilde Lufthavn og henover 
Roskilde er vi næsten oppe i de 2.000 fod, der er flyvehøj
den p/.l vej Lil Anholl. En højue J e1 giver passagererne lidt 
mindre bumperi end i 1.500 fod, og giver tilpas højde til 
at komme over ankommende fly og godt under de store 
fly, der er på vej til og fra Kastrup. 

UD OVER VANDET 
Når man flyver i Danmark er det svært at undgå at flyve 
over vand, og for erhvervsflyvning betyder det, at man 
enten skal flyve så højt, at der kan svæves t il land i tilfæl
de af motorstop, eller at man skal flyve med to motorer. 
I mange andre lande er det tilladt at flyve over vand med 
enmotors fly, hvis bare man kan nødlande mindre end 10 
sømil fra land, men altså ikke her. Derfor flyver Copenha
gen AirTaxi med Britten Norman Islander og Partenavia, 
selvom det formentlig ville være billigere, og næsten lige 
så sikkert, hvis man brugte Cessna 206, 207 Cessna Ca-
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ravan, Pilatus PC12 eller f.eks. den australske GAS eller 
GAl0 Airvan, der med kun en motor slæber næsten ligeså 
meget som Islander eller Partenavia. Regler er dog regler, 
og når vi nu har gjort som vi har gjort det i årtier, er der jo 
ikke grund Lil al lave uel om. 

ANHOLT I SIGTE 
Efter at have passeret vest om Hesselø, dukker Anholt op i 
horisonten og det ser ud som om det kommer til at passe 
meget godt med at bruge tre kvarter på at nå de ca. 75 
sømil, hvilket giver en gennemsnitshastighed på omkring 
100 knob eller 180 km i timen! 

Anholt kan være lidt udfordrende i kraftig blæst, men da 
dagens vind er let til frisk fra syd, svinger Rasmus Corne
lius Islanderen rundt i en blødt venstresving og lander på 
bane 21 klokken 17:40 nøjagtig 42 minutter efter starten 
fra Roskilde. 

KORT "TURN-AROUND" OG AF STED IGEN 
Kun ti minuller når vi at være på Anholt, for det er den 
tid det tager at parkere, sætte passagerer og bagage af og 
taxie tilbage på bane 21, checke motorer og give fuld gas. 
Fem passagerer stod af og tre skulle med videre til Læsø, 
som det normalt tager omkring 25 minutter at flyve til, 
efter mellemlandingen på Anholt. 



LÆSØ 
Flyvepladsen på Læsø er nærmest vild luksus, i forhold til 
Anholts 650 meter korte og slidte græsbane. For Læsø har 
en asfalteret bane på hele 928 meter og banelys, der kan 
tændes fra flyet. Og det gør vi, for senere på aftenen skal 
Copenhagen AirTaxi flyve taxiflyvning til øen, og så er det 
rart at vide at det virker. 
På vej ind mod Læsø falder sigtbarheden en del, for en 
lille regnbyge trækker ind over øen, der dog hele tiden 
er til at få øje på, og 24 minutter efter start fra Anholt, 
holder vi på Læsø hvor tre passagerer skal sættes af, men 
ingen skal med. 

SPÆNDENDE HISTORIE 
På vej fra Læsø til Anholt er kabinen tom, og da pilot og 
"co-pilot" nu kender hinanden lidt bedre end da vi star
tede i Roskilde, begynder vi at småsludre, som piloter nu 
gør. Dvs. vi høfligt udveksler typer vi har fløj et, antal fly
vetimer og uddannelsesforløb. 

Rasmus Cornelius fortæller, at han ikke er gået den slagne 
vej, med gymnasium som solidt fundament inden flyve
skolen, men at han faktisk er gået igennem hele uddan
nelsen som pilot med en 9. klasses afgangseksamen som 
teoretisk ballast. 

"Da jeg gik ud af 9. klasse var jeg ikke særligt motive ret 
for noget som helst, og da min far var er musiker og kom-
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1. Anholt i sigte. 
2. Intern post til Flyvepladschefen på Anholt 
j Anhn/t F/yvpp/nrfs hnr Pn f, m m lnng gr;:pshnnP 
Vindretningen kan ofte være udfordrende på Anholt. 
4. Læsø Flyveklubs klubhus og "terminal' 
5. Læsø flyveplads minder mest om en rigtig lufthavn, når man 
lige kommer fra Anholts "bush flyveplads" 
6. Banelys er der også langs den den asfalterede bane på Læsø. 
Det tændes fra flyet. 

Der flyves mere end JOO rotationer i løbet af sommerhalvåret, 
og en billet koster mellem 699,- og 1.415,- kr. alt efter afgangs
tidspunkt, destination og hvornår man bestiller billet. 



MED PAJOB 

ponist, og jeg selv spiller musik, forsøgte jeg mig først 
med musikskole i halvandet år. Det var dog ikke lige den 
vej jeg skulle, så da jeg blev gammel nok til at tage køre
kort gjordet jeg det, og fik job hos 3x34". 

Rasmus Cornelius fortalte, al han arbeJJeJe el par år hus 
3x34 og derefter tog buskørekort og fik job som buschauf
før. "Faktisk fik jeg job på dispensation, fordi jeg ikke var 
fyldt 71 år, og dPt v;:ir rP.t sjovt ;:it siddP. dP.r i P.n stor hyhus 
som 20-årig, og det var ikke sjældent at folk gloede lettere 
skeptisk på "konfirmanden", der sad ved rattet i bussen". 

Fra bybus rykkede Rasmus videre til job som turistbus
chauffør, hvor han kørte sydpå og nordpå, mens drømmen 
om at blive pilot voksede og voksede. Som 25-årig skulle 
det være, og efter at have taget privatflyvercertifikat ka
stede han sig over ATPL-teori, der viste sig at være noget 
af en udfordring, med en lettere rusten 9. klasses afgangs
eksamen. "Sinus og cosinus havde jeg aldrig hørt om, men 
heldigvis havde jeg supergode holdkammerater, der gad 
undervise mig i matematik om aftenen. Det var dejligt at 
opleve, og på teoriholdet hos CAT fik jeg venner for livet". 
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Indtil 2013 fløj "ruten" hele året rundt, men med vigende 
passagertal flyves der nu kun ruteflyvning i sommerhalvåret, 
mens der i vinterhalvåret flyves taxiflyvning. 
Passagerer kan på www.rutetaxa.dk under ønske om flyvning, slå 
sit ønske om flyvning op, og ud fra dette kan der blive oprettet 
ekstra flyvninger. 

ANHOLT TIL ROSKILDE 
Efter mellemlanding på Anholt, hvor to passagerer blev 
samlet op, gik turen videre tilbage til Roskilde. Da vi var 
tilbage i 2.000 fod, fortalte Rasmus Cornelius at jobbet 
som pilot er det bedste han nogensinde har haft, også 
selvom lønnen sum buschauffør var megel bedre. 
"Som ung var jeg nok noget af en rod, der ikke kunne 
finde mig til rette, men i denne verden skal der være 
struktur på ;:ilt hvad m;:in l;:ivP.r, og dP.t trivP.s jP.g r igtigt 
godt med." 

Inden vi nåede Nordsjællands kyst, nåede vi at tale lidt 
om fremtiden, og den ser Rasmus Cornelius ganske lyst 
på. "Jeg har omkring 800 timer i logbogen nu, og har fået 
drømmejobbet som pilot og instruktør, så nu skal det nok 
gå". Og på spørgsmål om hvorvidt der skal flyves noget 
større end Brittten Norman Islander, er svaret klart "ja, og 
allerhelst hos Widerøe i Norge, hvor jeg også har familie". 

Til det kan man kun svare: Godt gået hertil, og held og 
lykke med at få job i Norge! +-



Britten Norman /stander BN-2A 

Besætning: 1 eller 2 piloter 
Kapacitet: op til 9 passagerer 
Længde: 10,86 meter 
Vingefang: 14;94 meter 
Tornvægt: 1.667 kg 
Fuldvægt: 2994 kg 
Motorer: 2 stk. Lycoming 0-540-E4C5 260 HK eller 300 HK 
direkte indsprøjtning 

Maksimal-hastighed: 147 knob (213 km/t.) 
Cruise-hastighed: 139 knob (257 km/t.) 
Stall-hastighed: 35 knob (64 km/t.) 
Service højde: 13.200 fod (4.024 meter) 
Stige-evne: 970 fod/minut (295 meter/minut) 
Vingebelastning: 99 kg/kvadratmeter 

Britten Normann !stander er byqqet i 1.250 eksemplarer oq an
vendes af omkring 500 selskaber i over 120 lande. Konstruktion 
af Britten Norman /stander startede i 1963 og første prototype, 
BN-2,fløj første gang den 13. juni 1965. Anden prototype fløj 
første gang 20 august 1966 mens første seriefremstillede BN-2 
fløj den 24. april 1961. 11969 kom en forbedret version på 
markedet, BN-2A, og produktionen blev flyttet fra /sle of Wight til 
Belgien omend flyene blev fløjet til England for slut-klargøring 
inden levering. 

Prisen på en brugt Britten Norman lslander, i god stand, er ca. 
1 ½ -3 mio. kr. alt efter årgang, model, motor-gangtid, interiør, 
instrumentering og bemaling. 

OY-CAT er fra 1991 og har logget 9.000 timer siden den trillede 
ud fra fabrikken i 1991 og ca. 4.500 timer siden den kom til 
Danmark i 2003. 

to passagerer fra Anholt til Roskilde nyder aftenens 
!V 



ROSKILDE AIRSBOW 
Arrangørerne af Roskilde Airshow har bestemt ikke ligget på den lade side siden 
seneste airshow, der blev afholdt i 2013 - showet der sluttede lidt før tid, da 
verdens eneste flyvende Messerschmitt ME109 fik motorstop og nødlandede , 
en kornmark øst for Roskilde Lufthavn. 

Til airshowet, der afholdes lørdag 
den 14. og søndag den 15. august, er 
de1 lluukel 11ere spændende Ily. 
For det første kommer Messer
schmitt' en t ilbage, efter, en tur på 
værksted, og så kommer der en 
Catalina fra England, en YAK3 (den 
østeuropæ iske "Spit fi re") fra Holland, 
Twister Aerobatic fra England, og 
en Super Puma fra Swiss Air force. 
Udover disse fly, kommer en Spitfire, 
en Mustang, 3 x Harvard samt ver
densmesteren i svæveflyvning Johan 
(i11 <;tafsson fra SvPrigP OPrnrl ovPr 
kommer 7 fly fra polske Team Orlik, 
og hele to F-1 6 demo-teams: et hold 
fra Tyrkiet og et hold fra Belgien, og 
mon ikke også der kommer et par 
danske F-16-fly på vis it? 
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På grund a f Folketingsvalget er der 
meget der tyder på, at beslutningen 
om r -16-llyrncs a lløsc1 lllivc1 udsal 
til efteråret. Derfor er arrangørerne 
glade for at kunne præ sentere de 3 fi
nalister, der kæmper om at få ordren 
på nye kampfly til det danske flyve
våben, nemlig Eurofighter, Lockheed 
Mar tin JSF og Boeing F18. Om en 
"dog-fight" skal afgøre hvilket af de 
t re fly der skal overtage pladserne i 
de danske F16-hangarer er nok tvivl-
5omt, men det kunne give air5howet 
Pn Pkstra rlim P.nsion. "1,P.t th P. h P.st 
ma n win"! 

Egentlig var det ideen, at temaet 
på Roskilde Airshow 2015 skulle 
være droner, men det har desværre 

ikke væ ret muligt at skabe interesse 
bla ndt drone-producenter og drone
upct alørc1, så del blev upglvcl. 

Selvom der ikke b liver droner at se 
på, så bliver der r igeligt at se og ople
ve i løbet af de tre dage arrangemen
tet foregår. Og ud over det t raditionel
le airshow lørdag og søndag afholdes 
der fredag aften "tusmørke-airshow", 
og det afsluttes med festligt fyrvær
keri. Endelig skal det ikke glemmes, 
at der bliver ma55er ud5tilling55ta nde 
og 11nrl1>rholrlnine samt ikkP minrlst 
mad og d rikke. 

Programmet juste res og opdateres 
løbende på www.airshow.dk 
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' ASERVICE 
GENERAL AVIATION SERVICE APS • WWW.GASERVICE.OK 

Vidste du, at GA service har etableret en fuldt udstyret 
Avionic shop i forbindelse med vores alm indelige hangar facil itet 
på Roskilde lufthavn? 

Fra denne t ilbyder vi nu fuld AVION IC SERVICE 

f-e1lsøgn1ng, reparation, test, ombytning at komponenter, reservedele samt opdatering 
og installation af det nyeste indenfor området. 

Vi har derfor nu også opnået dec1lcrship for GARMIN. 

Via vores GARMIN company Cessna 172 demonstrator OY-PTL, kan du nu prøvetlyve 
den nye integrerede touchscreen GARMIN GTN 650/750 serie GPS/Nav/Comm/MFD 
platform som repræsenterer top teknologien indenfor fl ight management. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gaservice.dk og få yderligere muligheden for også 
at deltage i intro session med Garmins egne eksperter. 

Vi kan også hjælpe dig med den forestående opgradering t i l 8.33 kHz kanalafstand så 

du fremover sikkert kan flyve hvor du vil uden restriktioner . 

GARMIN. Nyt eller gammelt avionic udstyr 

A UTH O ltlZE0 S ERVICE OE ALE JII 

~ ASERVICE 

Tal med os; Det betaler sigI 

GENERAL AVIATION SERVICE APS 
LUFTHAVNSVEJ 44 
4000 ROSKILDE 
OE NMARK 

VAT NO.: OK 20 81 88 08 
+4572170180 
WWW.GASERVICE. DK 
INFO@GASERVICE.OK 

DK.145.0098 
DK.MG.1008 a·d!l SCAN KODE N 

,~ OG SKRIV DIG OP 
• 1 TIL VORES 
l!l -~ . .-i NVNbOOll~ 4 1 



FLYVESTATION VÆRLØSE G 
Tekst og foto: Rune Balle 
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Cykel med jetmotor 

RANDERS FLYVEKLUB SOÅR 
Tekst og foto: Rune Balle 

Lørdag den 16. maj blev Randers Flyveklubs 50 års jubi
læum fejret med åbent hus, Fly-In og Veteranbiltræf på 
Randers Flyveplads. 
Klubben inviterede såvel piloter som mere jordnære til 
at kikke forbi, og ud over fly og modelfly var der sjældne, 
smukke og eksotiske veteranbiler. 
Vejret kan man altid snakke om, men lige den 16. maj 
viste det sig desværre ikke fra sin allermesl imødekom
menJe !>iJe. 1Je1 f01 Vd t Jel en lidl blæsende og småkold 
fornøjelse at deltage i festlighederne. Ikke desto mindre 
blev parkeringspladsen fyldt godt op med biler, og en 15-
20 fly kom trods alt flyvende, så der var aktivitet i luften 
og omkring de parkerede fly. 

Inden vejr-guderne lukkede ned for VFR-flyvning, nåede 
en del besøgende med på tur i et af klubbens fly, beman
det af klub-piloter, der kunne vise flyveplads og omegn 
fra oven. Af samme grund lettede mange til flyvende gæ
ster også noget tidligere end de havde planlagt, hvilket 
dog ikke fik de lokale ildsjæle til at droppe den planlagte 
hangar-grill-fest. 

Randers er Danmarks næststørste flyveklub, og den stør
ste klub vest for Storebælt. Der er derfor meget ofte gæst-
frie folk på pladsen, og kaffe på kanden! +-



Greenland 

Finland 

Local partner, global expert. 

Find out more at: www.airbp.com air bp 



Denne gang med SAS-Cimber-kaptajn Henrik Gabs-Pedersen, der bor i Virum 
nord for København, og i fritiden flyver veteranfly og restaurerer sin Piper Cub. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

Jeg læ rte at flyve hos Midtfly i Sta
uning i 1986, og jeg skolefløj i en Ces
sna 172er. 
Efter at have taget A-certifikat (PPL) 
og jeg l:l (LPL), instrument-rettighed 
og blev uddannet flyveinstruktør. Jeg 
fløj hos Midtfly til starten af 1992 
hvnr jPg hl Pv ;in.,;it i f imhPr Air 

Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din sko
ling? 

Det var en lidt mærkeligt måde jeg 
blev skolet på, for jeg var a nsat som 
fejedreng i hos Midtfly i Stauning, og 
når der så der var tid til det, så fløj v i. 
Inden jeg sådan r igtigt fik interesse 
for flyvning var jeg legekammerat 
med Bent Larsens søn, og vi kom 
derfor en masse på flyvepladsen og i 
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hang;irPrnP hos Mirltfly. 110. kJ;issP 
var jeg i erhvervspraktik i firmaet, 
og da jeg kom i gymnasiet fik jeg job 
som fejedreng, og fik lov til at være 
med til at polere og vaske flyvema
skiner, og når det kunne lade sig gøre 
kom jeg med ud at flyve. 

Det mest mindevæ rdige var nok i det 
hele taget miljøet på sådan en lille fly
vPpl;irls, hvor ;il]p -hårlP mPk;inikPrP 
og piloter og det øvrige personale 
- a rbejdede sammen om at holde fly
ene i orden. 

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
dunu? 

Jeg startede , som sagt, med at flyve 
Cessna 172(PPL). Derefter skolede 
jeg i Pi per Arrow (B+single I). Kort 
tid efter jeg fik mit single I blev jeg 
styrmand på Metroen hvor vi blandt 
andet fløj Stauning - Aberdeen Sta-

11ning - KøhPnh;:ivn og oeså Rilhmci -
Groeningen - Billund. Da jeg kom op 
på 900 timer blev jeg skolet til Twin I 
på Pi per Seneca, Astec samt Seminole 
og derefter det fik jeg lov t il at flyve 
Cessna 414 og 421 som PIC. I Cimber 
fløj jeg ATR og så har jeg fløjet B727 
I SLerllng, FS0 I Maersk Air og M0-80, 
Q400, CRJ900 i SAS. 

DP sirlstP 6 år h;ir jPg fl øjP.t som k;ip
tajn på CRJ-900 i SAS-Cimber og in
den da fløj jeg som kaptajn på Q-400. 
Selvom den blev faset ud, efter pro
blemerne med understellene, var det 
en fantastisk flyver med en impone
rende performance, der kunne stige 
så man troede det var løgn. Faktisk 
kunne den ved minimums vægt stige 
med 30 grader nose-up(V2), men var 
begrænset t il 18 grader, når der var 
passagerer med. 



Q Det er forbuot I 
at koste sten i vanoet. 

Steine in Wasserl 
werfen verooten . 

• 

Henrik Pi per Cub under restaurering. Der 
venter mange timers hyggeligt arbejde før 
den igen får luft under vingerne 

HvilkP fly villP '>tn i din rlrømmP
hangar? 

Der ville nok stå en Cub Crafters Car
bon Cub med180 HK, men det koster 
halvanden million så del kommer <ler 
aldrig til at stå! Når jeg bliver færdig 
med at restaurere min PI per Cub, 
kommer den til at stå i min hangar, og 
det er næsten lige så godt. 

Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

Jeg havde et motorstop på en 727, 
men det var næsten morsomt, fordi 
det var så roligt og udramatisk. Det 
var i en centermotor, der stod af, så 
det var jo ikke noget særligt. 
En værste oplevelse er svær at kom
me i tanker om, men jeg har engang 
været tæt på at blive fanget i havgus 
ved Stauning. Vejret var lidt lusket, 
med omkring 5 km sigt, og så blev jeg 

lo)d,Pt liclt ;:if ;:it værP s:'i stPclkPnclt, 
så jeg vidste hvor jeg var. På vej ind 
til landing faldt sigten lidt, men fem 
minutter efter landing var det bare 
"sohd lFR". Uet er egentlig hdt pmhgt 
for del er kun Lre år siden, på en Lur 
hvor jeg havde været i Odense og 
skulle så hjem via Billund. 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Det er svært at vide, men måske er 
jeg gået på pension fra SAS og går og 
roder med småfly i Stauning. Jeg har 
jo min Pi per Cub, der kommer ud at 
flyve på et eller andet tidspunkt, og 
det kunne være sjovt at lære mine 
børn at flyve. Derfor har jeg holdt mit 
instruktørbevis ved lige. For ikke så 
længe siden købte jeg en svensk-regi
streret Piper J3 Cub SE-AIC(Lundtofte 
Cub ), der bliver registreret OY-MGP. M 
for mine børn Maja og Mathias og GP 
for vores efternavn Gabs-Pedersen. 

Billedet fra isen stammer fra 
2010 hvor Henrik landede 
på isen på Ringkøbing Fjord. 
Han parkerede i Skavenhus 
havn mellem indefrosne 
både" 

Hvnrl Pr PftPr rlin mPnino dP '>tØritP 
udfordringer indenfor privatflyv
ning lige nu? 

ØKONOMI og at folk tor fløjet alt for 
Ii<ll. Folk bliver så rustne at del er 
synd. Lige derfor at jeg har den tjans 
som formand for projektudvalget 
i KZ og V. Bestyrelsen er hovedan
svarlige men projektudvalg står for 
c!Pt tPkniskP Vi l;:ivn rlPt pr;:iktisk 
arbejde dvs. modtage ansøgninger 
og sender videre til Trafikstyrelsen. 
Jeg er jo ikke mekaniker, men står for 
hele papirgangen med teknisk kon
trol og kontrol af dokumenter. Min 
rolle er at være administrator, og jeg 
ved en masse om service-bulletiner 
og så videre, men jeg kender mine 
begrænsninger og er ikke mekaniker. 
Noget har jeg dog læ rt af at være pro
jektansvarlig på vores KZ-7'er, og jeg 
må skrive for alt arbejde der bliver 
lavet. 
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Til salg: 
1 /3 PART I PIPER ARROW li 1974 

TT:5230hrs - SMOH: 650hrs 
Propel: 3 bladet 110hrs SN 
IFR godkendt - står i hangar i Ringsted. 
Pris. kr. 100.000,-

Ring eller mail for nærmere oplysninger 
på tlf. 20 13 21 63 eller mail hjr@hael.dk 

t'iper W a1-rio1· (tunet 160111') 

11cilejes fra Kalunrlhorg Flyver:, larls. 
Kont ;:ikt K;:i l11nrlhorg Avi;ition for r:,ris mv. 

59 29 I 3 26 - aviation@mail.dk 

Kalundborg Aviat ion t ilbyder vedligeho ldelse og 
repa1-ation af en- og to-motors stempelmoto1- fly 
Vi har EASA Part-1 45 maintenance & CAMO 

godkendelse samt en national godkendelse til 
1·epa1-ation af Annex li fly. 

IS/j;\~UNDBORG 
Lr\JVIATION 
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Ul.f-s. SERVICE 
craft Maintenance 

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



GENERALSEKRETARIAT DANSK BALLON UNION DANSK SVÆVEFLYVER UN ION 
Jan Andersen Svæveflyvecenter Arnborg 

Kongelig Dansk Ae roklub Bregnevej 23, 2820 Gentofte Fasterholdtvej 10, 7400 Herning 
Lufthavnsvej 28 Telefon: 2016 76 61 Telefon: 9714 91 55 (man-fre 10-14) 
DK-4000 Roskilde www.ballonunion.dk Fax: 9714 9108 
Telefon: 29 90 59 00 E-mail: formand@ballonunion.dk www.dsvu.dl 

E-mail: dsvu@dsvu.net 
Hjalmar Nielsen, formand 
Telefon: 20 22 58 94 DANSK HANGGLIDING 
e-mail: hjalmar@mail.dk OG PARAG LIDING UNION DANSK UL FLYVER UN ION 

Idrættens hus Formand: Per Horn 
Generalsekretær: Tonny Henriksen Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby Sekretariatet: Dagmar Skov 
Sekretariatet er åbent: Telefon: 43 26 23 65 Gl.Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Mandag-torsdag 12.30-16.00, www.dhpu.dk Tirsdag og torsdag 17:00 - 19:00 
Fredag er sekretariatet lukket. E-mail: dhpu@dhpu.dk Onsdag og fredag 13:30 -16:00 

Telefon: 74 82 20 21 
Biblioteketet er åbent: Fax: 74 82 24 00 
Mandag-Fredag 9.00-16.00 DANSK FALDSKÆRMS UN ION www.dulfu.dk 

Idrættens Hus, E-mail: dulfu@dbmail.dk 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

KDA'S BE STYRELSE Telefon: 4326 2777 
Hjalmar Nielsen, formand www.dfu.dk DANSK GYROKOPTER UNION 
Telefon: 20 22 58 94 E-mail: dfu@dfu.dk Formand: Carsten Svendsen 
e-mail: hjalmar@mail.dk Stenkær 27, 2765 Smørum 

Telefon: 40 10 52 86 
Per Wistisen, næstformand DANSK KUNSTFLYVER UN ION E-mail: carsten@cb-svendsen.dk 
Telefon: 98 18 43 16 Morten Hartvig Hansen 
e-mail: pe1wistisen@slofanel.dk Gundsølillevej 20, 4000 Roskilde 

Telefon: 21 33 05 79 KZ & VETERAN FLY KLlJR RF N 
Jørgen Mouritzen www.kunstflyvning.dk Formand: Bent Esbensen 
M1lJø- og flyvepladsudvalg morten.hartvig.hansen@mail.dk leleton: ,o 99 10 07 
Telefon: 40 500 555 E-mail: besbensen@gmail.com 
e-mail: mou@mou-pr.dk 

DANSK MOTOR FLYVER UNION Sekretær: Henrik Gabs-Pedersen 
Michael Olesen Knud Nielsen Telefon: 20 68 15 85 
leleton: 9/ 32 33 88 ~lev lværveJ j ~ mall: L:iabs@aeronautisk.dk 
e-mail: mo@paraglideren.dk 8520 Lystrup 

Palle J. Christensen Telefon 86231652 MOD ELFLYVN ING DANMARK 
Luftrumsudvalg Fax 86231183 Formand: Allan Feldt 
Telefon: 86 67 40 48 Telefon: 8613 4140 

Internet adr.: www.flyvdmu.dk 
Jacques Jonsman F-m;iil: m;ii1@flyvrtm11.dk Sekretariat: Martin Stuart Nielsen 
telefon ~o 62 ~3 ~5 Kirkeskovvej 1, Bjælkestrup 
e-mail: jacques@jonsman.dk Sekretariat: Merete Strandberg 4660 St. Heddinge 

Søparken 2 Telefon: 86 22 63 19 
Ole Kobberup 9440 Åb~bro www.modelflyvning.dk 
telefon 51 22 62 34 Telefon: 8 78 21 90 E-mail: info@modelflyvning.dk 
e-mail: okokobberup@aim.com www.flyvdmu.dk 

E-mail: mail@flyvdmu.dk 

Magasinet for alle med interesse for flyvning 
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t Danske Filminstitut er i forbindelse med et større 
italiseringsprojekt stødt på en lille 2 minutters 
noptagelse fra 1945 med titlen "Kong Frederik IX til 

estævnet i Gjerløv september". 

r er formentlig tale om optagelser til et ugerevy· 
dslag eller fraklip. Vi kan ikke ident ificere hverken 
det eller begivenheden, men kan konstatere, at 
onning Alexandrine og Kong Christian X er til stede. 
ederik IX, som på dette tidspunkt stadig skulle 
uleres som kronprins, er ikke med på optagelserne. 
åske passer titlen slet ikke med det, der er på 
rimlen. Hvis nogen kan identificere stedet (Gjerløv? 
strup?) og de mennesker, vi ser på billederne her, 

l det være en stor h jælp. 

!men vil, sammen med en hel masse andre h istoriske 
m fra Danmark, blive tilgængelig via et website 
ed danmarkskortet som central indgang. Det hele 
nceres til oktober. 

ontakt: Lisbeth Richter Larsen 

I +45 3374 3546 
sbethrl@dfi.dk 
othe1 ~g,Hk 55 
K-1123 København K 

70 rir 

28. aprilfejrede venner og kolleger 
f/yVPrhPj, flyvPimtruktør og f'xaminer 
Bruno Sørensens 70 års f ødselsdag i 
Aalborg Lufthavn. 

Gennem årene har Bruno været med 
t il at lære rigtigt mange mennesker at 
flyve, af hvilke mange var modt op f or 
ot gratulere. 

Mange læsere har bedt FLYV om at 
viderebringe de varmeste hilsener og 
tak f or mange gode flyve·oplevelser! 
TILLYKKE med de 70 år! 
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Uddannelser: 
Trafikflyveruddannelse ATP, integreret eller modular 
PPL, CPL, IR, FI, Proficiency check, t ræningsflyvning, 
differences training på en- og flermotorede. 
MCC, Nlght qualification, alle radiocertifikater 
Helikopter PPL, CPL, integreret eller modular, 
Night qualification 
Typerating R22, R44, PC12. 

Capenhagen AirTaxi® A/S Skolen for Civil Pilot Uddannelse0 
CAT flyservice NS 

Københavns Lufthavn Roskilde Lufthavnsvej 34- 38 
DK 4000 Roskilde Denmark 

+45 46191114 E-mail:cat@aircat.dkWeb:www.aircat.dk 

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-motaret klasserettighed 
)kn/inry til Pn- nr, ro- motorPr imrmmPntrPtti(JhPd 
Skoling til Instruktør rettighed, FI 
Skoling til Instrument fnstruktør rettighed, Ff/fR 

Skoling til Not rettighed, NQ 
PC, VFR/IFR, en-og to-motoret 
12. time, Diff.- og Fom.træning 
IRSE træning i rufl Motion Redbird Simulator 
IRSE PC i Ful/ Motion Redbird Simulator 
Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
Revo/idotion/Renewal div. rettigheder 

Flyveskolerne 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
INTEGRERET OG MODULAR, TCORI OG SKOLING 

- ALLE UDDANNELSER 
TIL FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

Billund Air Center A/5 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • Tlf. 7533 8907 

bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

•• Heliflight.dk 

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

Undervisningen varetages af professionelle 
pi loter med baggrund i forsvaret og kommer
ciel le flyveselskaber. 

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

kontakt@helinight.dk • www.heliflight.dk 
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Rea llze y o ur dre~m 

Privat - Teori & praktik t il både fly & Helikopter 
Erhverv -Teori & praktik til både fly & Helikopter 
leorl til PPL-LPL-AlPl.-~IR· IR-B1ldgP 
Skoling på 4 moderne Diamond fly med GlOOO 
Ratings til ATR42/72-DHC8 Q400-Cessna Caravan 
Ratings til EC120-EC135-Cabri G2-R22-R44-B206b 
Ratings til Aerobatic 
Radiobeviser - N-jord-N-BEG-BEG-GEN 

Hovedkontor: Learntofly ApS Indust rivej 5 7470 Karup 
Tlf. 22402230 Erna il kontakt@learntofly.dk 
Filial : Learntofly ApS Aalborg Lufthavn 9400 Nørresundby. 
Leorntojly ApS er godkendt A TO/DK;Ol 1. 

CENTER AIR PILOT ACADEMY Skandinaviens største skole for professionelle piloter 

Lufthavnsvej 44 
4000 Roskilde 
+45 46 19 19 19 
centerair@centerair.dk 
www.blivpilot.corn 

~ 

pilot acade1ny 
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~ ASERVICE 
G[NUIAL AVIAT10N SERVICE APS · WWW.GASERVI CE. 01( 

GENERAL AVIATION SERVICE APS VAT NO OK 20 81 8808 

LUFTHAVNSVEJ 44 

4000 ROSKIL flF 
DENMARK 

+45 72 170 180 

WWW GASERVICE DK 
INFO@GASERVICE DK 

l!Hd!J @-~ SCAN KODEN OG SKRIV DIG OP (!]:~ TIL VORES NYHEDSBREV 

DK 1450098 

DK MG 1008 

AEROCLEAN 
Aircraft painting 

DXJ H 
0049/4841 /935588 

ae roclean-h us u m(@freenet.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 ti l en- og to-motoret klasserettighed 
• Skoling til en- og to- motoret instrumentrettighed 
• Skoling til Instruktør rettighed, FI 
• Skoling til Instrument Instruktør rettighed, FI/IR 
• Skoling ti l Nat rettighed, NQ 
• PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 
• 12. time, Diff.- og Fam.t ræni ng 
• IRSE træni ng i Full Motion Redbird Simulator 
• IRSE PC i Full Motion Redbird Simulator 
• Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
• Revalidation/Renewal div. rettigheder 

Roskilde Lufthavn • Lufthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 
http://www.ikaros.dk • ikaros@ikaros.dk • Tlf.: 46 14 18 70 

#"e keep ovr c«sfomers flying 

.- .. ~-·~1-====== 

DAO Aviation AS 
Copenhagen Airpo rt Roskilde 
Hangarvej Hl 
4000 Roskild e 
Phone: + 45 46 19 12 19 
www.dao.dk 
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Flyvning over generationskløften 

Da vi, ved redaktionens afslutning, sad og kiggede FLYV 
igennem, bemærkede vi noget interessant og tankevæk
kende på FLYVs sidste sider; "Opslagstavlen". Her er nem
lig to lykønskninger. Den ene til en, som de fleste i flyve
verdenen vil nikke genkendende til, nemlig Dieter Betz der 
fylder 75 år, den anden til en ung pige på 16 år; Line, der 
netop har fløjet sin første solo landingsrunde fra Tirstrup 
lufthavn. Der er næsten 50 år imellem de to, de er vokset 
op i to forskellige verdener, men alligevel har de noget til 
fælles: passionen for at flyve! 

Meget har ændret sig fra dengang Dieter som 15-årig 
måtte snige sig til at lære at flyve uden forældrenes accept, 
til i dag, hvor de fleste forældre trods alt støtter deres børn 
i hvad de måtte have af fremtidsdrømme. 

"Luttposten", der denne gang er med Niels Ove Studstrup, 
handler også om et menneske der havde en drøm om at 
flyve. En drøm som forældrene, lige som i Dieters tilfælde, 
heller ikke billigede. Men ud at flyve kom han, og det blev 
til årtier med erhvervsflyvning i både propel og jetfly. 

I dette FLYV skruer vi også tiden ti lbage til flyvningens 
barndom med tortællingen om tlykonstruktøren Willy 
Messerschmitt. Som teenager i årene omkring Første 
Verdenskrie hlev h,rn fme;iefm~t i svæveflyvnine oe h;ins 
første flydesigns var netop også svævefly. Siden kom mo
torflyene til, men det var svæveflyvningen, der satte det 
hele i gang. 

Derfor passer det som fod i hose, at vi i denne udgave har 
et VM i svæveflyvning med, og det endda VM i svæveflyv
ning for kvinder, der støt og roligt bevæger sig ind på det, 
der tidligere næsten udelukkende var mandeområde. 

--------
Rune Balle 
Redaktør o . 

g udgiver a, FLYVfi 
' ro 2013 

Født· 1 Odense 1967 
A-cert. / PPL 1991 
Cand. scient . 
C - I antranal -

PL i New Z. I ,., ag, Kbh. 1999 
CPL . D ea Ond 2003 

' anmark 2004 
Flyvepladschef å . 
Flyveinstruktør ioJf msø siden 2004 

Søfly rating Canada 2012 

Da FLYV besøgte flyveskolen "Learn to fly" i Aalborg, var 
det også pigerne der satte sig i venstre sæde, for skolen 
har i øjeblikket hele tre unge kvinder, der er i gang med at 
uddanne sig til erhvervspiloter. Ikke fordi de vil provokere 
eller være mønsterbrydere og udfordre en mandeverden, 
men fordi de er vokset op med flyvning, og måske derfor 
interesserer sig for flyvning og luftfart, og har lyst til at 
leve af at flyve. 

Det er ikke noget redaktionelt valg at der i dette nummer 
af FLYV skulle sættes fokus på kvinder i flyvning, men sna
rere et tegn på at kvinderne er blevet hverdag indenfor en 
nørdet "mandeverden", hvor de indtil for få årtier siden var 
et sjældent syn. 

N~r m;:in hPvægn <;ig nmrlt i flyvPvPrrlPnPn, p~ <;m~ flyvP
pladser eller til airshow i Roskilde eller Stauning, er alle 
aldersgrupper er repræsenteret. Og det er interessant at 
se, at helt unge kan dele interessen for at flyve med såvel 
unge som ældre "voksne". Det ser man nok ikke i så ud
præget grad indenfor sejlads eller motorsport, og måske 
er det noget af det der gør flyvning så interessant. Vi er 
med andre ord gode til at dele oplevelser, på tværs af gene
rationer, og det skal vi endelig blive ved med at gøre. 

God læselyst! 
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Piper Archer DX. OY-PDI, 
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DC3 FLYVER IKKE MERE I 2015 
Gennem mange år har DC3 ven
nerne og Foreningen for Flyvende 
Museumsfly holdt DC3-eren OY-BPB 
i luften, og også i år var der planlagt 
et omfattende flyveprogram. Venstre 
motor har dog desværre vist sig at 
have problemer, og dertor har besty
relsen besluttet at indstille flyvnin
gerne resten af året. Mange medlem
mer af foreningen havde håbet at se 
og høre den smukke fugl over Roskil
de Airshow og Stauning Airshow, men 
det bliver desværre ikke i år, hvor alle 
flyvninger resten af sæsonen er aflyst. 
Bestyrelsen skiver på foreningens 
hjemmeside: "Vi er utroligt kede af at 
måtte skuffe de mange medlemmer, 
som allerede har bookel plads på en 
af de resterende ture i indeværende 
sæson ... og også alle andre DC-3 ven
ner, som måske havde planer om at 
deltage i en af de planlagte sensom
mer-ture. I denne forbindelse vil vi 
også gerne beklage over for de for-

6 FLYV August 2015 

' 
skellige arrangementer ... airshows, 
åbent hus etc. rundt om i landet, som 
er /bliver berørt af den situation, som 
vi uforvarende er blevet sat i". 
Om motoren skal skiftes, eller kan 
repareres finder mekanikere nu ud 
af, og fra 2016 kan vi igen nyde lyden 
og synet af den smukke fugl. RB 

ÅRETS FLYMEKANIKER-LÆRLING 
Igen i år er en af lærlingene hos DAO 
Aviation A/S er blevet kåret til årets 
lærling blandt de ca. 400 virksom
heder, der er medlemmer af Dansk 
Industri i Roskilde/ Køge Bugt. I å r 
tilfaldt hæderen Rasmus Bloch, der 
er født og opvokset i Horsens, men 
i 2011 flyttede til Roskilde f01~ at 
forfølge sin drøm om at blive flyme
kaniker. 

Rasmus Bloch har opnået særdeles 
flotte karakterer gennem hele sin 
uddannelse og ud over at tage vare på 

Af Ole Steen Hansen og Rune Balle 

egen uddannelse, er han også aktiv i 
det lokale uddannelses udvalg, hvor 
han bidrager med egne erfaringer til 
gavn for andre og nye lærlinge. 

Ved siden af uddannelsen som flyme
kaniker, har Rasmus gennemført et 
fuldt Typekursus på den 20-sædede 
Dornier 228. Rasmus bestod alle prø
ver med topkarakterer og har derfor 



DC3'erens højre motor efterses i Roskilde 
Lufthavn i forbinde/se med 70 års jubilæet 
i 2014. Her et år senere er der desværre 
problemer med den venstre motor. Foto: 
Rune Balle 

allerede ved svendebrevets udstedel
se erhvervet et AML (Aircraft Main
tenance Licence) med typepåtegning, 
hvilket er yderst sjældent. 

Troels Lund, Vice President & Tech
nical Di rector hos DAO Aviation A/S 
glad og stolt på Rasmus' vegne, og 
fortæller, at man i vi rksomheden sæt
ter en ære i at påtage sig det store 
ansvar det er, at uddanne flymeka
nikere og på den bidrage til at sikre 
branchens fremtidige arbejdskraft. 

A330 SOM REGIONALJET! 
For to år siden tilbød Airbus en 
særlig regional udgave af A330, som 
grundlæggende er samme fly, men 
med lavere startvægt og flere sæder 
optimeret til ruter under 5.500 km. 
Tanken var, at den kortere rækkevid
de, lavere vægt og bedre brændstof
økonomi skulle passe til det kinesiske 
marked, men det har endnu ikke vist 
interesse for denne variant - Saudia 
fra Saudi Arabien har imidlertid for 
nylig bestilt 12 og bliver dermed 
launch customcr. OSH 

F-358 på vej ud på en testflyvning fra IJSS 
Wasp ud for North Carolinas kyst i 2013. 
Foto: USAF 

F-35B OPERATIONEL 
US Marine Corps har erklæret sin 
første eskadrille F-358 for opera
tionel - "Våbensystemet er nu i sol
daternes hænder og kan anvendes 
på missioner," siger en talsmand for 
programmet. Det er en milepæl i ud
viklingen af kampflyet, der har været 
præget af forsinkelser og grounding 
af flåden flere gange. Men det tager 
tid at udvikle et nyt kampfly, og det er 
nærmP<;t fornrl<;i8Plist, ;it ri Pr vil v;prp 
uforudsete problemer undervejs. 

A330. Foto: Airbus 

USAF forventer at have sin fø rste 
eskadrille operationel i august 2016, 
mens US Navy skal frem til 2018, 
før den har sin første klar til at blive 
sendt ud på operationer. Omkring 
40 % af de planlagt test med typen 
mangler imidlertid stadig at blive gen
nemført, og det skal ske over de næste 
fem år. Indti l videre er der brugt '100 
milliarder dollars på udviklingen af 
F-35, så det siger sig selv, at Lockheed 
Mr1rtin snnP vil hr1vP k11nrlPr i h11tik
ken til deres nye produkt. OSH 

+-
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Er dit firma forberedt ! 
Flight Safety - Bird strike - Technical rapporter 

Alle organisationer som indsender rapporter om 
luftfarts hændelser skal efterleve en ny 
EU-forordning. 

Fra den 15. november 2015 er det ikke længere 
lovligt at indrapportere luftfartshændelser via papir, 
e-mails eller pdf-dokumenter til Trafikstyrelsen. 

aeroplan tilbyder lige nu vort rapporterings-pro
gram i en light løsning, som opfylder EU-forordnin
gens nye krav. 

aeroplan koster intet opstartsgebyr. Vi tager en fast 
månedlig pris, hvor al support, fremtidige opda
teringer og opstarts-kursus er inkluderet. 

AP.ropl;m Ar fm flP.ksihP.I l0snino, rlP.r tilf)ASSP.S rlit 
behov for brugere, lokationer og krav om særlige 
rapporter. 

aeroplan er webbaseret. Vi tager hånd om drift og 
backup samt løbende ajourføring og konstant over
holdelse af fremtidig lovgivning. 

~ aeroplan 
~ r::-_w_w_w_;·.:_ae::.ro::'.!p~la'..:.'.n~.ae~r~o -
E 
0) 
C 
t 
0 
Q. 
(]) 

er 
C: 
!2 
Q. e 
(I) 
~ cornpatible with ECCAIRS 

il' 

aeroplan er specialister indenfor udvikling af software til luftfartsindustrien. 

aeroplan har eksisteret i mere end 8 år. Vi har udviklet software produkter, som i dag 
anvendes af mange aktører indenfor luftfartsindustrien. 

aeroplan har erfaring med ECCAIRS gennem flere år og har bl.a. udviklet Havarikom
missionens indrapporteringsprogram. 

aeroplan har også et indrapporteringsprowam for operatører, som er kompatibel med 
ECCAIRS, og derfor opfylder den nye lovgivning. 

aeroplan 
www.aeroplan.aero 

Kontakt: Tlf.: +45 70 707 202 www.aeroplan.aero info@aeroplan.aero 



HERCULES 
OPLEVELSER PÅ DANSKE VINGER 

I 2011 udgav Thomas Kristensen 
(Flyvernavn MET) og Henning 
Kristensen (Foto-Henning) bogen 
"F16 - OPLEVELSER PÅ DANSKE 
VINGER", og bogen får nu følge
skab af et nyt mesterværk: "HER
CULES - OPLEVELSER PÅ DANSKE 
VINGER". 

Bogen er sammensat af mere end 
40 øjenvidneberetninger, og er rigt 
illustreret med helt unikke foto
grafier. HERCULES - OPLEVELSER 
PÅ DANSKE VINGER fortæller hele 
historien om "Den store fugl" og vi 
kommer med på specialflyvninger, 
nødhjælpsflyvninger, hemmelige 
krigsmissioner og fredelige ned
kastninQer af julegaver til Sirius
patruljen i Grønland. 

Bogen indledes med forord af H:K:H 
Kronprins Frederik, der i 1982 fik 
sin første HERCULES flyvetur mel
lem Søndre Strømfjord og Kulusuk. 
Kronprinsen beretter, at han siden 
oplevede flere starter end landinger, 
i det han både prøvede at forlade 
tlyet, med taldskærm, med static line 
fra 1200 fod og med frit fald fra stor 
højde. 

Kronprinsen slutter sit forord: "Gen
nem mangfoldige personlige fortæl
linger fra piloter, besætningsmed
lemmer og passagerer om bord på 
de danske Hercules-fly, får læseren 
et indblik i det brede spektrum af 
opgaver, som løses af Flyvevåbnets 
arbejdshest". 

NYE BØGER 

Bogen - der er smukt grafisk tilret
telagt af Stine Stampe - er et abso
lut "must" for alle der interesserer 
sig for flyvevåbnet. Og for de der 
kan vente med at få et eksemplar 
af bogen, er det oplagt at skrive 
"HERCULES" øverst på ønskesedlen 
til Jul. 

Bogen udkommer 5. September på 
Peoples Press og vejledende ud
salgspris er 350 kr. 

ISBN nummer: 9788771593808 

Med bogen får vi et helt unm·:kt~------■~~---..-----------..-■;;.~;~~~-r:~r~~-7 indblik i hvordan flyvevåb-
nets HERCULES FLY 
anvendes og hvordan 
de mange ansatte i og 
omkring de store fly 
arbejder, og der er stof 
til rigtigt mange timers 
spændende læsning! 
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Siden 2001 har det været obligatorisk, fortroligt og straffrit at indberette hændelser om
kring flyvesikkerhed jævnfør BL 8-10. På baggrund af den danske ordning blev der i 2003 
i EU vedtaget et direktiv, som indebærer, at alle medlemsstaterne i EU skulle indføre et 
system baseret på de samme grundlæggende principper. Af: Finn Rene Jørgensen 

LOVÆNDRINGEN 
Dette munder nu ud i, at der i år ind
træder nye regler om rapportering af 
hændelser. De sker på baggrund af EU 
forordning 376/2014, der træder i 
kraft den 15. november 2015. 
Den nye forordn ing betyder, at måden 
som man rapporterer til myndighe
derne bliver ændret. Det kommer t il 
at vedrøre privatpiloter, AOC-firmaer, 
værksteder og lufthavne. Det er ikke 
kun BL 8-10 som ændres. Det er 
også BirdStrike, Aerodrome -, ATM-, 
Dangerous Goods - og Technical sa
fety Report, og når der i denne artikel 
nævnes BL 8-10 så gælder det alle 
rapporter. 

HVAD ER ECCAIRS 
ECCAIRS står for: European Co-ordi
n::itlnn ri>ntrP for Arr1rlPnt ::i nrl lnn
dent Reporting Systems. Det er et pro
gram som kan gemme oplysninger om 
rapporter. Faktisk kan dette program 
også anvendes inden for jernbane og 
maritime hæ ndelser. 
Det er et meget stort program at an
vende, og der findes pt. knap 1300 
forskell ige felter, som f.eks. flytype, 
lufthavn eller vejrtype. Det samlede 
dll ldl df Vdlgmuligheue1 u11ue1 ub~e 
felter er over 171.000 liste-værdie1'. 
Disse liste-værdier udgør fundamen
tet i de statist ik-mulighede•~ som fin
des i ECCAIRS. ECCAIRS portal: 

Formålet med 
ECCAIRS er 
flerfoldigt. 
Det har 
vist sig, 
at ma nge 
hændelse!~ 

10 

I 
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herunder havarier har kunnet forud
ses dersom indsamlingen af unorma
liteter bliver bedre. Det har derfor fra 
start været et ønske at kunne indsam
le så meget information på et så tidligt 
tidspunkt som muligt. 
Det har med den t idligere rapporte
ringsform været åbenlyst, at med
lemsstaternes forskellige rapporter og 
processer for indsamling a f oplysnin
ger om hændelser har umuliggjort en 
effektiv og konsistent opfølgning på 
hændelser på pan-europæisk niveau. 

Derfor har målet fra EU's side været 
en facilitering af hurtig og ensartet 
rapportering af hæ ndelser. 
- For brugerne vil tlel belytle ensar
tede formater for rapportering og at 
datafangsten sker ved brugeren selv -
::i lt.,~ : i>ns sk;i,rmhil]Prl Pr nn ctata læg
ges direkte i den centrale database. 
- For myndigheder og operatører har 
m;'\let været overskw~lieP. oe kons i-
stente , ·, stat istikker på et 
større __ ~ -: '; datagrundlag end 

:. ~ " blot for nationalsta-
ternes egne områder. 

Indtil videre er alle rapporter, der er 
sendt til DTA afleveret som brev, pdf
fi ler og a ndre formater. 

Disse er via en manuel behandling 
herefter blevet lagt ind i DTAs danske 
system. Siden begyndelsen af år 2000 
har alle lokale luftfartsmyndigheder 
inden for EU har i en længere årrække 
været forpligtet t il at bruge en særlig 
software, for at sende rapporter til 
EU's fælles database. Indti l videre er 
alle rapporte1~ som de danske myndig
hed har modtaget, stadig blevet ind
tastet i det lokale danske system. Her
efter er det via en manuel behandling 
blevet overført ti l ECCAIRS databasen. 

NYE REGLER 
Nu ønsker EU at gå skrid tet videre, og 
torbnger ;it brugerne sk;il r::ipportcre 
i ECCAIRS format. Brugerne og særligt 
operatørerne får ansvaret for at op
fylrlP kr:=tvPnP i forordningen. 
Kort forta lt betyder æ ndringen, at 
det - efter implementering af de nye 
regler den 15. november 2015 - ikke 
mere er muligt at sende en BL 8-10 
rapport, hverken på papir eller som 
PDF-dokument ! 

VIRKSOMHEDER STÅR OVER FOR 
DEN STØRSTE UDFORDRING. 
lmlt il virli>ri> h;:ir krnwt t il opi>rr1tørPr 
(flyselskabe1~ værksteder, flyveskoler 
osv.) været, at en kopi af alle rapporter, 
der er sendt t il Trafikstyrelsen, skal 
opbevares i virksomheden. Formatet 
kunne være simple pdf-dokumente1'. 
Fra den 15. november 2015 stilles der 
krav om, at operatører nu skal rap
portere og gemme alle rappor ter i et 
format ~ som er kompatibelt med 

L 

ECCAIRS formatet så-
-~ ledes, at der kan laves , 

_,,.,, kontrolbesøg i overens-
stemmelse med den nye 

forordning. 



Det stiller nogle store krav til operatø
rerne fordi det ikke bare er en hylde
vare som kan købes. Så vidt vides skal 
de lokale myndigheder understøtte 
programmet, men i f.eks. Danmark kan 
Trafikstyrelsen selv vælge på hvilket 
niveau denne støtte skal ydes. 
Hvis operatøren i dag benytter PDF 
formularer, eller papir-formularer, skal 
der tindes en alternativ løsning. 
Forordningen er et fælles krav fra EU 
og kan ikke dispenseres fra det, lige
gyldigt om man er et værksted med 1 
ansat eller Lufthansa med tusinder af 
ansatte. 

Myndigheder vil fra den 15. november 
2015 ikke acceptere PDF form eller 
papir. Havarikommission har allerede 
taget dette skridt og Trafikstyrelsen 
formodes i overensstemmelse med 
kravene fra EU at følge efter snarest. 

HVORFOR KAN MAN IKKE BARE 
LAVE EN PDF FORMULAR SOM ER 
ECCAIRS KOMPATIBEL? 
Der er 2 større problemer med dette. 
Det er muligt at lave en PDF formular 
som indeholder ECCAIRS felter med 
liste-værdierne. 1 den nye formular er 
ca. halvdelen af felterne livsværdier 
(vælges via rullegardin), der kan væl 
ges. Et eksempel er f.eks. Kastrup luft
havn har en nummer-værdi (54020). 
Når piloten vælger Kastrup er det 
nummeret som gemmes. Der findes 
som nævnt over 171.000 værdier som 
løbende bliver ændret, og derfor skal 
en formular konstant ændres. For et år 
siden hed listen med feltværdier ver
sion 1.3 og i dag 2.5, så der sker mange 
ændrInger. ~elv om det lykkes at lave 
en PDF formular skal operatører sta
dig have en database med ECCAIRS
værrliPrnP c;om gPmmPr i rlPttP fnrm;:it 
For alle operatører vil det således 
være afgørende at være klar med de 
nødvendige IT-værktøjer til den 15. 
november 2015, da de ellers ikke vil 
drive deres operation i overensstem
melse med det gældende regelsæt. 

RAPPORTERINGER 
Hvad der skal rapporteres er et ofte 
stillet spørgsmål og det er ikke helt 
enkelt at svare på, for det kommer an 
på rigtigt mange faktorer. Man skal 
dog være klar over, at man er forpligtet 
til at rapportere hændelser ligegyldigt, 

hvem man er og hvad ens funktion er. 
Det kan i øvrigt stadigt ske anonymt 
efter de nye regler. 

HVEM MAN ER, SPILLER EN ROLLE 
Flyver man privat, har det været nor
mall al udfylde en BL 8 -10 og sende 
den til trafikstyrelsen. Det kunne ske 
via e-mail, fax eller brevpost. Så vidt 
vides, eksisterer der ikke krav i det 
gamle regelsæt om, på hvilken måde 
rapporten skal sendes. Kommer man 
ud for et havari, skal havarikommissio
nen kontaktes for nærmere vejledning 
og man kan blive henvist til at sende 
en rapport. 
Flyver man professionelt, skal man rap
portere til sin virksomhed, som vil be
handle rapporten, - typisk sende den 
videre til Trafikstyrelsen (DTA). Man 
har dog ret til at sende den direkte til 
DTA udenom den virksomhed man er 
ansat i. 
Er man i tvivl, er man altid velkommen 
til at kontakte myndighederne for råd. 

HVAD SKAL MAN RAPPORTERE? 
Der er ikke noget simpelt svar på 
dette spørgsmål. Hovedreglen er at alt, 
der opfattes som havende betydning 
for flyvesild<erhed skal rapporteres. 
Myndighederne har dog lavet en vej 
ledning, der er en ikke-udtømmende 
liste over, hvilke hændelser, der skal 
rapporteres. Dette ligger i forordning 
2015/1018, som kan findes på DTAs 
hjemmeside. 

HVORDAN SER JEG MIN RAPPORT. 
På nuværende er det således at selv 
om rapporten gemmes i ECCAIRS
tormatet, er der stadig mulighed tor 
at udskrive disse data. En af mulighe
derne er PDF. Dette må ikke forveksles 
mPrl Pn formular, rla rlPn ikkP <,Pr s~IP
des ud, og den ændres alt efter hvilke 
data den indeholder. 
Hvis man er ansat i et firma, skal fir
maet opbevare rapporten og man kan 
efter en tur i arkivet få den at se. Nogle 
har den liggende på deres intranet og 
man kan se sine rappm'ler derfra. 

BIRDSTRIKE OG FLIGHT SAFETY 
Tidligere har det været således, når 
man fik en birdstrike så skulle der 
samtidig sendes en Fligt Saftety Re
port Det forventes, at denne frem
gangsmåde ændres således, at man 

fra den 15. november kun udfylder en 
birdstrike, som indeholder al den nød
vendige information. Dermed bliver 
rapporteringen lidt nemmere. 

NORDATLANTEN. 
Færøerne og Grønland hører ikke ind 
under forordning 376/2014, men DTA 
forventer at udgive en BL som i form 
og indhold vil give samme virkninger. 

HVORDAN SENDER MAN 
EN RAPPORT 
For privatpiloter har Trafikstyrelsen 
planer om at lave en hjemme side, 
hvor man kan udfylde en rapport og 
dermed sende den til rette myndighed. 
For operatører er indrapporteringen 
på nuværende tidspunkt ikke bestemt. 

MYNDIGHEDERNES ROLLE. 
Myndighederne har arbejdet længe 
med denne forordning, og der er man
ge ting som skal falde på plads. DTA 
har information om ECCAIRS, som kan 
tilgås fra deres hjemmeside, og der 
kommer flere emner på, når de falder 
på plads. Herunder kan man også se 
diverse dokumenter. 
Før forfatteisen af denne artikel, skal 
jeg gerne indrømme at hændelsesrap
portering for mig i bedste fald kunne 
siges at være et meget perifert emne 
indenfor flyvning. Jeg har aldrig prøvet 
at udforme en BL 8-10 selvom jeg i 
bagkundskabens klare lys kan se, at 
jeg burde have været mere aktiv på 
dette område. 

DIN ROLLE 
Når jeg i forordningen kan læse, at 
mange havarier og hændelser kan 
forudsiges og dermed forhindres, så 
føler jeg pludseligt et stort ansvar. Det 
er hlot et spørnsmål om, at nen ri3tine 
viden kommer til de rette menneskers 
kundskab og at disse, med de rigtige 
værktøjer til rådighed, kan redde men
neskeliv og værdier. 
Så næste gang du oplever udstyr, 
som ikke virker, såsom tegn på rust 
eller revner, slidte dæk, trætte besæt
ninger, affald på manøvreområdet, 
uhensigtsmæssig opførsel eller hvad 
det nu måtte være, så sørg for at rap
portere det. Økonomi må ikke være en 
undskyldning for at lade være. Du skal 
aldrig regne med, at andre rapporterer 
for dig. Du har ansvaret! >)-
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Der blev afgivet ordrer på 1.017 flyvemaskiner under Paris Air Show 2015. 
Heraf 902 til Airbus og Boeing. Den samlede værdi af ordrerne er på over 69 
milliarder dollars - eller lidt over 20 % af Danmarks bruttonationalprodukt. 
FLYV ser på de tendenser, der kan spottes i udviklingen af trafikflyvningen. 

Luftfartsselskaber i Asien stod for halvdelen af ordrerne 
under showet. Korean Air bestilte eksempelvis 30 737 
MAX 8 og 30 A321neo og fordelte dermed sine ordrer 
ligeligt mellem de to store flyproducenter. I det hele taget 
kan ingen kan få armene ned i begejstringen over ldas
sikerne 737 og A320, som fabrikkerne kan lange over 
disken, så hurtigt som de kan produceres. 

Airbus påtænker at sætte produktion op til 60 fly om må
neden i 2018, en af udfordringerne er at få underleveran
dørerne med. Men tænk lige tanken - et fly bygget færdig 
før frokostpausen og det næste inden fyraften. Hver dag. 
Aldrig er jettrafikfly blevet skruet sammen i sådan et tern-
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po. Og alsidigheden bliver øget. A321neo LR (Lang Range) 
vil få en rækkevidde over 7.000 km og dermed mulighed 
for at krydse Atlanten. Ruter fra Europa til Mellemøsten 
vil også kunne flyves, uden man behøver samtidig at 
transportere alt det metal, der findes i de store twins. En 
Boeing 787 har i nogle versioner ikke så mange flere sæ
der mere end en A321, men den vejer mere end dobbelt 
så meget - alt andet lige giver det et højere brændstoffor
brug pr. sæde. 

Airbus solgte 476 og Boeing 294 fly fra de populære fa
milier. Messens største handel kom på den sidste dag, 
hvor det ungarske lavprisselskab Wizz Air bestilte 110 



A321neo, som skal leveres mellem 2019 og 2024. Og selv
om verdens gennemsnitlige BMI vokser, mener selskaber
nes bundelinjeobservatører, at folk i øjeblikket vist har for 
meget plads i flyene. EasyJet vil fra maj 2016 få leveret 
sine A320'ere med 186 sæder i stedet for 180. 
De mange A321neo'er, som Wizz Air bestilte i Paris, vil 
blive leveret i en såkaldt "high-density Cabin Flex" -konfi
guration med 239 sæder. Til sammenligning har SAS 198 
sæder i sine A321'ere. Hvem siger, det skal være behage
ligt at flyve, hvis man kan få billetten billigt? 

WIDEBODY 
Boeing solgte 77 widebody-fly på messen og Airbus 55. 
Det var deres tomotorede twins som dominerede: A350, 
Boeing 777 og 787. Boeing har indtil nu kun solgt 34 
787'ere i år. Selskabet forklarer det bl.a. med, at der slet 
ikke kan leveres nogen før i slutningen af årtiet - al pro
duktion frem til da er allerede solgt. 
Efterspørgslen efter tomotorede widebody-fly holder der
for liv i den aldrende A330, som også vil blive leveret med 
nye motorer som A330neo fra 2017. Disse fly er der ikke 
så lang ventetid på, og de sælger fortsat. 

Smertensbørnene i salgsafdelingerne hos Boeing og Air
bus er deres flagskibe. Det er Boeing 777, der gør livet 
vanskeligt for de to kæmper. Boeing har pr. juli 2015 ikke 
færre 205 af den lange 777-300ER i ordrebogen, 50 1 

fragtudgave og allerede nu 306 bestillinger på den næste 
model, 777X, som er under udvikling. 
llos I3oeing har de derfor nok smilet bredt, da det flyven 
de vognmandsfirma Volga-Dnepr tilkendegav, at det godt 
kunne bruge 20 Boeing 747-8F- a ltså fragtudgaven af 
den nyeste og bedste, men dårligst sælgende Jumbojet. 

Boeing har fra august skåret produktionen af 747-81 ned 
fra de oprindelige 2 fly per måned til 1,3 fly om måneden 
og i 2016 vil den komme ned på kun et enkelt fly pr må
ned. Er en produktionslinje først lukket er den vanskelig 
at åbne igen, og Boeing vil med den langsommere produk
t10n holde gang I JumboJetten så længe som muligt. Med 
de 20 fly til Volga-Dnepr, kan man i det mindste køre mere 
end halvandet år længere. 

A380 sælger bedre end 747-8, men Airbus' forestilling 
om, at luftfar tsselskaberne ville efterspørge verdens stør
ste trafikfly i hundredvis til at flyve passagerer mellem de 
store befolknlngskoncentratloner 1 verdens stadig større 
storbye1~ er ikke rigtig slået igennem. 

Emirates har 60 A380 i sin flåde og 80 i ordrebogen hos 
Airbus. Del svarer til næsten halvdelen af de A380'ere, der 
er solgt eller i ordre. Emirates vil gerne have en eller an
den form for ny og mere økonomisk A380 - en A380neo 
- men, da ingen andre luftfartsselskaber har købt A380 i 
et anta l, der virkelig rykker og ikke umiddelbart ser ud t il 
at ville gøre det, er det vanskeligt at se en forretn ingside i 
et større udvikl ingsarbejde. 

Tekst: Ole Steen Hansen 
Fotos: Flyproducenter og Ole Steen Hansen 
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Sukhoi Superjet 100 har det ikke let under den embargo og de 
vanskelige handelsrelationer, som Rusland er ude i for øjeblikket. 

For at gøre A380 mere salgbar arbejder man nu med pla
ner om 11 sæder i hver række på economy i stedet for 10 
som nu. Når Emirates sætter A380 ind på ruten til Køben
havn til december vil det blive med kun to klasser og 615 
sæder i alt - Emirates første A380'ere havde tre klasser 
og 489 sæder. Med andre ord bevæger man sig væk fra 
brusebade, sovekabiner, toldfri luftbårne butikker og hvad 
der nu eller flyver rundt i luksusafdelingerne. Trenden 
med A380 går i samme retning som den i sin tid gjorde 
med 747 - ikke så meget pjank, men flere sæder! Folk 
må klemme ballerne sammen og gnubbe knæerne mod 
inflight-magasinet i lommen foran dem. 

Airbus er også begyndt at lufte tanken om en mindre for
længelse af kroppen på A380, så der vil kunne være SO 
ekstra sæder i flyet. En sådan version vil kunne være sæt 
tes i drift omkring år 2020. 

VERDENS LUFTFARTSINDUSTRI 

Selvom lande i hele verden er underleverandører 
til luftfartsindustrien, er der nogle lande som 
tydeligt markerer sig som de største i branchen. 
USA ligger på en ubelingel fø1 ~lepld1.b - Ru~ldnJ 
optræder slet ikke på top 10. Tallene er fra 2013 

Land 
USA 
Frankrig 
UK 
Italien 
Japan 
Canada 
Tyskland 
Brasilien 
Kina 

Omsætning i millioner dollars 
256.495 
39.154 
37.969 
19.749 
15.755 
12.431 
6.846 
6.235 
3.585 
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I Tyrkiet håber man, at dette projekt kan sætte gang i landets 
flyproduktion. 

"NEW KIDS ON THE BLOCK" 
Messen store nyhed var faktisk, at Bombardier CS300 
endelig blev demonstreret i luften og desuden var CSl00-
modellen udstillet på jorden. I takt med at 737 og A320 
har vokset sig større og større, er der opstået et marked 
for mindre jettrafikfly. Bombardier sigter mod at erobre 
halvdelen af det i segmentet med 60 til 150 sæder. es-se
rien har været under langsommelig og forsinkelsespræget 
udvikling siden 2004, men nu er den der, de fem forsøgsfly 
har gennemført 70 % af certificeringsprogrammet, og det 
ser ud til at den mere end holder, hvad brochuren har lo
vel - eksempelvis en 20 procents reduktion af brændstof
forbruget i sammenligning med andre typer. Swiss Inter
national Air Lines er launch customer og vil sætte CSl00 i 
drift i sommeren 2016. 

Den nye type er en form for startsignal til nye hård kon
kurrence på markedet, for andre har nye typer på vej. Em
braer er i gang med udviklingen af sin "neo-variant" af den 
kendte El 70/190-serie. Embraer forventer at levere den 
første El 95-E2 til en kunde i 2018, mens den større El 95-
E2 og vil komme i 2019 og den mindre El 75-E2 i 2020. 

Den russiske Sukhoi Superjet 100 er sådan set ikke ny, for 
dens første flyvning var i 2008, men den var på static dis
play i Paris. Det har været mere end op ad bakke for typcm, 
og kun 66 fly er hidtil leveret, mens der er 115 i ordrebo
gen og varierende grader af tilsagn om køb af yderligere 
92. Russerne forhandler med Iran om et antal Superjets og 
forsøger også at komme ind på det kinesiske marked. 

Sukhoi har store økonomiske problemer med Superjet 
100, men Putin har haft den store tegnebog fremme og 
skudt 100 milliarder rubler (svarende til 2 milliarder 
dollars) ind i projektet. Superjet er Ruslands håb om at 
komme ind på markedet for trafikfly og give Rusland en 
position i retning af den, som det engang havde, da fly fra 
Tupolev og Ilyushin i sovjettiden sås i lufthavne over hele 
verden. 



Comoc C919 skol ud i konkurrence med A320 og 731'eren. 
Ryanairs berømt-berygtede chef viste på et tidspunkt interesse for 
typen, men sikkert mest for at presse prisen på 737 hos Boeing. 

Kineserne vil også være med! Ikke unaturligt, da alle reg
ner med, at de får brug for vældig mange flyvemaskiner 
fremover - hvorfor så ikke bygge dem selv? Den kinesiske 
Comac C919 - en jet i A320-størrelse - tager ifølge virk
somheden form efter planen, selvom jomfruflyvningen er 
udsat til engang i 2016. Den første maskine er ved at blive 
samlet udenfor Shanghais Pudong-lufthavn. Comac giver 
ingen oplysninger om, hvornår typen forventes at være 
certificeret og klar til drift, men et gæt kunne være sidst i 
2017 eller først i 2018. Virksomheden regner med at fa
brikken ved Pudong vil kunne producere 150 fly om året 
fra 2020. 

At Tyrkiet melder sig på banen, kan ikke undre. Landets 
økonomiske vækst er stor, bilproducenter opfører fabrik
ker i landet, og man arbejder på at opføre verdens største 
lufthavn ved lstanbul. Firmaet 328 Group har med støtte 
fra den tyrkiske stat sat gang i nye programmer, der skal 
gøre Tyrkiet til et trafikflyproducerende land. Typerne 
T328 og TRJ328 bliver baseret på de to modeller af Dor
nier 328- en med turboprop den anden med jetmotorer 
- som selskabet har overtaget rettighederne til. 328 Group 
planlægger desuden selv at udvikle en tilsvarende dob
belttype - TR628 og TRJ628 - som vil få mellem 50 og 70 
sæder. Firmaets chef, Dave Jackson, ser dem som afløsere 
for noglP. af dP. aldrP.ndP. SO-sædede jetfly, der sendes på 
a lderdomsbetinget pension i disse år. 

I Japan begynder prøveflyvningerne med MRJ i september 
og vil fra 2016 også komme til at foregå i USA. Mitsubishi 
har allerede 233 ordrer og 184 tilkendegivelser. På typen, 
der vil blive leveret i størrelser fra 78 til 92 sæder. 

Umiddelbart har Bombardier gode kort på hånden, fordi 
mange selskaber allerede flyver med andre typer fra sel
skabet. De nye spillere på banen skal også kæmpe mod 
ATR's gode navn, rygte og turboprop-brændstoføkonomi, 
men det skal ikke desto mindre blive spændende at se, om 
der vil komme større variation blandt typerne, når der 
komme "new kids on the block" i verdens lufttrafik. + 

FLERE PILOTER - TAK! 
De mange bestillinger på nye fly og udsigten til 
en stadig voksende global lufttrafik skaber for
ventninger om et stigende behov for piloter. I sin 
rapport 2015 Pilot and Technical Outlook forud
ser Boeing et behov for 558.000 nye piloter frem 
til 2034. Behovet for teknikere vil være 609.000. 
Tallene skal ses i lyset af, at Boeing regner med, 
at luftfartsselskaberne vil anskaffe sig 38.000 
fly i de næste tyve år. 95.000 piloter og 101.000 
af teknikerne vil komme til at arbejde i Europa, 
men 226.000 piloter og 238.000 teknikere vil 
blive efterspurgt i Asien og Stillehavsområdet. 
Uddannelsen af alle disse folk gennem de næ-
ste 20 år er en udfordring i sig selv. Hvem har 
skolerne? Instruktørerne? Og undervisningspro
gramme1~ der afspejler den kendsgerning at flere 
og flere piloter rykker direkte fra mindre skolefly 
og simulatorer ind i stærkt automatiserede fly, 
som de forventes at kunne redde, hvis der opstår 
en kritisk situation - eksempelvis efter at de i ti 
år først og fremmest har siddet og set på instru
menter og fulgt med i, at det hele bare virker. 

Mitsubishi MRJ - Japans bud på et mindre jettrafikfly. 
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Tekst og foto: Rune Balle 

Learn to fly anvender primært østrigske 
Diamond fly, men har også en tysk 86/kow. 

· . ~ 16 

LEA~N TO FLY 
"JET " 

IN AAL30~G! 



Aalborg Lufthavn er i mange pilot-ører 
ensbetydende med vokseværk, fordi 
lufthavnen gennem de seneste år har 
fået markant flere ruter og passagerer. 
Aalborg Lufthavn byder dog også på 
en spændende og nytænkende flyve
skole, og er blevet stedet hvor man kan 
skn/PflyvP. på 'jP.t"fra dag et. 

Mens rigtigt mange flyveskoler flyver "traditionelle" fly 
som Pi per 28 og Cessna 172 - der flyver på AVGAS til om
kring 20 kr. pr liter - flyver "Learn-to-fly" næsten udeluk
kende på jetbrændstof, der koster under det halve. Flyene 
der anvendes er to - snart tre - Diamond DA40 og en to
motoret DA42, og det giver god økonomi, fortæller Freddy 
Pedersen, der har drevet sin jyske flyveskole i over 15 år. 

Diamond-flyene er på mange områder anderledes end 
Cessna og Pi per, fortæller Freddy Pedersen. Det er mo
derne fly, der er designet i '90-erne, hvor Cessna 172 og 
PA28 blev udtænkt og konstrueret helt tilbage til 'S0erne. 
I forhold til at lære at flyve, giver det fordele og ulemper. 
Ulemperne er, at korte græsbaner undgås, fordi flyene 
simpelthen skal bruge markant mere bane end Cessna 
og Pi per. Nogle vil måske også mene, at det er en ulempe, 
at det tager noget længere tid at varme dieselmotorerne 
op, inden der skal flyves, men sådan ser Freddy Peder
sen ikke på det. "De fleste af vore elever uddanner sig til 
erhvervspiloter, og derfor er det en fordel, at der er en 
relativt lang checkliste, der skal gennemgås. Det giver 
eleverne gode vaner". 

At flyve med Diamond fremfor Cessna eller Pi per er et 
meget bevidst valg, fortæller Freddy Pedersen, for flyene 
er meget velflyvende og behagelige at flyve i. Nye fly med
tører dog større udg1tter til renter og atdrag, men tordl de 
flyver på jetbrændstof, kan udgifterne samlet set holdes 
nede, fordi de bruger halvt så meget brændstof til halv 
pris! 

DRØM ELLER MARERIDT 
Freddy Pedersen er manden bag "Learn-to-fly", og for 
ham har flyvning både været en drøm der gik i opfyldelse, 
og det mareridt alle piloter frygter. Efter at have fløjet 
både propel- og jetfly i mange år, mistede han sin "me
dical", hvilket i første omgang var noget af et mareridt. 
"Det var egentlig ikke fordi jeg blev alvorligt syg, men jeg 
oplevede nogle situationer, hvor jeg havde det som om jeg 
mistede bevidstheden nogle få sekunder, og det fik mig 
selvfølgelig til at gå til læge. Efter grundig undersøgelse, 
viste det sig at der var en hjertefej l, og så mistede jeg ret
ten til at flyve som erhvervspilot". 

... og en med "glascockpit" 



I luften over en travl Aalborg havn, hvor der var Tall Ships Race. 

For Freddy Pedersen var det en af de større udfordringer, 
::it :.:i,:-,:-eptere at han ikke- længe-re- måtte- flyve kommercielt, 
men med stor erfaring indenfor skoleflyvning, var det 
nærliggende at starte en flyveskole, så det gjorde han! I 
førstP nme;:ing "h jemme" i Karup, og nogle år senere med 
en atdeling i Aalborg Lufthavn, hvor der flyves med fire 
fly: de snart fire Diamond-fly og en Bolkow, der blandt 
andet bruges til at skole "aerobatic". 

DISTANCE LEARNING 
Et er den praktiske skoling, noget andet teoriundervis
ning, og der er "Learn-to-tly" langt foran mange andre 
skoler, når det gælder distance-undervisning. "Mange ele
ver fon~trækker rlPn mnrl11l,1rp 11rlrl ;:i nnP]<;P <;om "rli<;t;:inrP
Iearning", fordi de kan arbejde ved siden af, og her kan 
vi virkeligt mærke at vi gør en forskel" fortæller rreddy 
Pedersen, der både underviser hjemme i Karup og på 
flyveskolen i Aalborg Lufthavn. Faktisk har teoriskolens 
elever et gennemsnit på over 87%, hvilket de med rette 
kan være stolte af. 
At tage ATPL teorien som distance-learning kræver <log 
ret god selvdisciplin, for hvor et traditionelt teorikursus 
giver eleverne omkring 650 timers klasseundervisning, 
så nøjes de med omkring 65 timer sammen med en teori
instruktør. Det er ikke alle der kan klare det, men for de 
elever der kan, sparer de ikke bare tid i klasseværelset, 
men også en masse tid og penge på transport til og fra 
teoriskolen. + 
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DIAMOND DA 40. 

Længde 
Højde 
Spændvidde 

Tornvægt 
/vlaksimal startvægt 
Nyttevægt 
Tankstørre/se 
Brændstofforbrug 
/vlaksimal hastighed 
Maksimal flyvehøjde 

DIAMOND 42 

Længde 
Højde 
Spændvidde 

Tomvægt 
/vlaksimal startvægt 
Nyttevægt 
Tankstørre/se 
Brændstofforbrug 
Maksimal hastighed 
Maksimal flyvehøjde 

8,06m 
1,97m 
11,63 m 

880 kg 
12,80 kg 
400 kg 
106/1471 
19,7 1/t. 
154 knob 
16.404 fod 

8,56 m 
2,49m 
13,55 m 

1.430 kg 
1.900 kg 
470 kg 
189 I 2891. 
39,41/t. 
177 knob 
18.000 fod 



Learn to fly har både teorilokaler i Aalborg og Karup og er speciali
ster i distance-learning. 

--
\\\ 

Bjarne Jakobsen instruerer Sanne Jakobsen i instrument-procedurer. 
Både Sanne og søsteren Tessa er ved at uddanne sig som erhverspi
later hos Learn to fly. 

Freddy Pedersen tv. sammen med instruktør Bjarne Jakobsen i 
skolens to-motorede Diamond DA42 OY-LHK 

Hans Hessellund trækker Bolkow'en ud af hangarens. 
Bemærk den nysgerrige kroge på naboflyet ... 
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I de to første uger af august var Svæveflyvecenter Arnborg for første gang rammen 
om et verdensmesterskab i svæveflyvning. Fyrre piloter fra elleve lande var 
mødt op for at finde ud af, hvem der var verdens bedste i de tre klasser, der blev 
konkurreret i. 
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Christine Grote fra Tyskland med "Wilde Hilde" -
hun fløj sig til en andenplads i sin klasse. 

Feltet linet op til endnu en konkurrencedag på 
Arnborg. Konkurrencelede/sen venter med at sende 
flyene af sted indtil termikken er kommet godt i gang. 

201s 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 
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Edita Sko/skiene er Litauens eneste 
kvindelige konkurrencepilot. Hun 
kørte sit fly i traileren bag bilen de 
1.500 km fra Kaunas til Arnborg og 
placerede sig som nummer tre i sin 
klasse. Hun mente selv, at det var til 
hendes fordel, at vejret , Litauen ikke 
er så forskelligt fra det danske, og at 
hun er vant til at søge termik under 
en lav skybase. 

C 

Konkurrencer i svæveflyvning går ud på at flyve den 
længste distance på en given tid indenfor nogle givne 

arealer eller på hurtigst muligt at gennemflyve en given 
rute mellem en række vendepunkter. Opgaverne varierer 
fra dag til dag. I begge tilfælde vinder man på sin evne til 
at finde termikken og udnytte den bedst muligt. !Jet gæl
der om at kunne flyve sit svævefly tæt omkring den stær
kere opvind i centrum af termikboblen, og det gælder om 
ut kunne læse himlen og spotte, hvor den bedste termik 
vil opstå længere fremme. Det kan meget vel være, at det 
kan betale sig at flyve en omvej, hvis termikken der ser 
bedre ud på den, end hvad man ser ud t il at kunne forven
te på den lige linje mellem to vendepunkter på ruten. 

Da farten er den afgørende faktor i at vinde begge typer 
opgaver, gælder det også om at vurdere, hvor hurtigt man 
skal flyve frem mod næste termikbobbel. Man vinder 
på farten, men fart koster højde. Forventer man at finde 
god termik længere tremme, kan det naturligvis betale 
sig at ofre højde for at komme hurtigt frem. Hvis termik
ken derimod er svag, skal man måske økonomisere med 
sin fart og flyvehøjde. I svæveflyvning sk1l m;in konstant 
træffe beslutninger, og oppe i toppen af feltet afgør man 
konkurrencerne på sekunder. Det er elitesport på ren sol
energi! Tankevækkende, ikke? At flyve eksempelvis 300 
km uden motor, og så er det alligevel sekunder, der skiller 
vinder fra andenplads. 

DET DANSKE VEJR 
Når man gik rundt og talte med piloterne i startfeltet, gav 
flere udtryk for, at de havde haft mere end bange anelser 
i anledning af, at Danmark havde fået æren af at være 
værtsland. Sidste år blev der holdt en træningslejr fo rud 
for VM'et, men den nærmest regnede væk. Hvordan ville 
det så ikke blive til selve konkurrencen? 
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Det gik nu fint nok, og der blev fløjet lige så lange distan
cer, som til tidligere verdensmesterskaber. Ikke desto 
mindre var det danske sensommervejr en stor udfordring 
- for alle deltagere, men ikke mindst for dem, som er langt 
bedre vant. En erfaren tysk konkurrencepilot og instruk
tør - og i øvrigt apoteker i sit civile liv - fortalte, at man 
hjemme på hendes plads ikke flyver ud på stræk, hvis man 
ligger under 1.000 meters højde. Den russ iske deltager 
plejer ut flyve konkurrencer i mellem 1.500 og 2.500 me 
ters højde hjemme over steppelandet. Det siger sig s elv, 
at det giver en hvis frihed til at lede efter termik længere 
væk, hvis man befinder sig i f.eks. 2.000 meter over land
skabet sammenlignet med 600 eller 800 meter, hvorfra 
der er noget kortere tid til, at man skal finde en mark at 
lande på, hvis man løber tør for mere termik. 

Men netop i højderne mellem 600 og 800 meter blev store 
dele af opgaverne fløjet. En dag efter starten lå en flok på 
ca. 1:i tly umiddelbart nord tor Arnborg og kæmpede tor 
at holde sig oppe. Nogle var helt nede i ca. 200 meters 
højde. Enkelt måtte lande igen - omstart er tilladt, så 
længt? man ikke h;ir mr?ldt ovr?r r;idioen, at m;in bt?giw•r .,ilJ 
ud på opgaven - mens de fleste bare fortsatte og fortsatte 
og for tsatte og fortsatte med i første omgang blot at holde 
højden, siden langsomt at stige meter for meter for til sidst 
at nå en højde, hvorfra de kunne flyve ud på ruten og det 
bedre vejr, der syntes at ligge fremme på den. 

Alle var enige om, at piloterne kæmpede sejt og udholden
de. Det her var ikke australske forhold, hvor man let stiger 
5 meter i sekundet. For deltagere uden VM-erfaring var 
det voldsomt at ligge og arbejde sig op så tæt i lav termik. 
Men hele konkurrencen blev gennemført under god disci
plin i luften, og der blev udvist fornemt airmanship under 
udelandinger. Piloterne sørgede for i god tid for at finde en 
egnet mark og placere sig, så de kunne lande på den. 



"When I don't fly, it is a little bit bad 
forme; udtalte fysiklærer Pavlina 
Horackova fra Tjekkiet. Hun talte om 
sin tilværelse som sådan, og FLYV's 
læsere vil utvivlsomt kunne forstå 
hende. Pavlina hørte til de mange, 
der under Vfvf'et en eller flere dage 
måtte opgive at finde mere termik 
og landede på en mark. Her i nær
heden af Bording, hvor FLYV var med 
på pletten i den lave aftensol for at 
dokumentere, hvordan svæveflyet 
blev skilt ad og transporteret tilbage 
til Arnborg. ➔ 

Anette Chr iJliansen var en af de tre 
danske deltagere. Her gør hun sin 
Discus klar til mesterskabets sidste 
flyvedag. J. 

Lady in Pink. Katrin Senne fra Tyskland er tidligere verdensmester 
og har flere verdensrekorder bag sig - hvad hun ikke har fra frem
mede, da hendes far også har det. Det er også ham, der har forsynet 
styrepinden med et håndskåret trægreb med et panel med knapper 
Ul at betjene navigatiomwmputeren. Plalering I toppen handler 
om Jekunder, Jå det er naturligviJ praktiJk at knapperne sidder 
ergonomisk lige til tommelfingeren, så Katrin ikke spilder tid med 
at række ud efter dem. ➔ 

<- ingeniør Judyta Czyz fra Polen venter på slæbetovet. Hendes 
hjælper Daniel Pabianiak har lige forladt gymnasiet og drøm
mer om at blive trafikflyver. De to kendte ikke hinanden før Vfvf, 
men Judyta søgte efter en hjælper på nettet. Daniel meldte sig. 
FLYV måtte så høre, om Jobsomtalen bestod 1; at hun bare spurgte 
Daniel, om han havde forstand på svævefly, var let at omgås og i 
øvrigt villig til at knokle i tre uger? Hvortil hun svarede: "Ja." Det 
viste sig også at holde stik! 
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STOR SPREDNING 
Der var stor spredning i feltet. I toppen var ambi tionerne 
og den store erfaring helt tunet Ind på at vinde. Netop 
vinde. Det her var et verdensmesterskab, og man fløj ikke 
udelukkende for at have det sjovt. Længere nede i feltet 
deltog piloter med langt mindre erfaring, men de fik en 
chance til at flyve under VM-forhold. Et eller andet sted, 
en eller anden gang, skal man begynde. Gisela Weinreich, 
den tyske pilot, der af FAI var udset til på organisationens 
vegne at overvåge at konkurrencen blev gennemført fair 
og sikkert, fortalte, at hun selv havde placeret sig meget 
dårligt i sin første store konkurrence. Siden blev hun 
europamester den ene gang efter den anden. 

Og så påpegede Gisela, at en konkurrence som kvindernes 
VM ugså hdI en suLial side. AL dellage i el VM sammen 
med andre kvinder giver en chance for at opdage, at svæ
veflyvning er en international sport, som man kan dyrke 
med venner i mange lande - og fra en dansk synsvinkel 
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kunne man tilføje: Også under termikforhold og over 
landskaber, der kan være en behagelig afveksling fra de 
der få hundreder meter, der er herhjemme mellem det 
flade landskab og den lave skybase. 

Det blev franskmændene, der slog hårdt Igennem på de 
høje placeringer. Tre gange hørte vi Marseillaisen til præ
mieoverrækkeisen. To gange for klassevindere og en gang 
for bedste holdresultat. Tyskerne tog den sidste topplace
ring. Men a lle vendte hjem med følelsen af at have været 
med til en unik begivenhed i godt selskab, hvor man på 
mange sprog kunne bekræfte hinanden i, at svæveflyv
ning nu engang bringer en helt til tops, uanset om man 
vinder eller ej. + 
Ft gnmmPlt nrr/spmg sigPr, nt r/Pr strlr Pn kvinr/P hng nit 
Til kvindernes VM på Arnborg måtte man konstatere, at der også 
står mænd bag en del. De gjorde sig nyttige på alle mulige måder 
- feks. med at holde tip og gøre deres bedste for at følge med 
kvinderne i deres fly under starterne. J, 



Franske Marilyne Abadie Berwd havde 
både mand, børn og sin mor med som 
ground crew. Her er det familiens yngste, 
der kort før starten tjekker, om mor har 
fået alle vendepunkterne tastet rigtigt ind 
i navigationscomputeren. Det havde hun 
vist, for hun blev nummer to i sin klasse 
i skarp konkurrence med en anden fransk 
pilot. Når Marilyne er på nrhPjriP, flyvPr 
hun Boeing 777 i Air France. ➔ 

+- Klara Teichmannovd var en af otte 
piloter på det Tjekkiske hold. Her kommer 
hun ind til landing på Arnborg. 

Susanne Weidinger fra Øst-Sjællands Flyveklub har fået sin studenter
eksamen og vil formodentlig snart få sit S-certijikat. Hun var en 
af de hårdarbejde danske frivillige, der fik hele arrangementet til 
at glide glat. Susanne brugte to uger af sensommeren på at gå til 
hånde med alt muligt under konkurrencen, feks. at føre listerne 
med, hvornår flyene startede og landede. I luften kom hun dog 
også - i Dansk Svæve.flyvehistarisk Klubs 2G! Denne dag stod hun 
desuden for DR Sportens snapchat. ,I, 
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VM i præcision 

1. Inden selve konkurrencerne 
deltog alle piloter i en officiel 
indmarch i naturskønne omgivel
ser ved Resenlund 

-En sportslig og organisatorisk succes Af Arne Panduro, DMU Sport 

Der var præcision i flere varianter, da verdensmesterskabet i præcisions.flyvning 
blev afviklet i slutningen af juli med Skive Lufthavn som udgangspunkt. 
Da en hæsblæsende uge var vel overstået fredag og regnen piskede ned hele 
lørdagen var det tid til at gøre resultatet op: Sportsligt og organisatorisk en 
klar succes med perfekt afvikling af alle konkurrencer, som med lidt mindre 
held kunne være druknet i regn. Også her var timingen afgørende. 



2. Det danske mandskab ved indmarchen. 
Det er fro venstre Logo Loumork-Møller, 
Kjeld Hjorth, Benny Jensen og Knud Pinholt 

Der var på forhånd lagt op til en klar 
dominans af de suveræne polske, 

tjekkiske og slovaki'.ikc piloter med 
enkelte outsidere fra andre af de i 
alt 7 4 piloter fra 19 lande, der nåede 
med på startlisten. Da regnebrættet 
endelig var gjort op viste det sig, at 
den franske flykaptajn og instruktør 
Damien Vadon havde presset sig foran 
alle favoritterne og vundet med kun 
to points margin. En betydeligt større 
overraskelse var det dog, at finske 
Mauri Halinen løb metl tlen heil slure 
pokal fra landingskonkurrencen. 

EN HÆR AF FRIVILLIGE 
Det var kulminationen på mere end et 
halvt års arbejde i kulissen hos DMU 
Sport og støtteklubben i Skive Luft 
havn, som udelukkende med frivillige 
løftede de talrige og meget varierede 
opgaver - fra levering af brændstof til 
fly, mad og drikke til piloter og andre 
deltagere samt ikke mindst en mindre 
hær af kontrollanter og mærkeudlæg
gere på konkurrencedagene. 

En af de større udfordringer forud 
var indleje affly til de piloter, der kom 
langvejs fra og ikke selv medbragte 
fly- herunder Rusland, New Zealand, 
Sydafrika og Kina. Der skulle bruges 
13-14 fly, og det blev ikke lettere af, at 
de fleste konkurrencepiloter foretræk
ker Cessna 150. Trods stor velvilje 
blandt de danske flyejere og en ekstra 
opfor<lring til pi lotPrnP fr;;i F.nrop;;i 
om at medbringe egne fly, måtte tre 
lSO'ere hentes i Norge. En enkelt blev 
dog parkeret fast under hele mester
skabet på grund at dårlig stand, og me
get tyder på, at piloterne må se sig om 
efter andre flytyper i de kommende år. 

GADEKRYDS SOM ANDENPILOT 
Selve arrangementet i Skive gik ind i 
den aktive fase allerede søndagen en 
uge før selve konkurrencerne, da den 
første kvindelige pilot fra Sverige tjek
kede ind i sin Pi per med et gadekryds 
som andenpilot ... I de følgende dage 
blev både terminal og parker ingsom
rådet fyldt godt op, idet mange af del-

tagerne trænede landinger og fløj tre 
navigationsture, som mindede om de 
egentlige konkurrenceture. 

Selv om det er muligt at flyve kon
kurrence i både blæst og lidt regn er 
vejret en afgørende medspiller, og det 
blev deltagerne mindet om allerede i 
træningsugen med en frisk vind, der 
tilmed gik mere eller mindre på tværs 
af banen en stor del af tiden. Og tirs
dagen i konkurrenceugen begyndte 
metl regn ug frunlpd!,!,dge, !,Olll L1 uetle 
hele dagens flyvning. Midt på formid
dagen satte konkurrencens chefdom
mer, den polske flykaptajn Andrzej 
Osowski, kl. 12 som sidste frist, og så 
lettede skyerne. 

EN ENKELT KLAGE 
Nogle piloter måtte igennem en regn
byge, men alle nåede sikkert rundt på 
turen i det himmerlandske, hvor langt 
de fleste på jorden formentlig glædede 
sig over den usædvanlige aktivitet i 
luften. Dog ikke alle, viste det sig. 
En sommerhusgæst i Trend klagede til 
politiet, der efterfølgende kunne bero
lige med, at der ikke var flere navigati
onsture over netop dette område. 

Mange af deltagerne er gengangere 
fra andre verdensmesterskaber, og 
der var endda 16 med denne gang -
piloter og arrangører, som også var 
med da Skive var vært for det første 
VM i præric;ion for 76 ~r c;ir!Pn DP fik 
alle en særlig erkendtlighed fra Skive 
kommunes borgmester Peder Chri
stian Kirkegaard i forbindelse med 
atslutningen at VM. 

ANTIDOPING DANMARK 
KOM FORBI 
Flyvesporten og do
ping er normalt ikke 
det første man tænker 
på i sammenhæng. 
Sådan er det formentlig 
fortsat, men det vil vise 
sig når resultaterne fra 
en række prøver, som 
blev udtaget af Antido-

ping Danmark er analyseret. Kontrol
len gik primært efter de 10 bedste på 
den foreløbige rangliste, og det betød 
blandt andet, at ingen af de danske 
deltagere blev bedt om at aflevere en 
prøve. 

FEM FRA KINA 
Blandt de helt nye denne gang var en 
delegation på fem fra Kina. Landet 
har været med i FA!, som samler al 
!,1)01 L!,fiyvning i ve1de11, i en tlel å1 ug 
har blandt andet været vært for VM 
i paragliding. Men de tre piloter, en 
instruktør og teamchef var med for 
var med for første gang inden for mo
torflyvning primært for at samle viden 
og erfaring. 

En af disse erfaringer var mødet med 
tie europæiske krav til godkendelse af 
certifikater, som i denne situation ville 
kræve en fuld skill test og sprogtest 
for at få plads alene ved styrepinden i 
et dansk fly. Det var ikke praktisk mu
ligt, og derfor fik de kinesiske piloter 
ikke lov til at flyve alene, men de fik 
mulighed for at deltage i alle konkur
rencer med en dansk instruktør som 
sidemand. 

Den kinesiske teamchef Han Zhaofang 
fortæller, at der ikke findes privat
flyvning i Kina som i Danmark, idet al 
flyvning er kontrolleret instrument
flyvning, og privatpersoner kan som 
11<lg::mgc;p11nkt ikkP PjP Pt fly AlmPn
flyvningen er dog i stærk vækst, idet 
flyene ejes af selskaber, der så udfører 
flyvning for såvel sportslige som kom-
mercielle tormål. +-

3. Genera/briefing 
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Polsk 
magtdemonstration 
med fly til tiden 
Der er polske piloter, og så er der andre, dygtige 
elitepiloter. Polakkerne er i en klasse for sig, og 
det blev endnu engang dokumenteret ved det V/\1 i 
præcisionsflyvning, der netop er afviklet i Skive. 

Af Arne Panduro, DMU Sport 

De tre bedste piloter fra Polen 
vandt holdkonkurrencen med kun 

godt halvdelen af de strafpoints, der 
gik til det tjekkiske hold og fransk
mændene på tredjepladsen. Den af
gørende forskel ses i resultaterne fra 
de tre navigationsture, hvoraf resul
taterne fra de to indgår i den samlede 
bedømmelse. 
Navigation er ikke kun et spørgsmål 
om at finde vej, men om at flyve præ
cist den rigtige rute til tiden - og fin
de en masse 'targets' undervejs. Ved 
de danske og nordiske mesterskaber 
drejer det sig typisk om at finde 9 
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fotos, der er taget på forhånd, og pla
cere dem rigt igt på en rute. Plus 5-8 
kanvas mærker undervejs og i nogle 
vendepunkter. 

HØJT AMBITIONSNIVEAU 
Ambitionsniveauet ved VM blev 
skruet nogle grader op under kyndig 
vejledning af den polske chefdommer, 
som ønskede at gøre konkurrencen 
så vanskelig som mulig: Op mod 25 
fotos og mærker på hver rute, samt 
25 tidskontroller undervejs. 
Det lyder måske nogenlunde let, men 

(M individuelle VM gik ti/franske Oa
mien Vadon,Joran polske Marcin Skalik og 
Boleslaw Radomski - den tidligere mester. 
Men der var hele syv polakker blandt de 10 
bedste 

for en almindelig pilot uden erfaring i 
denne disciplin er opgaven ekstremt 
vanskelig. Fotos er i tilfældig ræk
kefølge, nogle er taget med et par 
hundrede meters afstand, og de fore
stiller meget almindelige små vand
huller eller skovbryn og læbælter af 
den slags, som forekommer i snesevis 
i det nordvestjyske i løbet af den time 
til halvanden, som det tager at flyve 
en navigationstur. 

Alligevel lykkes det til nogen forbløf
felse flere af de skrappeste piloter at 
finde alle fotos og mærker flere dage i 
træk. Der skal altså noget andet til for 
at skille fårene fra bukkent>, og her er 
det tiden kommer ind i billedet. De 
25 tidskontroller skal passeres inden 
for 2 sekunder fra den beregnede tid 
- ellers vanker der strafpoints. 

GPS LOGGER UDEN DISKUSSION 
Al tidskontrol udføres af medbragte 
GPS-loggere, der registrerer tid og 
sted hvert sekund. Da VM blev afvik
let i Skive for 26 år siden blev tiden 
taget manuelt med stopur af beman
dede poster langs ruten, og det var 

Før de tre navigationsture må piloterne 
svede en times tid med beregning af ruten. 
Det skete i en af hangarerne på lufthavnen 



undertiden vanskeligt og en kilde til 
usikkerhed og diskussion. Den del 
har loggerne sat en effektiv stopper 
for samtidig med at der er indsat 
langt flere tidskontroller, som så 
tiden også for større vægt i det sam
lede regnskab. 

De to bedste piloter blev den helt 
unge Marcin Skalik fra Polen med 45 
strafpoints, som slog den tidligere 
verdensmester Boleslaw Radomski 
på andenpladsen med 54 points. 
Når man tager de vanskelige forhold 
med en del blæst og flyvning over 
Limfjorden, er det yderst impone
rende, og det forstærkes kun af, at 
syv af de 10 bedste piloter kom fra 
netop Polen. 

Piloterne flyver efter et almindeligt vejkort 
1:200.000. Her et eksempel på en master
kort med en rute og alle de tidskontrol/er og 
fotos, som indgår i navigationen 

INGEN FORDEL AF HJEMMEBANE 
De danske piloter er ganske godt 
kendt med forholdene omkring Skive, 
der har lagt bane til en del konkur
rencer, men der er ikke nogen synlig 
hjemmebanefordel i resultaterne. 
Benny Jensen fra Randers Flyveklub 
blev bedste dansker med 550 points 
i navigationen med Lago-Laumark 
Møller på andenpladsen med 732 
points. 

Polen har i en årrække domineret 
konkurrenceflyvning - helt fra før 
jerntæppet faldt. Dengang var de 
fleste militærpiloter, men traditionen 
er befæstet siden, og flyvning har 
stor bevågenhed i medier og hos de 
sportslige myndigheder, der står klar 
med en kontant belønning til vinder
ne i de internationale konkurrencer. 
Noget tilsvarende skete tidligere i 
Tjekkoslovakiet, og de to lande herfra 
gør sig stadig gældende i toppen. Kun 
Frankrig kan for alvor blande sig som 
det eneste vesteuropæiske land. 

ROS OVER HELE LINJEN 
For DMU Sport og Støtteforeningen 
ved Skive Luflhavn va1 navigaliom,
konkurrencen også den største ud
fordring. Selv om de fleste deltagende 
lande stiller med dommere og andre 
officials, kræver den sportslige afvik
ling 25-30 frivillige hjælpere til en 
lang række praktiske opgaver. De skal 
blandt andet sikre, at alt går rigtigt 
til uden snyd, herunder at hente og 
bringe piloterne fra flyene til debrie
fing efter flyvningen og til karantæne. 

Normalt giver denne del af afviklin
gen anledning til mere eller mindre 
kritiske bemærkninger fra de an
spændte piloter eller officials - især 
den første konkurrencedag. Men 
denne gang var der kun ros til såvel 
den sportslige som den øvrige del af 
organisationen med mad, transport 
og en mindre lavine af andre prakti-
ske gøremål. + 
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Tekst og foto: Ole Steen /lansen 

En af stjernerne ved Roskilde Airshow var /vlesserschmitt BF 109 "Rate Sieben'; 
der havarede i 2013, men nu er stærkt tilbage. FLYV bringer et portræt af manden 
bag denne og mange andre typer. Willy /vlesserschmitt var en af flyvehistoriens 
mest markante konstuktører. 
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Hvis man forstå, hvem Wilhelm Emil 
"Willy" Messerschmitt (1898-1978) 
var, er det oplagt at starte på Lange 
Strasse 41 i Bamberg. 

Willy blev født i Frankfurt-am-Main, 
men boede det mest af sin barn- og 
ungdom i huset, som stadig ligger på 
adressen - mere hotel og restaurant 
nu end den vinhandel, som var star
ten på det. 
De to små lokaler umiddelbart t il 
venstre for hovedindgangen er den 
gamle Weinstube, hvor byens tonean
givende mænd mødtes for at få sig et 
glas, hygge sig eller di~kutere vigtige 
sager. På førstesalen ud mod gaden 
ligger de private værelser. Det var i 

disse omgivelse,~ Willys kreative sind 
udviklede sig. Det var i dette hus, den 
25 år gamle Messerschmitt grund
lagde Messerschmitt Flugzeugbau i 
1923. 

Ordet "kreativ" bruges almindeligvis 
i forbindelse med kunst, musik eller 
litteratur. Den slags kreativitet var en 
del af Willys barndom, selvom man 
så afgjort også må betegnede hans 
livslange tekniske præstationer som 
kreative. Willy beundrede sine to 
onkler, hvoraf den ene var en aner
kendt maler i sin samtid. 

Nogle få af hans værker hænger sta
dig i huset i Lange Strasse, mest i fa-



miliens pr ivate værelser. Hans anden 
onkel var videnskabsmand, og det 
tekniske havde også Willys interesse, 
ikke mindst efter at han var med til 
den første ILA luftfartsmesse i 1909. 

Willys far havde drømt om en kar
riere som ingeniør, men skæ bnen 
ville det anderledes. Hans s torebror 
11 rlv::inrlri>rli> til I ISA, og h ::i n h::ivrlP 
intet andet valg end at gøre det, som 
blev forventet af den æ ldste t ilbage
værende søn i Tyskland: At rejse til 
Bamberg og dnve ta m1hens vinhan
del videre. Dengang forventede man 
ikke at børn tæ nkte eller havde egne 
meninger - man gjorde, hvad man 
fik besked på, hvad der forventedes 
af en. 

Der er dog ikke meget tvivl om, at 
vinhandlen blev en vigtig del af Willy 
Messerschmitts baggrund: Han vok
sede op i et miljø, hvor det var en 
naturl ig t ing at omgås betydnings
fulde mennesker og at drive s in egen 
virksomhed. 

FOTOGRAFIET 
Der eksisterer et foto af den 15 år 
gamle Willy med et modelfly uden
for Bamberg. Det ser helt igennem 
fornuftigt og velkonstrueret ud. Hvis 
man monterede let, moderne radio
styringsgrej i det, ville det utvivlsomt 
kunne flyves den dag i dag. Modelfly 
konfigureret på tilsvarende vis kan 
SP'> i .:ivilingPniP11r PI. RigPnw::ilrl ' '> 
samtidige bog Flugzeug-Modellbau, 
så der er ikke tvivl om, at Willy holdt 
sig orienteret om, hvad der foregik 
mdentor modeldesign. Han står vel
klædt og poserer bag modellen. Vin
ha ndlerens søn så nydelig ud, og hans 
konstruktion var vigtig nok til at den 
skulle fotograferes! 

Under Første Verdenskrig var Mes
serschmitt med t il at bygge hang
gliders. En anden, som gav en hånd 
med, var en fransk kr igsfange, der var 
blevet sat til at hjæ lpe i vinhandlen. 

Efter krigen måtte Tyskland ikke 
fremstille motordrevne fly, så der ud-

1. Familien Messerschmitt - Willy sidder 
til højre. I midten ses hans yngste søster 
Elisabeth "Ello: som han opkaldte sit 
første motorfly efter. 

2. Willy i 1913 med sin fritflyvende 
model drevet af en trykluftmotor. 

3. "117 fra 1925 havde tykt og me-
get krumt vingeprofil. Det betragtes 
almindeligvis som Messerschmitts første 
motorfly, selvom det er meget nært be
~/;pgtPt mPrf hnns mntnrwa>vPfly "11 fi I 
1926 krydsede en "117 alperne i 15.000 
fod på en 28 hk Bristol Cherub motor 
på vej til Rom. I dag flyves en replika 
af "117 - "Ello tr - af Messerschmitt 
Heritage Flight i Manching. 

4. Lydia Messerschmitt, datter af Willys 
storebror, studerede kemi og drømte 
om at komme til at arbejde i flyfabrik
ken. Det meste af sit arbejdsliv kom hun 
imidlertid til at bruge på at drive hotel i 
Messerschmitt-huset i Bamberg. Hendes 
datter fortsætter nu arbejdet. Lydia 
husker, hvordan hun som lille pige fløj 
med ·ankel Willy" i 1920'erne: "Jeg måtte 
stå op på sædet for at kunne se ud af 
vinduet!" 

5. Messerschmitt-huset i Bamberg. 
Indenfor er der ikke meget tilbage fra 
Willys barndom. Huset blev overtaget 
af amerikanske tropper i 1945, og de 
"befriede" meget af inventaret. Noget 
blev senere fundet rundt omkring i byen, 
men grundlæggende skulle det indret
tes på ny, da familien fik det tilbage. 
LJet fremstår smukt og antikt I dag, og 
maden i restauranten er både lokal og 
meget fin. 

6. Det første Messerschmitt-design 
i fuld størrelse - det futuristiske 59 
haleløse svævefly med negativ pilform 
på vingerne. Typen viste sig at være 
for ustabil til at kunne flyve. Ikke desto 
mindre illustrerer designet det kreative 
aerodynamiske miljø på Wasserkuppe 
og Messerschmitts evne til at lade sig 
1mpi1e1e af del. 

7. Messerschmitt på sine gamle dage -
billedet hænger i hans barndomshjem. 
Man kan kun gætte på, hvad Messersch
mitt ville have opnået, hvis han havde 
taget imod amerikanernes tilbud om 
at arhejdP i USA efter krigen. En anden 
talentfuld tysker, Wernher von Braun, 
sendte amerikanerne til månen. 
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viklede sig en svæveflyvebevægelse, 
ikke mindst omkring bjerget Wasser 
kuppe i de pittoreske bakker i Ri:ihn
området. Det kan lyde romantisk, 
men det skete i et land, hvor 750.000 
var døde af sult som følge af den bri
tiske flådeblokade, og langt flere var 
gået sultne i seng. Da de sidste skud 
blev affyret i skyttegravene, var der 
;;illPrPriP rPvolutirm og skyriPriPr i 
tyske byer. 

FLERE MESSERSCHMITTS 
Det er forbløffende, så forskellige fly der 
blev udviklet under ledelse af Willy Mes
serschmitt. Eksemplerne her er Me 264, 
som blev designet til at kaste to tons 
bomber aver New York ag flyve tilbage 
til Tyskland. Bf 110 blev en vigtig type 
i det tyske forsvar mod britiske nat
bombere. Me 323 Gigant blev udviklet 
Jra lastsvæveflyet Me 321. Den raket
drevne nærforsvarsjager ME 163 blev 
udviklet i samarbejde med Alexander 
Lippisch, som Messerschmitt havde 
mødt i 1920'erne på Wasserkuppe. Den, 
der ses her (foto 2), er en replika uden 
raketmotor. 
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Da Messerschmitt etablerede sit fir
ma i 1923, var inflationen i Tyskland 
så voldsom, at man skulle skynde sig 
til bageren med sin ugeløn, fordi pri
sen på brødet risikerede at blive dob
belt så stor, inden man nåede frem til 
butikken. 

Det var i et sådant barsk økonomisk 
og politisk klim:.i, nrJg]P f:?i r>ntw,i:cisti
ske sjæle forskansede sig på toppen 
af Wasserkuppe og byggede svævefly. 
Det gjorde det under ekstremt pri
m1t1ve vtlkår - "selv vores hund blev 
omskolet til vegetar," fortalte en af 
instruktørerne. Wasserkuppe ligge 
kun 150 km nord for Bamberg, så det 
var naturligt, at Messerschmitt blev 
engageret i aktiviteterne, altid mest 
som designer frem for pilot. 

LET, ENKEL OG STRØMLINET 
Tre ting har altid karakteriseret Mes
serschmitts designs - de var lette, 
enkle og strømlinede. Biplaner med 
deres medfødte modvind var aldrig 

Messerschmitts kop te. Han tog pa
tent på den såkaldte Einholmfli.igel 
- en vinge med kun en enkelt hoved
bjælke - hvor krydsfiner- eller metal
beklædning fra hovedbjælken frem 
til forkanten gør den forreste del af 
vingen til en stærk og vridningsstabil 
D-boks. Det britiske tidsskrift Flight 
skrev, at den havde "betydelig inte
n•ssi>" i sin omt :ili> :if tr:ifik flyi>t M 20 
fra 1928. Messerschmitt gav siden 
engelske Handley Page licenrettighe
derne t il den mod selv at få lov til at 
bruge denne fabriks torkant-slats. 

Samtidig med at typerne blev ud
viklet, skete der også en udvikling 
på forretningssiden. I 1926 blev 
Messerschmitt Flugzeugbau lagt 
sammen med Udct Flugzcugbau i 
Mi.inchen, og det samlede Bayrische 
Flugzeugwerke (BFW) blev etableret 
i Augsburg. Men BFW løb ind i finan
sielle vanskeligheder. 1 1030 var ikke 
færre end femten projekter under 
udvikling - fra en træner til større 
fly med tre eller fire motorer. Det var 



mere end firmaet kunne klare. Mes
serschmitt måtte også erkende, at 
ikke alle brød sig om ham eller hans 
fly. Erhard Milch, Lufthansas første 
direktør og fra 1933 placeret direkte 
under Goring og ansvarlig for eks
pansionen af Luftwaffe, skulle vise sig 
at væ re en hårdnakket modstander. 
Messerschmitt havde dog også højt 
pl :cir1>n >rl~ støtt~r, hl c1 R11rlolf HPss og 
Ernst Udet. Messerschmitt meldte sig 
ind i nazistpartiet i 1933. Dette må 
ses som en del af hans forsøg på at 
skatte s ig de ngt1ge torbmdelser og 
at navigere i det politiske klima, som 
eksisterede i Tyskland. Hugo Junkers, 
hvis politiske synspunkter gjorde 
ham upopulær blandt nazisterne, 
blev tvunget t il at a fstå sin virksom
hed. Messerschmitt gik aldrig op i 
politik som sådan, og hans medarbej
dere huskede først og fremmest han 
evne til at analyse et teknisk problem 
og komme med en enkel og klart 
skitseret løsning næste dag. Messer
schmitt var tysker og passioneret, når 
det drejede sig om at designe flyve-

maskiner. For at kunne det, måtte han 
tjene penge med sin virksomhed. I 
Tyskland var dette fra 1933 realisti
ske set umuligt uden forbindelser til 
den herskende elite. 

BF108 
I 1934 lettede et af Messerschmitt 
mPs t hPm a>rkP] <;Psva>rrligP rl Psigns 
for første gang. Bf 108 var rigtig godt 
bygget, et gennemtæ nkt design med 
optrækkeligt understel og stressed 
skin-konstruktion. Den indre struktur 
blev monteret, inden de to halvdele 
blev sat sammen. Det britiske blad 
The Aeroplane roste typens finish og 
forsænkede nitter, mens Flight tale 
om dens fremragende egenskaber 
med hensyn til styring og stabilitet, 
der var bedre end noget andet fly i 
den klasse. 

Piloten Elly Beinhorn foretog flere 
rekordflyvninger med typen, og 
det navn, hun gav sit eget fly - "Tai
fun" - blev typenavnet. Beinhorn 
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1. Me 264 

2. Me 163 

3. Bf 110 

4. Me 323 

5. På Bf 109 tager brandskattet belast
ningerne fra bdde understel og motor
montering. Det var dog også problemer 
forbundet med at gøre flyet så lille. Den 
lille hale og det smalle understel gjorde 
en Bf 109 vanskelig at håndtere på 
jorden. Af de 35.000, som blev produceret, 
gik mindst 10 % tabe ved landingsuheld. 
Den dag i dag er en sidevindslanding på 
en moderne startbane ingen spøg med en 
Bf 109. 

6. Elly Beinhorn gennemførte en række 
meget imponerende langdistanceflyvnin
gn , 1'HO'PrnP 

7. Denne Bf 1088-1 blev bygget i 19 38. 
Den ses her ved /LA i Berlin i 2012. 

8. Annonce for helmetalflyet M 20 fra 
1928. 

BFW-M20 
GROSSVERKEHRSFLUGZEUG 
KONSTRUKTION MESSERSCHMllf 
BAYERISCHE FLUGZEUGWERKEAG. 
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fløj fra Tyskland til Asien og tilbage 
på samme dag. Over Ungarn blev 
hun usikker på sin position og satte 
flaps - "hvilket gjorde det muligt for 
mig at reducerer hastigheden fra 
250 til 100 km/t meget hurtigt" - og 
konstaterede at navnet på stationen 
nedenunder var Hajdunanas, hvilket 
bekræftede, at hun var lige på kursen. 
Si>ni>r1> p~ rl:iw•n l:inrl1>rlP R@inhnrn i 
Tempelhof efter at have fløjet 3. 750 
km. Bf 108'eren var på vej til histo
riebøgerne. Hun præsterede siden 
at flyve "Tre verdensdele på en dag" 
med start i Damaskus/ Asien, videre 
til Kairo/ Afrika og hjem til Berlin/ 
Europa, hvor hun sluttede af med 
en overflyvning afTempelhof for at 
fejre sine 3.750 km fløjet indenfor 24 
timer. 

Hvor revolutionerende Bf 108 var 
som privatfly blev tydeligt demon
streret af Messerschmitt selv, da han 
fløj fra Augsburg til Nurnberg og 
havde vanskeligt ved at forstå det 
høje benzinforbrug. Det viste sig, at 
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1. Teknikere fra Heritage Flight arbejder på samlingens 
fvfe 262 i fvfanching i Bayern. Kravet om ta motorer og 
store hjul dikterede designet af kroppens form. 

2. "Made in Deutschland" - verdens første serieproduce
rede jetfly og det førstejetdrevne kampfly. Foran ses ver
dens første soldrevne fly. De to revolutionære typer blev 
udviklet med ca. 70 års mellemrum, men mindre en 100 
km fra hinanden. En illustration af det kreative tekniske 
potentiale i Tyskland før ag nu. 

3. Gerhardt "Geri" Kriihenbilhl. 

han havde glemt at trække understel
let op. Privatpiloter var ganske enkelt 
ikke vant til den slags sofistikationer! 

BF 109 
Jagerflyet Bf 109 skulle blive det af 
Messerschmitts design, som havde 
størst betydning for verdenshisto
ri <>n, ns rl<>t m~ SiflPS, :it rl0r ikk0 <'r 
noget fly, som i den grad forbindes 
med hans navn. Jageren var ikke en 
direkte videreudvikling af Bf 108, 
men tekniske løsninger tra privatflyet 
blev overført til jageren. Det lette, 
enkle og strømlinede var igen afgø
rende elementer i designet. Det var 
en jager i verdensklasse. I specielle 
videreudviklede udgaver, en af dem 
med en fordampningskøler med lav 
luftmodstand og et forbrug på 7 liter 
vand i minuttet, satte den absolutte 
verdensrekorder i hastighed i 1937 
og 38. Drengen fra Bamberg var gået 
fra et modelfly drevet af trykluft i 
1913 til en træfly med 28 hk tolv år 
senere, til så yderligere tolv år efter 

at sætte verdensrekorder i hastig
hed. En helt enestående præstation. 
Charles Lindberg kaldte i 1938 Mes
serschmitt for "den uden tvivl bedste 
flykonstruktør i verden". Samme år 
blev navnet på hans Bayrische Flug
zeugwerke ændret til Messerschmitt 
AG - fra nu af ville typerne få forbog
staverne Me og ikke Bf. 
Rf 1 oq'r.nm fik sin ilddåb under Den 
Spanske Borgerkrig. De første 45 fly 
blev sendt t il Spanien i 1936. I de 
første år af Den Anden Verdenskrig 
sikrede Bf 109 det tyske luftherre
dømme over slagmarkerne. Typen 
var en afgørende faktor i Værnemag
tens lynkrigstaktik, og den endte med 
at blive producerel på ti fabrikker 
rundt omkring i Tyskland. 

KRIGENS PRES 
Under Anden Verdenskrig var Tysk
land langt hårdere presset af mangel 
på ressourcer, end det er almindelig 
kendt. Allerede tabene i de år, hvor 
Værnemagten gik fra sejr til sejr, 



havde alvorlige konsekvenser. Under 
de første fi re måneder af operation 
Barbarossa - invasionen af Sovjetuni
onen i juni 1941 - mistede Luftwaffe 
en tredjedel af sine enmotorede ja
gerfly (dvs. Bf 109'ere) på Østfronten. 
Tyskerne dominerede luftrummet 
totalt, men betalte en pr is for det. Ser 
man på samtlige fronter, va r Luftwaf
fes tab af enmotorede jagerfly 158 % 
i hele 1941. Mere alvorligt end tabet 
af fly, var tabene af erfarne piloter. 

Tyske tlyproducenter blev beordret 
til at koncentrere sig om at bygge ek
sisterende typer. Det skete dels i for
ventningen om en kort krig, dels for 
at erstatte tabene; det skete også på 
bekostning af arbejdet med at udvikle 
nye typer. Vigtige nye konstruktioner 
blev således forsinket. I 1942 blev 
Messerschmitt tvunget til at lade an
dre stå for selve produktionen i hans 
firma. Han fortsatte selv med at lede 
design og udvikling. 

ME 262 - EN PILOTS SYNSVINKEL 
jetjageren Me 262 var et skridt ind i 
en ny tidsalder. Britiske Eric "Winkle" 
Brown, der har fløjet mere end 450 
flytyper, herunder Me 262 efter kri
gen, beskriver typen som den "utvivl
somt den farligste modstander" i den 
konflikt. Me 262 blev kun anvendt 
operationelt i krigens sidste år. Der 
har i tiden løb været talt meget om, 
hvordan det forsinkede den, at Hitler 
i 1944 krævede, at den skulle produ
ceres som hurtigt bombefly. Men ud
viklingen af typen begyndte allerede 
i 1938, og den blev i langt højere grad 
forsinket af vanskelighederne med at 
udvikle jetmotorerne og af ordren til 
at koncentrere indsatsen om at pro
ducere Bf 109'ere i de første krigsår. 
Me 262 var på vingerne første gang 
i 1942. "Det føltes som om en engel 
skubbede," hævdede jagerpilot Adolf 
Galland, da han fløj den året efter. 

Geri Krahenbiihl, som flyver Me 262 
i dag, forklarer tankegangen bag de
signet af verdens første jetkamptly: 

4. Kabinenroller var et lille køretøj. 
75.000 blev bygget. 

5. Efter krigen købte tyske husmødre 
sddan en Messerschmitt! 

6.IIA-200 i Manching. 

1. HA-300 på Deutsches Museum: 
Flugwerft Schleiftheim, som ligger ved en 
aktiv GA-plads. Kommer man i bil foregår 
det af en smal, bugtet vej, som får en til 
at tro, at man må være kørt forkert. Men 
fortsæt bare! 

"Du vil op på 900 km/t, så vingen må 
være tynd. Hjulene skulle være store, 
fordi typen skulle kunne operere fra 
primitive bane1~ så der var ikke andre 
steder at trække dem op end i krop
pen. Motorerne - og der skulle være 
to for at give nok kræfter - måtte 
derfor placeres udenfor understel
let. For at minimere luftmodstanden 
kom kroppen til at ligne en haj. Ne 
derst skulle den være bred nok til at 
hjulene kunne være der, men øverst 
var den smallere. En større hale ville 
sikre bedre directional contra!, men 
både de lodrette og vandrette halefla
der blev holdt små; igen for at mini
mere luftmodstanden. 

Me 262 var en farlig modstander, så 
læ nge dens pilot holdt farten. Hvis en 
Me 262 indlod sig på en klassisk dog
fight tabte den fart, og de stempelmo
tordrevne fly ville snart få overtaget. 
Men der var en anden grund til at 
holde farten oppe. 
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Rotorjet - det sidste Messerschmitt-design. f.188 mente, at omkostningerne ved at 
udvikle projektet ville være for høje, så det blev aldrig til noget. Bemærk, hvordan 
rotorerne på toppen af motorerne er foldet tilbage i cruise-mode. 

"I realiteten er Me 262 en one-speed
fighter," forklarer Geri. "Stick forces 
varierer meget med hastigheden. 
Ideelt set skal man trimme om for 
hver 5 kls-haslighedsændring. Dette 
lader sig ikke altid gøre i praksis, men 
under mit display, som jeg flyver mel
lem 150 og 250 kts, trimmer jeg om 
flere gange." 

Konsekvensen af at placere moto
rerne relativt langt fra hinanden er, 
at safe single engine airspeed (Vmca) 
er så høj som 140 kts. Selv ved denne 
hasligheu gø1 urn k01 Le afalanu Lil 
siderorspedalerne og deres korte 
vandring det ekstremt trættende for 
benet at holde flyet på sideroret: "Ef
ter 30 sekunder begynder benet at 
beklage sig voldsomt, og man prøvet 
at holde farten så høj som mulig på 
en motor for at lade aerodynamikken 
øge directional control og mindske 
belastningen på pedalerne. Mentalt 
set, er en landing altid deadstick. 
M;:rn k;:m eo r1ro11nrl p~ to moton~r, 
men hvis en motor sætter ud under 
140 kts - threshold speed er 110 kts 
og touch down er ved 100 kts - må 
man tage gassen af den anden for at 
overleve. Forkantsslatsene er meget 
effektive, og stall er blidt og lige ud. 
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Jeg fløj Vampire i det svejtsiske flyve
våben i begyndelsen af min karriere. 
Den type havde et brutalt stall, men 
generelt set var dens flyveegenskaber 
bedre end Me 262, og man skulle ikke 
trimme hele tiden. " 

Geri er chief test pilot ved Airbus 
Defence and Space Germany og med
virker ved udviklingen af Eurofighter. 
"Eurofighter har så mange kræfter, 
og dens systemer hjælper en med 
at gøre alt det, man skal for at flyve 
maskinen og løse opgaven. Jeg elsker 
alligevel al flyve en fø1 slcgcnc1 ali 
onsjet. Det er en fantastisk mulighed 
for at komme tilbage til det helt 
grundlægende. Udsynet fra cockpit
tet er fremragende - meget bedre 
end i andre tidligere jetfly helt op til 
F-16. Man er nødt til at lytte til og føle 
Me 262 - vibrationerne, stick forces, 
vindsuset; den har uden sidestykke 
det mest larmende cockpit, jeg har 
nogensinde har fløjet i. Man skal tæn
ke forurl merl Me 2t'i2; hol<fo øje med 
hastigheden, højde, flyvestillingen 
og G-påvirkningerne. Det er som at 
danse med en partner. Perfekt og helt 
igennem en fornøjelse, når det lykkes 
at få alt til at gå op i en højere enhed." 

FRED 
Den 28. april 1945 blev Messer
schmitt arresteret af amerikanske 
styrker. Både franskmænd, briter 
og amerikanere anerkendte hans 
åbenlyse talenter, og i alle tre lande 
fik han tilbud arbejde. Han afslog. 
Messerschmitt blev fløjet til London 
og afhørt, hvorefter han tilbragte 13 
måneder i fem forskellige fængsle,~ 
Senere ved domstolen i Ni.irnberg 
blev han idømt en mindre straf for 
at have meldt sig ind i nazistpartiet, 
for ikke at have protesteret mod den 
nazistiske produktionsledelse og 
anvendelsen af slavearbejdskraft i 
M esserschmitt-fa brikkerne. 

Efler perioden i fængsel fik Messer
schmitt sig selv og det, der var tilbage 
af hans firma, involveret i forskellige 
former for civil produktion. Tyskland 
måtte ikke producere noget som helst 
flyvende - end ikke svævefly! En del 
af det finansielle grundlag skaffede 
han sig ved at sælge produktionsret
tighederne til et elektrisk ud med 
kun tre mekaniske komponenter til 
et svej tsisk urfirma. Messerschmitt 
havde udviklet det, men han sad i 
husarrest. 

Præfabrikerede huse, symaskiner 
og senere den berømte trehjulede 
Kabinenroller solgte snart under 
navnet "Messerschmitt". En bil med 
en stjernemotor, der faktisk bedre 
kunne bruges i et let fly - Messer
schmitt havde det i tankerne, hvis 
tiderne skulle blive bedre - kom al
drig længere end til prototypestadier. 
Disse µrnjekle1 illuslrere1; hvordan 
Messerschmitts kreative sind forblev 
evigt rastløs. Ligeledes var han snart 
i gang med at grundlægge firmaer og 
genetablere sin fabrik i Augsburg. 

JET IGEN 
Messerschmitt kom også til at ar
bejde med fly igen. Fra 1951 hjalp 
han til i Spanien, hvor den licenspro
ducerede Rf 109 skulle modificeres 
til at flyve på med en Rolls-Royce 
Merlin, men han designede også HA-
200 jettræneren. Det lykkedes dog 
ikke at sælge den i Tyskland under 
navnet Me 200. En grund var, at den 
franske Fouga Magister var billigere, 



men der var også en politisk side. 
Erindringen om krigen var ikke langt 
væk, og franskmændene foretrak 
helt klart, at Messerschmitt byggede 
deres fly frem for sine egne, hvilket 
han så også kom til. Messerschmitt 
designede også den supersoniske 
Jeltavingede HA-300, der endte med 
at blive bygget som prototype i Egyp
ten. Problemer med at få finansieret 
udviklingen af en motor, der kunne få 
typen op over lydens hastighed afli
vede projektet. Det ville ellers have 
været den tids letteste supersoniske 
jet. Den var i luften med en svagere 
motor i 1964, og testpiloten sam
menlignede flyveegenskaberne med 
Hawker Hunter og Folland Gnat. 

SIDSTE PROJEKT 
Messerschmitt sidste eget projekt var 
et jetdrevent rotorfly, som skulle lette 
og lande lodret, men hvor rotorerne 
blev foldet tilbage i luften. 

Da Tyskland igen fik lov til at produ
cere fly, fik Messerschmitt sit firma 
involveret i licensproduktion af Fiat 
G-91 og Starfighter. 

Siden blev firmaet en del af Messer
schmitt-Bolkow-Blohm (MBB), og 
senere blev dette en del af EADS og 
produktionen af Phantom og Tor
nado. I dag producerer Messersch
mitts gamle firma i Augsburg dele til 
Airbus A350, Eurofighter og ligefrem 
til Boeing 737! Messerschmitt var 
selv med til at forenkle designet på 
den første Airbus-vinge, ligesom han 
havde arbejdet med at forenkle sine 
designe hele vejen igennem karriere. 

Messerschmitt var tysker. Han beslut
tede at blive i Bayern efter krigen på 
trods af modgang og vanskelige tider. 
Messerschmitt tik aldrig børn selv, 
men han tog sig af andre familiemed
lemmer og støttede udviklingen af 
barndomshjemmet til det fine hotel, 
det er i dag. 
Messerschmitt Stiftung blev grund
lagt på basis af de penge han havde 
tjent, og i dag støtter stiftelsen ved
ligeholdelsen af mindesmærker og 
bevaringsværdige bygninger rundt 
omkring i Tyskland. Den støtter også 
Heritage Flight, som ligger inde på 
området, der hører til Airbus Defence 
and Space i Manching. 

Lad os til sidst vende tilbage t il 
fotografiet af drengen fra Bamberg 
med hans modelfly. Da billedet 
blev taget var han en af den tyske 
kejsers undersåtter. Han vidste det 
ikke dengang, men i løbet af hans 
liv ville han komme t il at leve under 
fire forskellige flag med regeringe1~ 
der havde hver deres forventninger 
og krav om loyalitet og politisk 
korrekthed. Desuden ville hans land 
tabe to verdenskrige. Dette ville være 
nok til alvorligt at forstyrre enhver 
ingeniørs og erhvervsmands karriere, 
men gennem alt dette kaos var der 
en gennemgående konstant faktor i 
Messerschmitts liv: Den brændende 
trang til at skabe og opfinde - helst 
højteknologiske flyvemaskiner! + 

Messerschmitt ME109 blev produceret 
i 33.000 eksemplarer. ingen andre fly 
er produceret i så stort antal, og det 
er tankevækkende at der kun findes et 
eneste flyvende eksemplar i Europa. 
Roskilde Airshow 2015 havde besøg 
af flyet der blev genopbygget efter 
nødlanding på en mark ved Roskilde 
Airshow 2013. Foto : Rune Balle 
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Royal Jordanion Falcons EXTRA 300L 

Sorte tordenskyer trak truende tæt på Roskilde Lufthavn, da airshowet 2015 
var tæt på at åbne portene for publikum. Et par lyn gnistrede mod syd og der 
hørtes en svag rumlen af torden. Østenvinden tog til i styrke og over alt på il 
pladsen var udstillere travlt optaget af de sidste forberedelser til et airshow, l 
der meget vel kunne blive som i 2011, hvor det druknede i et skybrud! • 

K an man være uheldig, kan man 
også være heldig, og på nær

mest mirakuløs vis trak uvejret lige 
vest om Roskilde Lufthavn, der slap 
med ganske få regndråber, mens 
Midt- og Vestsjælland, Fyn, Samsø og 
Østjylland resten af lørdagen var alt 
andet end tørlagt! 

Hvis Jel er kol'l'ekl al "heldet følger 
de tossede" kan man dog roligt slå 
fast, at arrangørerne ikke er "de 
tossede". Roskilde Airshow 2015 
var nemlig alt andet end fulgt af 
held. Natten til fredag nedbrændte 
Lockheed Martin og Naviairs udstil
lingstelte - inklusiv en kostbar F35 
simulator. DC3'eren måtte blive på 
jorden på grund af motorproblemer. 
Catalinaen måtte aflyse på grund 
af motorproblemer og flere andre 
planlagte opvisninger blev aflyst 
af forskellige årsager. Som om dt..>t 
ikke var nok, måtte den officielle 
åbning af showet udsættes, fordi 
højttaleranlægget gik i stykker, lige 
inden Roskildes borgmester 
Joy Mogensen skulle holde den 
planlagte åbningstale 13:15. 
Ikke desto mindre blev det et 
FANTASTISK airshow, der 
blev fløj et i gang af to dan
ske F-16-fly, der brølede ind 
over pladsen præcis klokken 
13:30, NØJAGTIGT som 
planlagt! 

PUBLIKUMSSUCCES 
At arrangere et stort og 

kostbart airshow som 
Roskilde Airshow kræver 

modige arran rer, og indtil publi-
kum pludselig s ømmede ind 
på pladsen, har 
med garanti været 
negle blandt arrangø
rerne, der sidst pi!l rlrl8Pn hr1vc!P svært 
ved at få armene ned, da der var solgt 
over 7.000 billetter ... PLUS de 2.000 
der blev solgt til aftenshowet fredag 
aften inden "det store" airshow! 

Trods nedbrændte telte og trods tek
niske problemer og aflysninger, var 
Roskilde Airshow 2015 ganske enkelt 
imponerende, og det var en fornøjel
se at opleve alle de glade og tilfredse 
gæster, der kunne nyde en sand per
lerække af flot!_e opvisninge 

Roskilde Airshow 2013 endte - som 
mange husker - med en trist nød-
landing, hvor det eneste flyvende 
eksemplar f Messerschmitt ME109 
fik motor- stop og nødlandede 

.i mark lige øst for 
_ _ ___.havnen.Gensyns

den var derfor stor, 
v dte tilbage for at 
hæderspladsen lige midt 
imponerende udstilling 

siske "warbirds" og der 
blev klappet længe da flyet taxiede 
til parkering efter en imponerende 
opvisning - uden problemer! 

l{osk1lde A1rshow 201:> var en 
kæmpe succes der blev besøgt af i 
alt 14.500 betalende gæster, hvilket 
sikrer foreningen et overskud, der er 
stort nok til at alle de mange frivillige 
kan holde en velfortjent fest, og nyde 
<;r;,jrr;,n owr vPjrg11rlr;,rn1> <;::imt ,il rlPn 

ros der overhovedet kan sandes til 
arrangører og hjælpere. Vi er mange 
der er stolte af jer, og vi håber vi kan 
glæde os til l{osk1lde All'show 2017! 

fvferlin EH101 
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1. Fra England kom Silence SA1100 Twister, som fløj både til aften- og 
dagshowet. 

2. Airbus -A400M transportfly kom flyvende helt fra Sevilla for at deltage i 
opvisningen uden at lande, og fløj derefter direkte hjem igen. 

3. Swedish Airforce Historie Flight Harvords i formation. 

4. Det var dog ikke larm og ballade det hele. Her den svenske Verdensmester 
Johan Gustafsson i sit SZD-59 ''ACRO" Svævefly -og en fugl ... 

5. Mirage fra Københavns Modelflyveklub 

6 7 



6. DC-3, som ellers plejer at være et af de helt store trækplastre, 
måtte desværre holde si(J på jorden på (Jrund af tekniske 
problemer. 

7. Efter dagens opvisninger lå røgen tæt over Roskilde Lufthavn. 

8. Ifølge planen skulle "Rvators" flyve før den belgiske Fl 6-
opvisning, men på grund af slot-tid i Kastrup var det nødvendigt 
nt hyttP n ,nr/t rul r/P tn DP fi hjPmmPhy()(JPr!P fly hnvrf P hPstPmt 
ingen problemer med at holde på publikum, selv efter Fl 6-
jlyets spektakulære show. Det skal lige bemærkes, at Fl 6 og 
"Rvators" ikke vor i luften samtidigt, som det ellers kan se ud til på 
billedcollagen ! 

9. fvfesserschmitt tilbage i fin form efter havariet under Roskilde 
Airshow 2013. 

8 
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Denne gang med Niels Ove Studstrup der blandt andet var med til at starte 
Maersk Air og i mange år arbejdede for den hollandske fl.yfabrik Fokker. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

Jeg lærte at flyve i en KZ3'er på Kir
stinesminde Flyveplads i 1956. Helt 
præci:;L :,å fik jeg min før:,Lc flyve 
time Jen 6. maj 1956. 

Jeg ha r aldrig villet andet end at 
flyve, men det syntes mine forældre 
ikke var en god ide. 
De sendte mig på realskole og da jeg 
var færdig med det, søgte jeg ind i 
Flyvevåbnet. Jeg kom igennem de 
forskellige prøver, men flyve lægen 
sagde, at mine trommehinder havde 
været punkteret, der stoppede den 
drøm - troede jeg! 

På vej hjem fra flyvelægen møder 
jeg tilfældigvis en officer, der forslår 
mig at søge ind til artilleriet, fordi 
de brugte små fly til observation, og 
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at det kunne være en mulighed. Jeg 
blev så sendt til Varde Kasserne hvor 
jeg mødte en ung mand, der havde et 
privatflyvercertifikat. Vi blev senere 
sendt til Aarhus Kasserne - der lå 
hvor mus ikhuset er nu og den unge 
mand tog mig med til Kirstinesminde 
flyveplads, hvor jeg mødte flyvein
struktør Fjeldsted. 

Pludselig var der mulighed for at 
flyve, og jeg bad om fri hver weekend 
til at flyve og havde så privatflyver
certifikat, inden jeg var færd ig som 
soldat. 

Da jeg fik privatflyvercerti fikat kom 
jeg til Sylvest hvor jeg fotograferede, 
når han fl øj fo toflyvning. Min løn var 
250 kr. om måneden, og så at jeg fik 
lov til at flyve til og fra foto-områder
ne, hvilket gav mig ca. 275 flyvetimer. 

Ved siden af læste jeg teori t il er
hvervscertifikat og bestod teorien og 
fik erhvervscertifikat og fløj rund
flyvning, taxiflyvning og meget andet 
hos Fjeldsted fra Kirstinesminde i 
i\.irhus. 

Ved et tilfælde mødte jeg en Falck
pilot der satte mig i forbindelse med 
Ibsen fra Falcks flyvetjeneste. Her 
kom jeg til samtale og jeg blev ansat 
som ung pilot hos Falcks flyvetjene
ste, hvor jeg startede med at flyve 
Auster og DeHavilland Rapid. Faktisk 
det fly der nu hænger på museet i 
Helsingør! 

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

Det er nok første solo fra Kirstines 
minde i en KZ3. 



Hvad har du fløjet og hvad flyver 
du nu? 

Jeg fløj til jeg blev 65 år i 2002 men 
har ikke fløj et siden da. I de næsten 
40 år jeg fløj, har jeg fløj et KZ3, KZ 7, 
Auster, Cessna 310 og 402, de Havil
land Heron og Doves, DC3, Hawker 
Siddeley 748, Fokker 27 Fokker 28 
Fokker 50 Fokker 70 Fokker 100 og 
Dornier 328 Jet. 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Det er jo Fokker 100 hvis jeg havde 
det ligesom Travolta. 

Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

Jeg har aldrig været udsat for nogle 
ulykker og faktisk har jeg kun to gan-

Niels Ove Studstrup startede med at flyve hos Aarhus 
Luftfart på Kirstinesminde flyveplads som lå hvor 
Skejby Sygehus idag ligger. 

Karrieren som pilot førte Niels Ove Stud
strup vidt omkring. Her Færøerne ... 

Som ung nyuddannet pilot fik Niels Ove Studstrup 
job hos Fa/eks Flyvetjenste. Hans gamle DeHavil
land Rapid hænger idag på Teknisk Museum i 
Helsingør. 

ge måttet stoppe en motor. Men de 
mest udfordrende flyvninger var nok 
flyvninger til Færøerne med DC3, for 
der var nogle hidsige flyvninger med 
turboJens. Jeg kan dog ikke udpege 
en enkelt tur <ler har været ~ærlig 
slem. 

Hvor er du med flyvnin,q om 10 år? 

Det er fra lænestolen og med som 
passager, for jeg havde ikke lyst til at 
fortsætte med at flyve privat da jeg 
blev pensioneret, for det vil aldrig 
kunne måle sig med alt det jeg har 
oplevet! 

Hvad er efter din mening de største 
udfordringer indenfor privatflyv
ning lige nu? 

Jeg har jo egentlig aldrig fløjet ret 
meget privatflyvning, så den største 

udfordring er jo nok at få folk til at 
kunne det de skal kunne. Jeg ved ikke 
rigtigt hvor privatflyvning er henne i 
dag, så det er bare min fornemmelse. 

llar du nogensinde f åct s/,ældud for 
din flyvning? 

Nej ... eller joe der er en lille sjov 
historie. For da jeg startede hos Falck 
var der en kaptajn jeg fløj med og vi 
skulle flyve aviser. Jeg havde glemt 
vores flyveplan og spænede ind efter 
dem og kom tilbage med dem. Jeg fik 
så en reprimande for at have løbet, og 
så sagde han "jeg håber aldrig mere 
at jeg ser Dem løbe, for så kan du 
blive jaget rundt med, for en god pilot 
løber ikke"! 

Er der noget omkring din flyvning 
du skulle have indset noget tidli
gere? 
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... og Cambodia. --
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I Pnom Pen, Cambodia, hvor Niels 
Ove Studstrup fløj for Bangkok 
Airways, var han ude for at betonen 
på forpladsen gav efter og det ene 
hovedhjul sank i ... 

Nej det synes jeg jo egentlig ikke, 
for jeg kom i gang tidligt, og har 
fået en masse spændene oplevelser 
fra gennem mine år som pilotelev 
i 1956 til jeg blev pensioneret i 
2002. 

Du vinde1 50 11110 i lottv Hvad vil 
del gø: L f,n din fly1111ii1y.' 

Ingenting, for jeg er jo færdig med 
flyvning som sådan. Jeg har mødt 
så utroligt mange spændende men
nesker og oplevet så meget, og hvis 
jeg skulle flyve noget i dag ville det 
blive noget underligt noget. Det jeg 
ville kunne få ud af at flyve nu, det 
siger mig ikke noget. 

Har du 11orye11.\mde shc det et fly.' 

Nej ikke personligt, men et fly jeg 
fløj til Pnom Pen sank i og vi måtte 
så have hjælp til at komme fri. En 
anden gang brændte vi nogle dæk, 
fordi bremserne tog for hårdt fat. 
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Ha,· cl11 en yndling.~t11r? 

Ikke en der kan gentages, men sådan 
en som en færgeflyvning fra Amster
dam til New Zealand med en Fokker 
27 var helt fantastisk. Der havde vi 
13 dage til at flytte flyet, og havde en 
masse spændende mellemlandinger 
i 13omb.1y, 13.1ngk0k, Sing.1µ01 e D.11 
win og ikke mimlsl på N01folk Islam] 
nord for New Zealand. Det var en 
spændende tur. 

H1,,1~ du ku1111c. skifte livsbane eller 
lmn 1ere hvad ville du rn gøre7 

Jeg ville aldrig være andet end pilot, 
det er der ingen diskussion om, for 
det var det helt rigtige valg for mig. 

Kem du repare1 e el /I 1? 

Nej, men jeg kan være med til at und
gå problemer blev større end de var, 
og at tingene fungerede når vi kom 
ud i verden. 

Hvilken person indenforflyvning 
beundrer du mest? 

Så skal vi nok helt tilbage til Lind
berg, der fløj over Atlanten uden no
gen form for afisning eller ordentlig 
11.1vig.1LiommiJk1, Jcl v.11 fa11L.1slisk" 
Men Je pilolel' Llel' flyve!' 40 Lime!' i 
solcellefly er også imponerende pio
nerer. 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Jeg har godt 18.400 timer og ratings 
på alle Fokker fly og Dornier 328 på 
mit hollandske certifikat og på mit 
amerikanske har jeg Fokker 27 og 
Fokker 28. Jeg var nemlig nødt til 
at tå amerikansk certifikat fordi de 
amerikanske myndigheder kun ville 
validere de første 6 måneder. Det har 
jeg jo så endnu, fordi de amerikanske 
certifikater aldrig løber ud. 



Loading Bolivia ... 

Niels Ove Studstrup kom også til at flyve jet. 
Dornier 328 for Hainan Airlines 

Hvem synes du skal have Luftposten 
næstegang? 

Hans Jørgen Lund Kjeldsen, der bor i 
Greve. Han er spændende! + 

I !ran var han med til at uddanne 
piloter for det iranske flyvevåben. 

Offloading i Bolivia 

Demonstrationsflyvning for 
Fokker. Her i Reykjavik. 

Fremvisning af Fokker 
Friendship i Kenya. 
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PiperWarrior (tunet I 60HP) 
udlejes fra Kalundborg Flyveplads. 
Kontakt Kalundborg Aviation for pris mv. 
59 29 I 3 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!jJ~UNDBORG 
lNVIATION 

nrm ~ Vamdmp 

LI~ SERVICE 
craft Maintenance 

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

: . : .... :. :. .. 

7. september runder Dieter Betz 75 å ,~ 
Ved såd;in en lejlighed er det, ifølge fødselaren, 
ti lfredss tillend e, at kunne kikke tilbage på å rtiers flyvning, 
eller "himmelballade" som ha n ynder at udtrykke det. 

Dieter Betz voksende op i Kiel men flyttede til Danmark 
som ganske ung. Ha n har fløjet for Cimber Air, Maersk Air 
og en la ng række af små og større flyselskaber i store dele 
af Verden. Det har givet Dieter Betz et hav af oplevelse,~ 
som han meget gerne deler med os andre, senest i 
bogen "Himmelba llade, der er spækket m ed autentiske 
berPtningPr fr;i i>t 0v0ntyrligt liv i Jc høje , e lui'llag. 

Dieter Betz har opholdt s ig m e re end 20.000 timer i luften i 
150 forskellige flytyper. Han har været testpilot, lrnn<;tflyv0r, 
luflkapta)n, tlyvemstruktør, bushpilot og fløjet stort set alt 
fra Boeing passager-jet til verdens mindste svævefly. Han 
er stadig aktiv pilot og nyder at flyve rundt i Danmark i 
"Bessie" (OY-RSS). 

Ud over at skrive, sætter Dieter også pris på at fortælle 
om flyvning, når han holder foredrag rundt omkring i 
foreninger og flyveklubber. Senest har han også delt ud 
a f s ine mange erfaringer, da han var a irs how-speaker ved 
Stauning Airshow. 

Redaktionen ønsker hjerteligt tillykke med fødselsdagen:-) 
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Hvis je~es klub afholder et arrangement, som I gerne vil have med i kalenderen kontakt d . 
retlakl1on@flyv.dk · a . 



Uddannelser: 
Trafikflyveruddannelse ATP, integreret eller modular 
PPL, CPL, lR, FI, Proficiency check, træningsflyvning, 
differences training på en- og flermotorede. 
MCC, Night qualification, alle radiocertifikater 
Helikopter PPL, CPL, integreret eller modular, 
Night qualification 
Typerating R22, R44, PCl 2. 

Copenhagen AirTaxi® A/S Skolen for Civil Pilot Uddannelse0 
CAT flyservice A/S 

Københavns Lufthavn Roskilde Lufthavnsvej 34 - 38 
DK 4000 Roskilde Denmark 

Tlf.: +45 4619 1114 E-mail:cat@aircat.dk Web:www.aircat.dk 

IKAROS ATO TILBYDER 
Teori PPL 
Teori, IR(A), Distance Lcarning, 150 timer 
Teori EIR{A)/CBIR(A), Distance Learning, 80 timer 
Teori, RFG, NREG, GEN, N/OR-HLO/MEK 
Skoling til PPL & CPL 
Skoling til en- og to-motorer klasserettighed 
Skoling til en- og to- motoret instrumentrem·ghed 
Skoling til Instruktør rettighed, FI 
Skoling til Instrument Instruktør rettighed, Fl/fR 
Skoling til Nat rettighed, NQ 
PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 
12. time, Diff-- og Fam.træning 
IRSE træning i Fulf Motion Redbird Simulator 
IRSE PC i Ful! Motion Redbird Simulator 
Sprog Assesment Dansk & Engelsk ~ 
Revalidation/Renewal div. rettigheder 

Roskilde Lufthavn • Tlf.: 46 14 18 70 IKAROS FLY 

~ 

~ 

Flyveskolerne 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG SKOLING 

- ALLE UDDANNELSER 
TIL FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

Billund Air Center A/5 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • T lf. 7533 8907 

bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

li 
Heliflight,dk 

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

Undervisningen varetages af professio nelle 
piloter med baggrund i forsvaret og kommer
cielle flyveselskaber. 

Helimght.dk ApS 
Hangarvej H-11 • DK-4000 Tune Roskilde • +45 7022 5260 

kontakt@hellflight.dk • www.he'liflight.dk 

~ 
~ 

LEar=tN1rOFL '::' 
R e ~ll% e your dre a m 

Privat - TPori & praktik til hårtP fly & HPlikoptPr 
Erhverv Teori & praktik ti l både fly & Helikopter 
Teori t il PPL-CPL-ATPL-EIR- IR-Bridge 
Skoling på 4 moderne Diamond fly med GlOOO 
Ratings t i l ATR42/72-DHC8 Q400-Cessna Caravan 
Ratings t il EC120-EC135-Cabri G2-R22-R44-B206b 
Ratings til Aerobatic 
Radiobeviser - N-jord-N-BEG-BEG-GEN 

Hovedkontor: Learntofly ApS Industrivej 5 7470 Karup 
Tlf. 22402230 Emai l kontakt@learntofly.dk 
Fi lial: Learntofly ApS Aalborg Lufthavn 9400 Nørresundby, 
Learntofly ApS er godkendt A TOJDJ0)11. 

CENTERAIR PILOT ACADEMY Skandinaviens største skole for professionelle piloter 

Lufthavnsvej 44 
4000 Roskilde 
+4546 19 19 19 
centerair@centerair.dk 
www.blivpilot.com 

.. 
pilot' acade1ny 

www.fA 
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~ ASERVICE 
G( NUAl AYIATION SIIIYICt Af'S · WWW,C:i&HUICE. DJl 

GENERAL AVIATION SERVICE APS VAT NO DK 20818803 

LUFTHAVNSVEJ 44 

4000 ROSKILDE 

.NMAR 

+45 72170180 

WWW GASERVICE DK 

INFO@GASEllVICE OK 

[!]~·=:[!] 
i;;"'~tl..! SCAN KOOEN OG SKRIV DIG OP 
'!!f; . ~ TIL VORES NYHEDSBREV 
L:J■ •• ., 

DK 14,0098 

DK MG 1008 

AEROCLEAN 
Aircraft painting 

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

www.aeroclean-nusum.de 

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/ M EK 
• Skol ing til PPL & CPL 
• Skoling til en- og to-motoret klasserettighed 
• Skoling til en- og to- motoret 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. time, Diff.- og Fam.træning 
• IRSE træning i Full Motion Redbird Simulator 
• IRSE PC i Full Motion Redbird Simulator 
• Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
• Revalidation/Renewal div. rettigheder 

Roskilde Lufthavn • Lufthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 
http://www.ikaros.dk • ikaros@ikaros.dk • Tlf.: 46 14 18 70 

We keep ovr cvsfomers flying ·~ '~-~=-~ l ~• ~-.\. .. ~ 

DAO Aviation AS 
Copenhagen Airport Roskilde 
Hangarvej H 1 
4000 Roskilde 
Pho ne : + 45 46 19 12 19 
www.dao.dk 
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Hvornår bliver man gammel? 

For en del år siden kørte jeg og klippede græs på landings
banen på Samsø, og netop denne gang havde jeg glemt at 
få en håndholdt VHF med. Piloten i en Cessna 172 fløj lavt 
og langsomt ind over banen, for at vise, at han gerne ville 
lande, og da han havde konstateret at han var blevet set, 
og at græsklipperen var kørt væk fra banen, fløj han en 
landingsrunde, og landede i sikkerhedszonen, dvs. i det 
halvhøje græs ved siden af selve banen. 

Da jeg var færdig med at klippe græs, parkerede jeg græs
klipperen. Lidt senere mødte jeg piloten, der var en utrolig 
elskværdig venlig ældre herre, med langt skæg meget tyk
ke brilleglas. Med lidt rystende stemme, som nogle ældre 
mennesker får med alderen, sagde han at det var en dejlig 
flyveplads, og at det var næsten ligesom at lande i A-frika. 
Da jeg med et smil fortalte piloten, at det måske skyldtes, 
at han ikke var landet på banen, men ved siden af, und
skyldte han mange gange, og spurgte om der nu skulle 
skrives en rapport. Til det svarede jeg, at jeg hellere syntes 
vi skulle lave noget frisk kaffe, og sætte os ned og tale om 
Afrika. Det blev han lettet over, og vi fik så en lang snak om 
hans mange år i Afrika. 

Da piloten et par timer senere skulle videre, kunne han 
ikke starte flyet, hvorfor han kom og bad om hjælp. Om 
det var held eller forstand, skal jeg ikke kunne sige, men 
i hvert fald startede motoren så snart jeg havde primet 
motoren og trykket mixture håndtaget ind. Piloten kunne 
derefter taxie ud på banen, lette og flyve videre. 

Med jævne mellemrum har jeg tænkt på den ældre pilot, 
der så vidt jeg ved aldrig har medført hverken uheld eller 
ulykker, og jeg har siden mødet med ham, mødt masser 
af andre ældre piloter, og jeg har aldrig følt mig utryg ved 
piloter der er oppe i årene. 

• RuneBal!e 
Redaktør og cl, . 

u gwer aifF.LYVfi ro 2013 

Født i Odense 1967 
A-cert./PPL 1991 
Cand. scient · 
CPL i New Z~ ,,antrapofogi Kbh. 1999 
CP · 0 and 2003 

l I Danmark 2004 
F!yvepfadschef på So . ~J Flyveinstruktør 2005 msø siden 2004 

1/1 Søfly rating Canada 2012 

Til Stauning Airshow havde jeg fornøjelsen af at tale med 
en pilot, der havde besluttet sig for at holde om med at 
flyve sin 1800 hestes jet-træner, når han havde rundet 
70 år. Ikke lang tid efter fløj jeg med en 75-årig pilot, der 
var i gang med at beslutte sig for at holde op med at flyve, 
og de tre ældre piloter får naturligvis en snart 50-årig til 
at fundere lidt. For hvornår bliver man for gammel til at 
flyve, hvordan opdager man det, og hvordan er det at tage 
beslutningen om at stoppe mens legen er god? 

At flyve er en passion, for de fleste piloter, og da jeg spurg
te stafet-holderen af LUFTPOSTEN i dette nummer af FLYV, 
om der var noget han havde fortrudt eller gerne ville have 
gjort anderledes igennem mange års flyvning, svarede han 
"jeg tror gerne jeg ville have nydt det mere!" 

Det har givet mig stof til eftertanke, og mange andre vil 
nok også lige vende ordene inde i hovedet en ekstra gang. 
For hvad enten flyvning er hobby eller erhverv, så er det et 
privilegium vi skal NYDE, så længe vi har muligheden for 
det. Mange piloter - specielt indenfor privatflyvningen -
er ved at komme op i årene, og vi skal have en masse unge 
uddannet til at flyve. Det er en udfordring som vi skal tage 
op! 

God læselyst! 
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REE PARK ANTI-KRYBSKYTTE 
HELIKOPTER 
Henrik Bøh!, fra Bøh! Skilte på Djurs
land, har i sommer udført en noget 
anderledes skilteopgave, nemlig at 
dekorere en Robinson 44 helikopter, 
der er stationeret i Karen Blixen 
Camp i Kenya. 

Henrik Bøh! har hjulpet Ree Park 
Safari med at skabe optimalt blik
fang på den nye helikopter, der er 
parkens seneste våben i kampen mod 
krybskytteri i Masai Mara. 

Direktør i ReePark, Jesper Stage
gaard, fortæller, at den markant 
dekorerede helikopter allerede har 
vist gode resultater. "En af vores 
primære opgaver i Masai Mara er 
naturbevarelse og desværre er især 
stødtænder, næsehorn og knogler 
fra løver en stor handelsvare, der 
er med til at financiere forskellige 
oprørsgrupper. Med helikopteren 
har vores antikrybskytteprogram nu 

6 FLYV Oktober 2015 

fået langt mere muskelkraft, og hvor 
det før tog en hel dag i bil, kan vi nu 
være fremme på bare 20 minutter." 
Indsatsen forstærkes af både meddel
ere på jorden og satellitmærkning af 
elefanter. 

SAS Airbus 330-300: Alle sæder har 

I 

Henrik Bøh/ foran onti-krybskytte
helikopteren sammen med en 

lokal medarbejder fro Karen Blixen Camp 
I I 

I 

Af' Rune Balle og Knud Larsen 

Der er allerede pågrebet tre 
krybskytter og helikopterens 
enorme blikfang har stor præventiv 
effekt. "Allerede efter vores første 
aktioner var mange rystede over 
effektiviteten, og alle snakkede om 
den letgenkendelige ørn på himlen." 

- ght-entertainment" F'oto: SA"'s---..;.;:__-



SAS AIRBUS 330-300 ENHANCED 
SAS er første europæiske luftfarts
selskab der indsætter A330-300 
"Enhanced", og af de fire nye fly SAS 
har bestilt, er der leveret to fly i sep
tember i år, mens de næste to leveres 
i henholdsvis februar og maj 2016. 

Udvendigt er der ikke meget nyt, men 
det er der så til gengæld inde i flyene, 
hvor der er gjort rigtigt meget for at 

forudsætninger for at sove go 
istancejlyvningerne i SA ' 
3 . 

forbedre passagernes komfort. 
Materialer og farver er valgt omhyg
geligt, så der skabes en varm og 
imødekommende atmosfære, der skal 
give passagererne en behagelig ople
velse under hele flyrejsen . 

Sæderne I SAS Go og SAS Plus er 
designet så der er god stuveplads og 
ekstra benplads, så man sidder godt 
på de lange rejser. SAS Business er 

Det tager over 40 timer at indpakke en 
helikopter 

også blevet opgraderet, så passage
rerne har direkte adgang til gangare
al, og så er sæderne konstrueret så 
de kan omdannes til rummelige sen
gepladser, hvor passagerne forkæles 
med sengelinned fra "Ha.stens". 
De nye Airbus-fly har også helt nyt 
underholdningssystem med HD skær
me og adgang til trådløst internet . 

Direktør i SAS, Rickard Gustafson, 
siger i en pressemeddelelse, at man i 
SAS er glade for at kunne byde selska
bets passagerer velkommen i de nye 
Airbus A330-300 Enhanced (optime
ret, red.). 

SAS investerer markant i fornyelse og 
forbedring af selskabets flyflåde og 
tilbyder nye ruter fra Skandinavien til 
USA og Asien, og med nye fly reduce
res brændstofforbrug, hvilket bidra
ger til at reducere COZ udledningen. 



NORDKAP TIL KAP DET GODE HÅB 
Den svenske luftkaptajn Johan Wik
lund er ved få opfyldt en gammel 
drøm, nemlig at gentage en flyvning 
som blev udført at hans landsmand 
Gosta Andre i 1929. Turen gik fra 
Nordkap til Kap det Gode Håb på 
sydspidsen af Afrika. Derfor hedder 
turen Cape-to-Cape. 
Og han vil gøre det i samme slags fly 
som Andre benyttede. I en de Havil
land DH60 Gipsy Moth og med sam
me navigationsudstyr, dvs. et kompas. 
Nutidens luftrum er mere kompli
ceret end det var i 1929, derfor har 
Johan Wiklund lidt ekstraudstyr med. 
Han har på overvingen af sin Moth 
monteret et solcellepanel til oplad
ning og drift af flyets el-udstyr, hla. et 
XXXpad, hvor han har downloaded et 
elektronisk kort med kontrolzoner. 
Flyet er også udstyret med et GoPro 
Hero kamera. 

I juli måned fløj han til Nordkap 
(Honningsvåg) og vendte tilbage 
til Barkarby uden for Stockholm. 
Den 1. september begyndte turen 
sydpå. Første ben var fra Barkarby 
til Kastrup Lufthavn. Under et arran
gement ved Vilhelm Lauritzens ter
minalen blev DH60 Moth'en vist frem 
for pressen. Bemalet i mørk blå farve 
med registreringen SE-AMO. Johan 
Wiklund fortæller til TV- og bladjour
nalister om den planlagte rute, der 
går gennem Tyskland, Østrig, Italien, 
Grækenland, Egypten og videre sydpå 
i Afrika. Dagen efter flyver Johan Wik
lund til Berlin. 

Flyvningen kan følges på hans hjem
meside www.capetocape.net og på 
Flightradar24, kig efter SE-AMO når 
han er i luften. I skrivende stund er 
han nået til Khartoum i Sudan. KL + 
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Johan Wiklund i 1935-habit ved sin de 
Havilland DH60 Gipsy Moth. 
Foto: Knud Larsen 

De 1-favilland OH 60 Gipsy Moth er bygget 
i 1935 men er ført helt up to date med 
so/paneler på vingerne. Foto: Knud Larsen 



FLYVER I NATTEN 

Når dagene bliver for korte til aften
flyvning og temperaturen for lav til 
at rumstere med fly i en uopvarmet 
hangar, så er det ved at være årstiden 
hvor det kan være rart at sidde i læ
nestolen og nyde en god bog. 

Romanen "Flyver i natten" udkom fra 
Forlaget Hovedland 29. september, og 
bogen er et godt bud på spændende 
og tankevækkende vinterlæsning. 

Max Ulrich Klinker er forfatteren 
bag bogen "Flyver i natten" hvis røde 
tråd er en 24-årig pilots flyvetur fra 
København til Rønne og retur. En tur 
han ikke var planlagt til at flyve, men 
som han tog på afbud, på betingelse 
af at kunne aflyse flyvningen, hvis 
den varslede varmfront bevægede sig 
for hurtigt ind over landet. 

Hovedpersonen - Gustav Nerben 
- var ansat i det lille opdigtede 
privatejede selskab "Pontair", der rå
dede over tre Pi per Navajo'er og en 
Partenavia, som fløj med aviser og 
anden fragt. Forretningen gik ikke 
alt for godt, og derfor var det ikke 
ualmindeligt at "bøje" regler såsom at 
vedligeholde fly med uoriginale re
servedele, flyve med tekniske fejl og 

af og til tage en passager med ... for 
forret11i11yen skulle jo løbe , ur1<.Jl, oy 
den ene vennetjeneste er den anden 
værd. 

"Flyver i natten" foregår over et 
døgns 24 timer, hvor vi følger den 
unge pilots fragt-flyvning til og fra 
Rønne, hvor han ikke kun accepterer 
at flyve ud i en varmfront - med ud
sigt til underafkølet regn - med en 
defekt afisnings-bande, men også 
accepterer at tage en passager med 
i den i forvejen fuldt lastede Piper 
Navajo! 

"Flyver i Natten" er en tankevæk
kende flyverhistorie, der ikke bare 
fortæller om en hårrejsende flyvning, 
men i "flash backs" også fortæller om 
piloten Gustav Nerbens barndom og 
ungdom i de nordlige forstæder og 
ikke mindst i det københavnske nat
teliv i 1980'erne, hvor han støvede 
rundt på jazzværtshuse og diskoteker, 
på jagt efter oplevelser og erotik. 

Bogen er skrevet af Max Ulrich Klin
ker, der har fløjet DC9 for SAS fra 
1990-2005. Inden da fløj han blandet 
andet for Peugeots team i forbindelse 
med rallyet Paris - Dakhar, så det er 

NYE BØGER 

en forfatter der ved hvad et fly er, og 
hvilke udfordringer en varmfront kan 
give! 

Max Ulrich Klinker bor i Frankrig, 
hvor han er advokat og forfatter. Tid
ligere har han nemlig også udgivet 
den roste novellesamling SMAK, der 
udkom i 2011. 

Flyver i natten er udgivet på Forlaget 
Hovedland og bogen - der er på 223 
sider - koster 229 kr. 

ISBN 978-87-7070-491-5 

Måske var det noget med en af de 
flyverelaterede bøger som FLYV 
har anmeldt i det seneste år? 
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KIT FOX LSA på græsset i FUN FLY ZONE 

To stk. FORD TRIMOTOR fly fløj 
rundflyvning over pladsen 

Et lille bitte glimt af de 
mange besøgende fly. Mange 

hjemmebyggede fly, hele rækker af 
VANS RV, SONEX, G/asAir G/aStar, 

Lancair osv. 



QU/Cl(S/LVER som LSA 
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Stampe klipper wc-papir med propellen. 
Foto: Casper Tybjerg 

Tekst: Rune Bolle 
Foto: Rune Balle, Casper Tybjerg 



I strålende sol og med svage vinde 
fra øst og sydøst, blev Vestjyllands 
Lufthavns 50-års jubilæum fejret med 
flotte opvisninger. Den svenske Spitfire 
fra 8/LTEMA åbnede ballet med en 
formidabel opvisning, og dagen igennem 
fik de mange tusinde besøgende fuld 
valuta for pengene. 

I flere måneder op til airshowet 
kunne man se annoncer for "Vestjyl
lands største airshow", og arrangø
rerne lagde også et kæmpe arbejde 
i at sprede budskabet via de sociale 
medier. 

Vi var derfor, uden tvivl, mange der 
glædede os til at opleve den engelske 
Catalina, samt gense og høre den 
danske DC-3 og til at se og høre den 
franske YAK-3U. Tekniske problemer 
er det som bekendt svært at planlæg
ge sig uden om, og det gælder i høj 

grad for veteranfly, der vedligeholdes 
af frivillige eller for indsamlede mid
ler. 

Skuffelsen var derfor stor, blandt 
såvel arrangører som publikum, da 
tre "stjerner" en efter en måtte melde 
afbud. Catalinaen og DC-3'eren måtte 
melde afbud på grund af motorpro
blemer, mens den tyske Yak meldte 
afbud i sidste øjeblik, da den ikke 
kunne komme af sted fra Tyskland 
fordi den, efter sigende, var blevet 
parkeret lidt uheldigt i Hamborg, 
aftenen inden den skulle flyve til Sta
uning. 

Pelle Lindquist fik også 
en lille tur med en 

brandslukker! 

Pi:ir Cederqvist i 8/LTEMAs Spitfire. 
Foto. Casper Tybjerg 

HEKTISK FORMIDDAG 
Allerede længe inden airshowets 
officielle start kl. 13, var der livlig 
;:iktivitet i htfthr1vnen. OP m:rngP fri 
villige, fra blandt andet Danmarks 
Flymuseum, flyveklubber og hjem
meværn, mødte tidligt op i den lune 
morgensol, og med stor glæde blev 
der sludret om, at vejret for en gangs 
skyld ikke bød på kraftig blæst eller 
regn. 

Noget andet der blev talt om, var 
noget man aldrig før havde oplevet 
til hverken et rally eller et airshow i 
Stauning, nemlig en VIP tribune der 
var blevet placeret lige vest for luft
havnsbygningen. At publikum kunne 
få en tribuneplads ved at betale 50 
kr. ekstra, blev der trukket lidt på 
smilebåndet af, men det var så også 
det eneste der blev smilet af. For ini
tiativtageren til tribunen havde gen
nemtrumfet, at et stort areal foran og 
rundt om tribunen skulle afspærres, 
så INGEN "almindelige" gæster måtte 
stå eller sidde i græsset lige syd for 
lufthavnebygningen og tårnet. DET 
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RVATORS i formation. 
Foto: Casper Tybjerg 

Sprechstallmeister Betz i sit es 



fik selv sindige vestjyder til at hidse 
sig op, og efter at afspærring var ble
vet sat op af initiativtageren og fjer
net af "rally-veteraner", sat op igen 
::if initi::itivtageren og fjernet igen af 
"rally-veteranerne", accepterede initi
ativtageren til tribunen at nøjes med 
at få afspærret tre meter foran tri
bunen. Men sådan er der jo så meget 
rundt omkring ... selv i Vestjylland. 

STOR SUCCES 
Trods problemer med billetsalg via 
internettet, strømmede publikum 
til Stauning Lufthavn allerede sidst 
på formiddagen. Klokken 13 kunne 
borgmesteren for Ringkøbing-Skjern 
kommune - Iver Enevoldsen - byde 
velkommen til det kommunalt ar
rangerede - og kommunalt finansie
rede - airshow. Det skulle markere 
at Stauning Lufthavn gennem 50 år 
har spillet en vigtig rolle for vestjysk 
kommerciel luftfart, privatflyvning 
og ikke mindst for Danmarks Flymu
seum, der nok aldrig ville have været 
etableret i Stauning uden Stauning 
Lufthavn. 

Efter den officielle åbning overtog 
sprechstallmeister Dieter Betz kom
mentatorboksen, hvorfra han øsede 
af sin viden om veteranfly, til 
glæde for både dansktalende og 
for de tysktalende, der faktisk 
var en hel del af - at dømme på 
de mange D-registrerede fly, der 
var fløjet til helt til Stauning for 
at nyde airshowet. 

Sommerhygge ved en af de 3 
deltagende Harvards. 

Til de flyvende hunde: 
Hørebøffer fra Mutt Muffs 

Efter en imponerende flot opvisning 
af BILTEMAs Spitfire, hylede Niels 
Egelund ind over pladsen i sin Fouga 
Magister, der deltog i sit aller sidste 
airshow, inden endeli~t at overgå til 
Danmarks Flymuseum. 

Efter det fulgte en næsten ny ul
tralet SHARK, der blev afløst af 
flymuseets flyvende KZ-veteranfly 
KZ-1, KZ IIT, KZ III, IV, VII og X efter
fulgt af en KZS'er inden den svenske 
Spitfire var klar igen efter at være 
blevet tanket op. 
At se og høre en Spitfire accelerere, 
gå i luften, stige og flyve forbi, igen og 
igen, er noget helt specielt, der umu
ligt kan beskrives. Glæden var derfor 
stor, da det kunne opleves hele to 
gange, og det var næsten lidt vemo
digt, da det smukke fly satte kursen 
hjemad mod Sverige efter den anden 
opvisning. 

Efter en kort pause fortsatte showet 
med uformindsket intensitet, og efter 
opvisning af Broussard fulgte endnu 
en formation af veteranfly fra Dan
marks Flymuseum, nemlig Pi per Cub, 
PA16, Tiger Moth, Auster, DHCl og så 
en Stampe, der optrådte hele to gan
ge, idet den forlod formationen for at 
vende tilbage og 

klippe en rulle wc-papir med propel
len. En anden sjov opvisning var en 
Fokker Dreidekker replika - rød ba
ron i grøn bemaling - der spruttende 
og hvæsende kom i luften, for at vise 
hvordan flyvning så ud for hundrede 
år siden! 

Hen imod afslutningen nåede vi 
at opleve Fouga Magister en aller 
sidste gang, inden endnu en svensk 
"stjerne" viste sig på himlen, nemlig 
den sidste flyvende SAAB VIGGEN, 
der efter en imponerende opvisning 
returnerede til Sverige. 

Stauning Air Show blev en kæmpe 
succes, og som prikken over i'et kom 
to danske F-16 fra afvisningsbered
skabet, og havde de kunne få lov til 

det, havde de nok lukket festen 
med et supersonisk brag. Det fik 
vi dog ikke, men sikke en dag 
for flyvenørder i alle aldre! 

Fokker Dreidekker i luften 
og på jorden. 
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Piper Cub formation over Stauning Lufthavn. 

VINDMØLLER 
Der har - i mere end en betydning 
- været megen blæst om Stauning 
Lufthiivn, og rkr lrnn næppe være 
mange flyveinteresserede, der ikke 
har hørt om Stauning Lufthavns ud
fordringer, i forbindelse med planer 
om at opstille kæmpevindmøller 
meget tæt på lufthavnen. Helt præcist 
hvad der kommer til at ske er endnu 
ikke helt afklaret, men meget tyder 
på at lufthavnen får lov at fortsætte. 
Det er dog helt sikkert, at Lufthavnen 
har været stort aktiv for Vestjylland i 
50 år. Derfor var det også passende, 
at jubilæet blev fejret med et impo
nerende og meget hyggeligt airshow i 
vidunderligt sommervejr! + 

SAAB Viken kom direkte fra Sverige.fløj en 
flot opvisning og returnerede uden at lande 
i Stauning. 

"Hyleren· optrådte for sidste gang. 
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Fly-bugsering ... 

YAK-11 Reg. 0-FYAK 



Foto: WARTER Aviation 

Til stort set alle airshows bliver der fløjet opvisninger hvor fly trækker brede 
faner af hvid, rød eller blå røg efter sig. Uden røgen ville mange opvisninger 
blive lidt kedelige at se på, og derfor elsker vi at opleve Red Arrows eller de 
danske RVATORS. 

At bruge røg i forbindelse med opvisninger går langt til
bage i flyvningens historie, og i flyvningens barndom blev 
røg også brugt til "skywriting" . Ikke mindst i 1920'erne 
og 30'erne hvor dristige "barnstormers" fandt på at skrive 
beskeder eller annoncer på himlen. 

Til at begynde med, ved at tilsætte olie til benzinen, hvil
ket hurtigt blev afløst af teknikker, hvor olie blev sprøjtet i 
udstødningen. Forskellen var tydelig, for når olie passerer 
gennem en motor giver det til sort røg, mens røgen kan 
blive hvid, eller andre farver, når den tilsættes den varme 
udstødning. 

+. 

RVATORS ved Stauning Airshow 2015 
Foto: Rune Balle 

Airshow-røg er blevet populært, og ifølge Michal Graczyk 
fra WARTER AVIATION var det første officielle militære 
opvisningshold, der brugte røg,"The Black Cats" fra Royal 
Navy. Det foregik under et airshow i Farnborough i 1957, 
og siden da er røg blevet noget der ikke kan undværes. 

Michal Graczyk fortæller videre, at der i dag er strenge 
myndigheds-krav til hvordan røgen produceres, fordi 
hverken piloter eller tilskuere må kunne tage skade af 
røgen. Olien, der tilsættes udstødningen i fly med enten 
stempelmotor eller jetmotor, er derfor en biologisk ned
brydelig paraffin-baseret olie, der sprøjtes i udstødningen 
af særligt fremstillede røg-apparater. + 
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ELLER Kjeller flyveplads udenfor Oslo er 
sjælen i norsk flyvning. FLYV besøger 
den historiske flyveplads, som nogen 
har fået den besynderlige ide at ville 
fylde op med huse! - norsk flyvnings DNA 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen Air-to-air-fotos: Lars Brede Grøndahl 

VJeller er en af verdens alleræld
n ste flyvepladser. Den ligger kun 
18 km øst-nordøst for hovedgaden 
i Oslo, og står man af på stationen 
Lillestrøm mellem Gardermoen Luft
havn og Oslo, er der omkring 20 mi
nutters rask spadseretur derud. Kjel
ler kan naturligvis også nås med bil. 

Der har været fløjet fra det flade styk
ke land siden 1912. Roald Amundsen, 
den norske polarforsker, national- og 
flyverhelt, lærte at flyve her i 1914 og 
fik dermed det første civile flycerti
fikat i Norge. Kjeller blev bombet af 
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tyske fly under overfaldet på Norge 
den 9. april 1940, og siden af både 
amerikanske og britiske bombefly, da 
den var blevet tysk luftbase. Der var 
mange huller i jorden omkring Kjel
ler, da Anden Verdenskrig sluttede, og 
man finder stadig stumper med min
delser om den tid i jorden. 

Luftforsvaret - det norske flyvevåben 
- har henlagt sin tunge vedligehol
delse af F-16 på pladsen. Det er en 
fortsættelse af den lange militære 
tilstedeværelse på Kjeller, der både 
har været hjemsted for operative 

eskadriller og den norske hærs fly
fabrik, der byggede flere 160 fly 
på stedet før Anden Verdenskrig. 
Kjeller er også hjemsted for Statens 
Havarikommisjon for Transport, der 
beskæftiger sig med ulykker indenfor 
alle former for transportmidler. 

Kjeller drives i dag i en form for sym
biotisk forhold mellem civile aktører 
og forsvaret i Norge. Forsvaret fylder 
meget, står for meget af vedlige
holdelsen og det meste af Kjeller er 
militært område. På den anden side 
er de civile aktører, der i sammen-



Denne F-16 blev engang alvorligt skadet 
uden en øvelse i USA. Men den blev repare
ret og malet i nationale farver, da 100-året 
for den militære flyvning i Norge skulle 
fejres. Det var en Kjeller-begivenhed, da 
det var her, den militære flyvning i Norge 
be_qyndte. 

slutningen Kjeller Aero Senter siden 
2003 har haft koncession på at flyve 
fra pladsen. Samarbejdet med mili
tæret et forbilledligt, hvilket ikke er 
så besynderligt. I hjertet er vi jo alle 
flyvere, elsker flyvemaskiner og vil 
gerne have det til at fungere. 

Kjellers problem set i forhold til det 
norske forsvar er, at det ikke har 
tænkt sig at blive. Når F-16 udfases, 
flytter Luftforsvaret fra Kjeller, fordi 
den tunge vedligeholdelse på den 
nye Joint Strike Fighter skal fore
tages andetsteds. Og hvad så? Den 
naturlige tanke er selvfølgelig, at det 
civile miljø, der er så stærkt etableret 
rent aktivitetsmæssigt, overtager og 
sikrer fremtiden for det levende aero
nautiske kulturmindesmærke. Det 
ville gøre det muligt at udskifte f.eks. 
de midlertidige telthangarer med 
solidere og mere permanente. For 
selvom de civile brugere i praksis er 
meget solidt plantet på Kjeller, ophol
der de sig formelt kun midlertidigt på 
pladsen og kan let smides ud. 

Det er lokale myndigheder, der har 
forkøbsret til Kjeller, når Luftforsva
ret flytter, og selvom lokalmiljøet 
umiddelbart omkring flyvepladsen 
har interesse i at bevare den, har po
litikere, der repræsenterer et større 
område, mere blik for at der er penge 
i at lave det hele om til byggegrunde. 
Det flade areal på Kjeller er let at gå 
til, og det ligger tæt ved jernbanen 
ind til Oslo. Den urbanisering, som 
foregår i hele verden, er også i fuld 
gang i Norge. Landet er stort, men det 
er Oslo, der vokser og vokser, og der 
skal bygges mange boliger i omkring 
byen. Kjellers nærhed til Oslo, som 
på den ene side er dens store fordel, 
bliver dermed også netop det, som er 
med til at true pladsen. 

Søfly er mere almindelige hos vores naboer 
i nord. Denne Cessna U206G er netop landet 
på Kjeller. Den er købt i Tyskland og har fået 
norsk ejer. 

Aerobatics Club Norway tæller ca. 70 
medlemmer, hvoraf de 60-70 % holder til på 
Kjeller. Morten Belstad flyver 25-35 timers 
aerobatics om året. En træningstur varer ty
pisk femten minutter, hvorunder han bliver 
påvirket fra -6 til BG. 

En del af de unge, der i dag tager certifikat 
på Kjell er, gør det med henblik på at få en 
karriere i luftfart. Zamran Butt (i højre sæde) 
flyver som instruktør på Kjeller, og skal her 
op med en ny elev. Zamran samler timer og 
erfaringer og håber med tiden at komme 
i SAS eller et andet godt selskab. For at 
finansiere tilværelsen indtil da, kører han 
trikk (sporvogn) i Oslo. 
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GA-MILJØET 
Omkring en tredjedel af norske pilo
ter har en eller anden tilknytning til 
Kjeller, og pladsen har derfor forbin
delser til alle grene af norsk flyvning. 
Det sikrer et levende miljø med en 
enorm erfaringsmængde. 

Der ligger et helikopterfirma på plad
sen, som både driver skole og anden 
flyvning. Den norske Luftfartsskolen 
slog sig den l. oktober i år ned på 
den. Kjeller Flyhistoriske Forening 
restaurerer fly, indsamler effekter og 
arbejder i det hele taget med at regi
strere og formidler pladsen historie. 

Tre flyveklubber holder til på Plad
seb. Oslo Flyveklubb blev grundlagt 
i 1936 og DyLLede til Kjell e1~ da For
nebu Lufthavn tæt ved Oslo centrum 
blev nedlagt i 1998. Kjeller Sportsfly
klubb er fra 2010 og tilbyder uddan
nelse på ultralette fly. 
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Romerike 

Bare lige far god ordens skyld: di
striktet Romerike nordøst for Oslo har 
ikke noget med Romerriget at gøre. 
Ptl nnrsk Pr dPr ngstl Pt "r" til fnrskef, 
Romerike er ikke det samme som 
Romerrike, oldtidens stormagt i Mid
delhavet. Ordet "Romerike" stammer 
fra det gammelnordiske Raumarfki, 
der har noget med "larm" og "buldren" 
at gøre. De voldsomme lyde kom-
mer fra Norges to længste elve, som 
mødes i området. 

Den største flyveklub på Kjeller er 
Nedre Romerikets Flyveklub, som 
med sine 500+ medlemmer også er 
Norges største. Den er så stor, at der 
er et klubliv - absolut ikke en given 
ting i en motorflyveklub nu om dage 
- selvom procentdelen af aktive pilo
ter måske ikke er større end i andre 
klubber. 

Nedre Romerikets Flyveklub ud
danner flere PPL-piloter end nogen 
anden i Norge, og det bliver til 1.500 
til 2.000 timers PPL-skoling om året. 
Dens Aquila-skolefly havde fløjet 
600 timer i år, da FLYV var på Kjeller 
i august, og klubben regner med, at 
den kommer op på 800 timer, inden 
året er omme. Det må vist siges at 
være acceptabelt for et GA-fly! Klub
ben har en veteranflygruppe og tilby
der også mulighed for at flyve aeroba
tics. Det kan ikke andet end inspirere 
den nybagte PPl.-pilot, der skal til at 
finde ud af, hvad han eller hun egent
lig skal bruge certifikatet til. 

Flyvehistorien huskes bedst, når den er på 
vingerne. Denne Tiger Moth er bygget på 
Kjeller i 1934. Da tyskerne besatte Norge, 
blev den sammen med seks andre evakueret 
til Sverige. Her endte den til sidst i en stald, 
men blev i 1997 købt hjem til Norge og 
smukt restaureret der, hvor den oprindeligt 
blev bygget. 



Kjeller er det hele. Flyvepladsen er 
om noget synonymt med flyvning i 
Norge. Norsk flyvnings DNA findes 
simpelthen på Kjeller. Skal man prøve 
at sammenligne med danske forhold, 
kunne man sige, at Kjeller svarer til 
dansk flyvnings vugge på Kløver
marken, men hertil også Flyvestation 
Værløse, Flyveskolen på Avnø, Ros
kilde med alle sine GA-aktiviter og 
det aktive veteranmiljø omkring Dan
marks Flymuseum i Stauning. 

Men hvorfor bevare noget, blot fordi 
det fungerer og har national betyd
ning? Jamen, hvis der er penge i at 
bruge skidtet på anden vis! 
Man kunne også vælte Rundetårn i 
København og erstatte det med en 
pengetank af glas, stål og beton. Exec 
!ark-ekvilibrister ville sikkert kunne 
påvise, at det kan betale sig. 

Man kunne naturligvis også sige, at 
det giver mening at mindes, huske og 
fejre den betydning, flyvningen har 
og har haft for det moderne samfund. 
Og i Norge kan dette ikke gøres mere 
meningsfuldt end der, hvor det hele 
begyndte. Læg hertil, at en del af den 
voksende befolkning i Oslo-området 
nok gerne vil dyrke forskellige former 
for flyvning i fritiden. Man kan kun 
håbe, at flyverne vinder over bygge
matadorerne i den kamp om Kjeller, 
der foregår i Norge lige nu. Kjeller er 
ganske enkelt et stykke enestående 
aeronaut isk kulturarv. 

4% vil have spænding 

Hans Peter Fure er en af veteranerne 
på Kjel/er. Han har gennem et langt 
liv med flyvning ofte været i Dan
mark, bl.a. som deltager i KZ Rally og 
Arnborg Aben (en svæveflyvekonkur
rence, der nu hedder Sunair Cup), og 
i sommers med mellemlandinger, da 
han og en ven fløj to Tiger Moth'er den 
lange vej til England. Om fremtiden 
siger han: "Undersøgelser viser, at 4% 
af befolkningen vil have spænding i 
deres fritid. Det kan paragliding og 
faldskærmsspring tilbyde, men flyvning 
med flyvemaskiner kan også." Og det 
skal GA-flyvningen så være bevidst om 
og opmærksom på. 

Juul Furulund er gammel MC-mekaniker og 
nu en af dem, der arbejder med at restaure
re og vedligeholde fly i Kjeller Flyhistoriske 
Forening. Her fremviser han den historisk 
korrekte golfkølle, som er fast inventar i 
Tiger Moth'en, der blev brugt til uddannelse 
af officerer og gentlemen, som naturligvis 
måtte have en sådan med! 

Kjeller Flyhistoriske Forening har en meget 
flot samling mode/fly. Her en Maurice For
man Longhorn i skala 1 :4; typen var Norges 
første militære fly og blev indkøbt for penge 
indsamlet i befolkningen. Norge fik først 
fuld selvstændig fra Sverige i 1905, og den 
nationale stolthed og forsvarsvilje var stor. 
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Der har flere gange være Spitfires på besøg 
i Norge. Denne blev oprindeligt bygget 
som en ensædet Mk IX i 1944, men senere 
konverteret til tosædet. Harvorden, der 
flyver med her, er fra Norwegian Spitfire 
Foundation. 

WARBIRDS 
De har ambitioner, nordmændene. Det 
gælder ikke mindst de ildsjæle, der er 
i gang med at gennemføre projekter, 
der skal skaffe meget relevante, meget 
historiske og meget imponerende fly 
på vingerne over Norge. Samarbejde 
mellem statslige museer, Luftforsvaret 
og private investorer er forudsætnin
gen for, at planerne kan lykkes. 

NORWEGIAN SPITFIRE 
FOUNDATION 
Denne organisation blev oprettet i 
2012 med det formål at sikre en fly
vedygtig bestand afwarbirds. Aktuelt 
opererer NSF tre fly: En Harvard og 
en Norseman, der begge har base på 
Kjeller, og en Mustang, der står på 
Goodwood i England. Fly som disse er 
meget kostbare at købe og flyve med, 
og der er tale om, at NSF opererer fly, 
som andre ejer. 
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Den helt store ambition er imidlertid 
- som navnet mere end antyder - at 
få en Spitfire baseret i Norge. Og ikke 
bare en Spitfire, men hvis det overho
vedet er muligt, en Spitfire som fløj 
i en af de norske Spitfire-eskadriller 
i Royal Air Force under krigen. Det 
var der omkring 450 Spitfires, der 
nåede at gøre, men i dag er der kun to 
tilbage. Den ene er tosædet og ejes af 
Carolyn Grace i England - en meget 
velkendt warbird, som er et kendt syn 
til britiske airshow, og dette familiek
lenodie er absolut ikke er til salg. Den 
anden ex-norske er under restaurering 
i Australien. Om det lykkes at få fat på 
den, vides ikke. Men en flyvende Spitfi
re vil under alle omstændigheder være 
det smukkeste minde om piloternes 
indsats for den frie verden dengang. 

NSF håber på, at en kreds af investorer 
vil hoste op med de omkring 20 millio
ner kroner, som en Spitfire forventes 
at koste. En Spitfire taber ikke værdi 
- tværtimod. Prisen på fly af denne 
type er stigende, så det kan faktisk 
give økonomisk mening at investere i 
en Spitfire. 

GLOSTER GLADIATOR 423 
Her er der tale om både en stiftelse 
og et fly at sammen navn. Stiftelsens 
formål er at få netop Gloster Gladia
tor 423 på vingerne, og her er det folk 
fra Kjeller, Forsvarsmuseet og Luft
forsvaret, der står bag. Gladiator 423 
blev for nogle år siden hentet op fra 
søen Vangsmjosa 175 km nordvest 
for Oslo, hvor den i skadet tilstand 
landede på isen den 23. april 1940, og 
hvor den senere gik gennem og sank. 

Flyet havde sammen med syv andre 
Gladiatorer været på vingerne over 
Oslofjorden den 9. april 1940, hvor 
den kæmpede mod 70 fly fra Luftwaf
fe. Siden var den med i andre kamp
handlinger og nåede at få bekræftet 
to nedskydninger. 

Dette gør Gloster Gladiator 423 til 
det mest historiske norske fly - et 
fly, der har deltaget aktivt i forsvaret 
af landet. Vi kan blot tænke tanken: 
Hvordan ville vi ikke have det her i 
landet, hvis der er i dag eksisterede 
et flyvende eksemplar af en maskine, 
der den 9. april havde skudt et tysk 
fly ned under forsvaret af Kø ben-



havn? Det gør der som bekendt ikke, 
alene af den grund, at ingen danske 
fly skød tyske ned over Danmark un
der besættelsen. 

Der findes i dag kun to flyvende 
Gloster Gladiators i verden, begge i 
England. Når den norske er færdigre
staureret, hvilket sker i kompetente 
britiske hænder, vil den blive den 
tredje. Flyet er så specielt, at det ikke 
kan betragtes som et investeringsob
jekt. Derfor må hovedparten de 15 
millioner kroner, det kræver at få 423 
på vingerne, skaffes fra fonde og kul
turstøttemidler. 

KJELLER FLYHISTORISKE 
KULTURPARK 
Det hører med i billedet af Kjeller som 
rede for warbirds og andre spæn
dende flyvende aktiviteter, at Kjeller 
Flyhistoriske Kulturpark blev oprettet 
i 2014 som en paraplyorganisation for 
de flyhistoriske aktiviteter på pladsen. 
Dens mål er at sikre og udbygge akti
viteterne, allerhelst at få etableret et 
museum, så norsk flyvning kan blive 
præsenteret på bedste måde - på jor-
den og ikke mindst i luften. + 

Finn Terje Skyrud har fløjet F-16 og flyver 
nu Boeing 737, når han går på arbejde. I 
sin fritid er det bl.a. Tiger fvfoth, Harvard og 
Norseman fra Kjell er. Finn er leder af Kjeller 
Kulturhistoriske Flypark. 

STOR TAK 
til Lars Brede Grøndahl for 
brug af hans fornemme air
to-air-fotografier og for fin 
introduktion til Kjeller, dens 
personligheder og aktiviteter. 

Årligt eftersyn på Det Norske Luftfartsmu
seums Noorduyn Norseman. Flyet opereres 
af Norwegian Spitfire Foundation. Det er fra 
1944 og blev leveret til det norske flyvevå
ben i 1945. Husene i baggrunden antyder 
noget af truslen mod Kjeller - pengemænd 
vil gerne flytte byggekraner ind på den 
historiske flyveplads. 

The Shuttleworth Co/lections Gloster 
Gladiator blev for år tilbage malet i norske 
farver for at være med i en film og fløj 
herefter i en årrække i 00'erne med dem. 
Den hed da "421" på den ene side og "423" 
på den anden, så den kunne spille to roller 
i filmen. 
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Hvordan er det lige de gør i Norge? 
De samarbejder! Fordi det mere end nogensinde er nødvendigt. FLYV har væ
ret i Oslo for at møde John Eirik Laupsa, siden 2012 generalsekretær i Norges 
Luftsportforbund,for at høre, hvordan en gammel organisation møder fremtiden. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

De holder alle sammen til i en kon
torbygning midt i det centrale Oslo 
- få minutters gang fra hovedbanen, 
kongeslottet og hovedgaden. Nede 
ad gangen har medarbejderne i de 
forskellige sektioner - modelfly, 
motorfly, svævefly, faldskærmsfolk 
osv. - deres kontorer, og NLF's gene
ralsekretær og magasinet FLYNYTT's 
redaktør bor her også. Med andre 
ord: Alle de nøglepersoner, der i det 
daglige skal sørge for, at norsk fri
tidsflyvning fungerer som den tredje 
søjle i norsk luftfart ved siden af den 
kommercielle og den militære, arbej
der side om side. 
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Det giver indlysende praktiske for
dele at repræsentanter for alle de 
forskellige luftsportsgrene bor på 
samme kontorgang og spiser frokost 
sammen. Orienteringer kan let gives 
samlet. Mindre uklarheder og/eller 
uoverensstemmelser kan ordnes, 
inden de vokser sig store. Man ken
der hinanden, kan let få præsenteret 
et problem fra en andens synsvinkel, 
lytte, finde løsninger. "Vi luftsports
folk er latterligt små i sammenligning 
med mange andre sportsgrene og 
fritidsaktiviteter, og hvis vi ikke kan 
koordinere internt, hvordan skulle vi 
så kunne forvente, at andre vil tage os 
alvorligt?" spurgte John Eirik. 

NLF har altid kunne rose sig at sam
menhold. Organisationen begyndte 
som Norges Luftsejladsforening i 
1909 og blev til Norsk Aeroklub i 
1930'erne. Efterhånden kom mere 
sportsprægede aktiviteter til - svæ
veflyvning, faldskærmsspring, hang
gliding- og i årene 2001 til 2007 fore
gik en proces, hvor man endte med 
at slutte sig til Norsk Idrætsforbund, 
hvilket gav både økonomiske og or
ganisatoriske fordele. Det krævede, at 
det hæderkronede gamle navn måtte 
udskiftes. "Kravet var, at det nye navn 
skulle begyndte med 'Norsk' eller 
Norges og slutte med 'forbund'," for
klarede John Eirik. 



UDFORDRINGER 
Selvom NLF er en meget velfunge
rende organisation, påpegede John 
Eirik, at den ligesom de forskellige 
luftsportsgrene også må forny sig for 
at møde fremtidens krav. "Den stør
ste udfordring ligger i adgangen til 
arenaen. Flyvepladserne er et større 
problem end adgang til luftrummet, 
fordi teknologien arbejder fm~ at luft
rummet kan udnyttes mere effektivt. 
Kampen om arealerne på jorden bliver 
derimod hårdere i forhold til natur, 
miljø og den kendsgerning, at befolk
ningen vokser stærkt i Oslo-området." 

Det er lettere langt mod nord - her 
er det plads på alle måder, men når 
nu omkring halvdelen af Norges be
folkning bor i nærheden af Oslo, og 
når det er her, befolkningstilvæksten 
især forventes at komme, vil det blive 
vanskeligere at opretholde eller nyan
lægge flyvepladser, hvor der er mest 
brug for dem. 

Luftsportsudøvernes gennemsnitlige 
alder er en anden udfordring. "Vi har 
ingen grund til at være specielt stolte 
af alderssammensætningen. Heldigvis 
har vi en sundere sammensætning af 
alder og køn indenfor faldskærms
spring og paragliding. Her ser man, at 
befolkningen består af to køn og ikke 
kun ældre herrer." 

LUFTSPORTSCENTRE 
John Eirik påpegede, at de forskellige 
luftsportsgrene i langt højere kan grad 
drage nytte af hinanden, end de gør nu, 
og at det bliver nødvendigt, at det sker. 
NLF har derfor nedsat en arbejdsgrup
pe, der arbejder med at finde en hel 
ny måde at organisere forbundet på. 
"Væggene mellem de forskellige aktivi
teter skal være tyndere. Vores struktur 
er grundlæggende den samme, som 
den har været siden 1909. Vi bør i ste
det opbygge forbundets struktur efter 
fagområder, så vi får samlet kompeten
cerne, så alle kan drage nytte af dem 
på tværs af aktiviteterne. I øjeblikket 
driver hver luftsportsgren sin egen lille 
landhandel, mens vi i virkeligheden 
har brug for folk med spidskompeten
cer indenfor sikkerhed, lovgivning og 

luftrum. Vi skal udnytte organisatio
nens kompetencer bedre til at gavne 
den samlede fritidsflyvning i Norge. 

Et andet skridt i denne retning vil 
være at optimere brugen afluftsports
centre. Svæveflyverne i Norge har 
deres nationale center på Elverum, 
som John Eirik selv har været en ho
veddrivkraft i fra 1989 til 2011. Men 
et luftsportscenter vil sagtens kunne 
rumme forskellige aktiviteter en del 
af året, specielt i perioder uden spids
belastning. Centrets pilot kan arbejde 
med både at slæbe svævefly og løfte 
faldskærmsspringere højt til vejs. På 
Wasserkuppe i Tyskland har man 
paragliding, modelflyvning, motor- og 
svæveflyvning fra sammen bjergtop. 
Samarbejde kan fungere - til alles 
fordel. 

At skabe større centre, der arbejder 
fuldtids og på tværs, vil blive nødven
digt at for at have tilbud, der er i takt 
med tiden. "Luftsport kan ikke kun 
foregå i weekenden," mener John Eirik 
"Det moderne menneske vil dyrke sin 
fritidsinteresse, når det passer med 
familie og arbejde. Og i vort tilfælde 
i høj grad også med vejret. Der kom
mer en mere individualiseret tilgang 
til luftsport. Den skal vi kunne imøde
komme." 

BEGEJSTRING TÆLLER 
John Eirik påpeger som noget helt 
centralt, at luftsport drives af entusia
ster. Uden dem, ingen aktiviteter. Selv 
er han en af dem. John Eirik er svæve
flyveinstruktør, har PPL, Mikroflyver
bevis og er ballonelev - foruden at han 
er generalsekretær i NLF. "NLF er en 
106 år gammel organisation, der sam
ler en række forskellige aktiviteter. Jeg 
ser det ikke som et dilemma," fortæller 
John Eirik "Min opgave er at finde en 
balance mellem alle de gode traditio
ner og at holde aktiviteterne samlet i 
en og samme organisation. Men NLF 
må ikke stivne og blive handlingslam
met. Vi er nødt til at bringe forbundet 
i takt med tiden, så det kan møde de 
krav og have de kompetencer, som 
medlemmerne og samfundet kræver 
afos." + 

CESSNA 172M 

C172M OY-BFM årg. 1973. 
Total flyvetid: 8.910 
Lycoming 150HK 0-320-E2D 
OH 2008-TTSO 613 timer. 
Propel: McCauley OH 2014 TTSO 130 
Flyet har godkendt trækkrog. 
Flyet blev malet i 2007. OK interiør. 
VFR med intercom. 

Bannermateriale: 
Ca. 450 2m høje bogstaver, tegn, 
santa + rensdyr, flag, hjerte m.m. 
Derudover div. trækstænger- kroge -
pick-up stænger - tovværk m.m. 
Se www.airmedia.dk 

Samlet pris: 295.000 kr. ex. moms 

Ole Christensen Tlf.: 23 30 85 22 

John Eirik Loupsa 
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Fougaens sidste rejse ... 
I Danmark har der i mange år været to civilt registrerede jetfly med 
militær baggrund. Det ene er et russisk Dauphin L29 træningsfly. 
Det andet et fransk Fouga Magister træningsfly, der fløj sin absolut 
sidste tur fredag den 25. september! 

Tekst og foto: Rune Balle 



/ lav højde over Sydsjælland 



Niels Egelund - der til daglig er 
professor i pædagogik på Aarhus 

Universitet, efter en karriere som 
erhvervspilot hvor han blandt andet 
fløj for Alantic Airways - blev som 
ung pilot forelsket under en rejse i 
Frankrig. Forelskelsen kom der ikke 
umiddelbart noget ud af, men den 
førte til en fransk flirt, der varede 
mange år. Den fransk flirt hed Fouga 
Magister, og Niels Egelund fortæller, 
at han faldt pladask for flyets slanke 
linjer og karakteristiske V-hale. For 
allerede ved første øjekast tænke 
Niels: "en dag må jeg simpelthen eje 
sådan et fly". 

Fouga Magister blev designet i be
gyndelsen af 1950-erne, og fløj første 
gang den 23. juli 1952. Fra 1956 blev 
det anvendt som træningsfly af det 
franske flyvevåben, men flyet blev 
også eksporteret til blandt andet Al
geriet, Bangladesh, Belgien, Brasilien, 
Finland, Irland og Østrig. Langt de fle
ste fly blev kun anvendt til trænings
flyvning, men enkelte fly blev anvendt 
i væbnede konflikter, blandt andet i 
den congolesiske borgerkrig (1960-
64) og under "seksdageskrigen" som 
Israel vandt i 1967. 

Fouga Magister blev anvendt som 
træningsfly i Frankrig indtil midten af 
1990-erne, og i stedet for at skrotte 
flyene, blev mange solgt til private, 
der holdt dem flyvende. 
I slutningen af 1990'erne kom Niels 
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Egelund ved et tilfælde i kontakt 
med en fransk jagerpilot, der havde 
købt en Fouga Magister, som han 
efter nogle år ønskede at sælge. "Da 
jeg hørte om at flyet var til salg, blev 
jeg fyr og flamme" fortæller Niels 
Egelund, der relativt hurtigt fik til
ladelse fra Statens Luftfarts Væsen til 
at importere flyet på civilt register, 
og til at flyve det tidligere militære 
fly civilt. Helt uden problemer var 
det dog ikke, og der skulle gå næsten 
et år før alle papirer var stemplet og 
underskrevet, og Niels blev ikke en
deligt godkendt, før han kunne doku
mentere otte timers træningsflyvning 
i flytypen, hvilket måtte gøres i USA, 
fordi der ikke var nogle der kunne 
tilbyde det i Europa. 

SIDSTE OPVISNINGER 
Niels Egelund købte sit elskede fly 
i år 2000, og fløj det jævnligt, indtil 
han donerede det til Danmarks Fly
museum i Stauning den 25. Septem
ber 2015. Mange flyentusiaster har 
oplevet det hylende fly til airshows 
i Danmark, men alting har som be
kendt en ende. Derfor besluttede 
Niels Egelund, at flyets sidste opvis
ninger skulle være til Roskilde Air
show og Stauning Airshow, hvor FLYV 
fik en hyggelig hangarsnak med Niels 
Egelund, da airshowet var overstået. 
Da jeg spørger Niels Egelund, hvorfor 
han havde besluttet, at Stauning Air
show skulle være den absolut sidste 

opvisning, svarer han, at han længe 
havde tænkt over hvad der skulle ske 
med flyet, når han på et tidspunkt 
skulle holde op med at flyve. "Jeg 
kunne måske finde en udenlandsk 
køber til flyet, men med motorer der 
løber ud på kalendertid i 2018 ville 
flyet sandsynligvis blive skilt ad og 
ende som reservedele, og den tanke 
brød jeg mig ikke om". 

Niels Egelund kontaktede derfor 
Danmarks Flymuseum, der takkede ja 
til at overtage flyet, fordi det gennem 
15 år har spillet en spændende rolle i 
dansk flyhistorie. 

Efter Fougaens sidste opvisning un
der Stauning Airshow, lørdag den 
22. august, kunne flyet i princippet 
være blevet i Stauning, men Niels 
Egelund havde en bedre ide. Han ville 
nemlig hellere fejre SO-årsdagen for 
hans første skoleflyvning i svævefly, 
og gøre dagen til noget helt særligt, 
ved at flyve Fougaen til Stauning fra 
dens "hjem" gennem 15 år, Roskilde 
Lufthavn. Da FLYV spørger om vi må 
fortælle den historie i FLYV, svarer 
Niels, "ja selvfølgelig, men turen fra 
Roskilde til Stauning er udsolgt, for 
jeg vil have min kone med på den 
absolut sidste flyvning". 

SIDSTE BAGSÆDETURE 
Et par dage inden den skelsættende 
dag, ringer Niels til FLYV-redaktio-



nen, og spørger om jeg vil med på en 
bagsædetur, dagen inden Fougaen 
skal på sin sidste tur til Stauning! Om 
jeg vil ... JA ... helt klart ! ! ! Vi aftaler 
derfor at mødes i Fougaens hangar, i 
Roskilde Lufthavn, om formiddagen 
torsdag den 24. september. 

Jeg er naturligvis i hangaren længe 
inden Niels Egelund ankommer, og da 
han endelig dukker op, spørger jeg, 
om jeg kan gøre noget, som for ek
sempel at polere vinduerne? Flyet har 
ikke fløjet siden Stauning Airshow, og 
det trænger til en klud. Vi går derfor 
hen til det skab i Hangaren, der har 
være Fougaens gennem mange år. 
"Det skal jeg også have tømt" siger 
Niels lidt vemodigt, imens han kikker 
på hylden med de originale pilothjel
me, motorolie, hydraulikolie og de 
polere-grejer vi bærer hen til flyet. 
Jeg går i gang med at polere flyets 
plexiglasvinduer, og Niels kobler et 
lade-apparat på Fougaens batteri, for 
at være sikker på at have strøm nok 
til at starte. Derefter går han i gang 
med at checke olie på de to motorer, 
og imens vi arbejder, spørger jeg om 
det ikke er lidt vemodigt, at Fougaen 
skal forlade sin hangar efter 15 år i 
Roskilde. "Jo det er det" svarer Niels, 
og fortsætter "men man skal stoppe 
mens legen er god"! 
Men det må have kostet en frygteligt 
masse penge, spørger jeg, hvortil 
Niels forklarer, at det også er en afgø-

rende faktor, fordi det er blevet rig
tigt dyrt at vedligeholde og forsikre 
flyet. "For når man regner det hele 
sammen, løber det op i omkring to 
hundrede tusinde kroner om året, at 
holde flyet på vingerne PLUS omkring 
8.000 kr. til brændstof pr time"! 

Ved halv tolv tiden er flyet klar til at 
blive trukket ud af hangaren, og den 
gamle traktor bliver startet for sidste 
gang. Da den har slæbt Fougaen ud 
af hangaren, bliver den parkeret inde 
hangaren, og Niels siger "Det var så 
det. Jeg har aftalt med et traktor
museum, at de kan komme og hente 
den". 

Vi har aftalt at spise frokost sammen i 
Terminalbygningen, og inden vi kører 
derover, tømmer Niels og jeg Fouga
ens skab. 
Imens vi gør det, siger han "når du 
skal til Stauning i morgen, kan du så 
ikke tage de her hjelme og den sidste 
olie med, for det kan vi ikke have i fly
et". Jeg svarer "jo naturligvis" og Niels 
lukker skabet og låser det imens han 
siger "Skabet har jeg doneret til CAT, 
og jeg smutter lige over med nøglen 
til mekanikerne. Kan du i øvrigt tage 
trækstangen med til Stauning?". "Jo, 
det kan jeg godt" hvorefter vi tager 
afmonlerer Lrækstangen, og lægger 
den i min bil, inden Niels lukker han
garportene - for sidste gang! 

FROKOST 
I Terminalbygningen mødes vi med 
den ene af dagens tre passagerer, og 
imens vi spiser frokost aftaler vi, at 
turene går sydpå til Køge og langs 
sydmotorvejen til vi kommer fri af 
TMA'et, hvorefter vi stiger til 4000 
fod fo1 d l lc1ve 1 ul ug luup~. 
Niels' mobiltelefon ringer et par gan
ge, og da han for anden gang må gå 
en lille telefontur, kommer chefen for 
Roskilde Lufthavn, Lars Liep, forbi og 
spørger om det ikke er Niels Egelund 
vi er sammen med. Vi fortæller, at vi 
skal ud at flyve i Fougaen, og at det er 
næstsidste dag Fougaen er i Roskilde. 
Lars Liep spørger om det ikke er en 
ide at slutte den sidste tur af med 
vand fra et par brandbiler, hvortil 
jeg svarer, at jeg synes det vil være 
endnu bedre, hvis det kan gøres den 
allersidste gang Niels taxier ud, for at 
flyve den sidste tur til Stauning. Da 
Niels er på vej tilbage, spørger Lars 
Liep om vi lige skal vende det med 
Niels, hvortil jeg hvisker, at jeg synes 
det vil være bedst hvis det bliver en 
overraskelse! 

DAGENS FLYVNINGER 
Jeg er nummer to - af tre - der skal 
på bagsædetur i Fougaen, og da bal
lonskipper Thomas Jøhnk stiger 
jublende ud af Fougaen, efter en fan
tastisk flyvetur, glæder jeg mig endnu 
mere end, end jeg gjorde i forvejen. 

Da Fougaen forlader Roskilde Lufthavn for 
sidste gang bliver der taget afsked med 
maner. To brandsprøjter laver æresport! 
Foto: Berit Jørgensen 



Sidste landing i Stauning. 

Imens Thomas fortæller glædes
strålende om sin flyvetur, kommer 
tankbilen, og Fougaen bliver tanket 
op til endnu en tur. Derefter får jeg 
faldskærm på og bliver spændt fast i 
bagsædet af det smukke slanke jetfly, 
og en årtier gammel drengedrøm kan 
gå i opfyldelse - nemlig at flyve en 
"jet-jawer". 

Da Niels er spændt fast lukker han 
canopyet, og starter de to hvinende 
motorer. Aircondition'en bliver kob
let ind og Niels slipper bremserne, 
hvorefter vi begynder at trille ud mod 
bane 21. Så snart vi er linet op, giver 
Niels fuld kraft på de to 800 HK jet
motorer. Fougaen accelererer og efter 
at have rullet nogle sekunder letter 
flyet og vi flyver sydpå mod rapport
punkt Køge. Da vi er på vej ud mod 
Køge fortæller Roskilde Tower, at en 
Cessna er på vej ind vis Køge. Så snart 
vi er ude af kontrolzonen siger Niels, 
er du klar til at flyve, så er pinden 
din! "Jeg kvitterer med "my controls" 
og følger motorvejen i lige under 
1.000 fod ... med godt 200 knob! 
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Fougaen er let på rorene, og jeg flyver 
med højre tommelfinger og pegefinger 
- ikke fordi man skal - men ford man 
kan, og jeg NYDER fornemmelsen af 
at høvle af sted langs med motorvejen, 
der bugter sig sydpå. Efter et par mi
nutter siger Niels "kan du se det hul i 
skyerne længere fremme" hvortil jeg 
svarer "ja". Han siger "fint så giver jeg 
den gas, og så må du gerne trække lidt 
i pinden". Flyets næse løfter sig, og vi 
stiger med 2-3000 fod pr minut indtil 
vi er i 4.000 fod, hvor Niels tager over, 
ruller rundt til højre og venstre, inden 
han dykker næsen, accellererer og 
hiver Fougaen rundt i et vidunderligt 
loop! 

Da vi er færdige med at flyve på hove
det, tager Niels lidt gas af, hvorefter 
vil dykker ned i 800 fod, hvor jeg igen 
får lov til at flyve. Jeg får øje på Præstø 
Fjord, og spørger om jeg må flyve til
bage til Roskilde via Stevns. "your con
trols" svarer Niels, hvorefter jeg nyder 
at jage af sted langs Sjællands østkyst 
forbi Stevns til Køge, hvor Niels over
tager styringen og flyver os tilbage til 
Rosldldc Lufthavn hvor vi lander efter 
nogle vidunderlige jet-minutter i luften. 

Da vi er parkeret på forpladsen foran 
Roskilde Tower, stiger vi ud af Fou
gaen, og selvom min første soloflyv
ning fra Roskilde - i maj 1991 - var 
stort, så var dette større, for sikke en 
nærmest ubeskrivelig Canlaslisk op
levelse! ! ! 

Dagens sidste bagsædepassager duk
ker op, og imens Fougaen får erstat
tet de 346 liter jetfuel vi brændte af 
på turen, tager vi billeder af g~ade 
mennesker og skifter "kort" i Go-Pro 
kameraet, der har foreviget min fly
vetur. 

Sidste bagsædepassager bliver klædt 
på, og Fougaen flyver sin sidste tur 
fra og til Roskilde, hvorefter den 
bliver parkeret på forpladsen sidste 
gang, og tanket allersidste gang for at 
være klar til sidste take-off fra Roskil
de, for at ende på museum i Stauning! 

SIDSTE LANDING I STAUNING 
Fredag eftermiddag står vi en lille 
flok på 15-20 mennesker i græsset 
syd for tårnet i Stauning Lufthavn. Vi 
spejder forventningsfuldt mod øst, 



hvorfra vi forventer at Fougaen skal 
lægge an til sidste landing. Et fly duk
ker op i horisonten, og alle kameraer 
peges mod flyet, der viser sig at være 
en Piper Tomahawk fra Billund Air 
Center. Imens det lille skolefly laver 
flyver et par landingsrunder bliver 
der småsludret, og da skoleflyet sæt
ter kurs mod syd, får jeg øje på en 
brun streg i luften ude mod øst. "Der 
er den" råber en flyspotter, og alle 
kameraer rettes mod øst. Øjeblikke 
senere bliver flyet tydeligt, hvorefter 
det hviner hen over hovederne på os 
i lav højde, for dernæst at dreje svagt 
til højre og forsvinde over Ringkøbing 
Fjord. Et par minutter senere duk
ker Fougaen op igen i et par tusinde 
fod lige sydvest for lufthavnen. Flyet 
ruller et par gange, hvorefter det fort
sætter mod øst, for igen at passere 
lavt hen over banen fra øst til vest. I 
omkring ti minutter suser Fougaen 
frem og tilbage, inden Niels Egelund 
endelig lægger an til allsidste landing 
med det smukke fly, hvilket uden 
tvivl har givet kuldegysninger blandt 
mange af os der kikkede på. Det er 
et historisk øjeblik vi er vidner til, og 
det er yderst sjældent at opleve at et 

elsket fly sætter hjulene på jorden, 
for at blive der for altid. Fougaen 
løber farten af sig, vender og taxier 
langsomt tilbage, og på vej ind ad ta
xivejen lader Niels Egelund flyet trille 
meget langsomt forbi de 25-30 men
nesker, der efterhånden er mødt op. 
Fougaen hyler, og lige da det nu pen
sionerede fly triller ind på forpladsen 
høres et jetfly brage ind over Fou
gaen. Det er det russiske træningsfly 
L29, der er kommet for at sige farvel. 
Flyet passerer hurtigt fra syd mod 
nord, hvor det vender og kommer til
bage to gange mere, inden piloterne 
lander og parkerer. 

FOUGAEN ÅNDER UD 
For at undgå udfordringer med at 
få tømt Fougaen tanke, inden flyet 
parkeres endeligt i en af hallerne i 
Danmarks Flymuseum, har Niels Ege
lund aftalt at lade motorerne køre, til 
der ikke er mere brændstof i tankene. 
Han fløj derfor til de røde lamper 
i cockpittet viste, at der kun var 
brændstof til ti minutters flyvning, 
og efter landing parkerede han flyet 
hvorefter motorerne fik lov at hyle 

til de gik ud. Efter næsten et kvarters 
venten skete det. Begge motorer ån
dede ud, og der blev stille i Stauning 
Lufthavn. En æra sluttede! 

OFFICIEL OVERDRAGELSE 
Det var en meget bevæget Niels 
Egelund, der sammen med hustruen 
Camilla, steg ud af Fougaen for al-
ler aller sidste gang. Langsomt blev 
headsets, gopro kamera, logbøger 
og mappen med flyet papirer pakket 
sammen. "Det var så det" sagde Niels, 
da han lukkede canopyet efter sidste 
flyvning og fortsatte "men man skal 
stoppe mens legen er god"! + 
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FY\/ 
Tekst: Dieter Betz Fotos: Maria Petri og Dieter Betz 

En gang om året blive vejrudsigten studeret særlig 
grundigt af piloter i DaSK (Dansk Svæveflyvehistorisk 
Klub). I september måned hvert år afholder klubben 
den store skræntflyvnings-weekend ved den danske 
vestkyst, nærmere betegnet lige syd for Lønstrup 
i læ af Rubjerg knude. Vindens retning og styrke er 
altafgørende. 
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Den første planlagte weekend måt
te aflyses, men allerede lørdagen 

efter stillede DM! perfekte betingel
ser i udsigt: frisk vind fra vest hele 
dagen lang. 

Da der ikke findes nogen flyveplads 
på stedet, hvor vi helst vil starte fra, 
har vi fået lov af den lokale lodsejer, 
til at bruge en lille afgræsset eng lige 
bag klitterne. Den er knap 400 meter 
lang og fin til at lande på - også med 
"Bessie", min lille Piper-Cub, som vi 
vil bruge i dagens anledning til at 
fotografere de gamle svævefly mens 
de racer langs den forvredne stejlkyst 
sammen med mågerne. 
Jeg ringede dog for en sikkerheds 

skyld til Niels Ebbe inden vi startede 
fra Grenå. Han var i gang med at in
spicere "flyvepladsen". 
"Den ser fin ud! "råbte han igennem 
vindstøjen i telefonen, "men jeg skal 
lige jage køerne væk!" 

Da vi nærmede os Rubjerg knude 
godt en time senere, var flyvningen i 
fuld gang. Tre klenodier fra en anden 
tid hang som fremmedartede fugle i 
luften over fyret og gled lydløs langs 
kysten i knap 200 meters højde: 
Baby II, Olympia og den tosædede 
Rhohnlerche. 

Vi blandede os i flokken og kom så 
tæt på, at vi kunne vinke til hinanden 

og se hinandens smil. Maria sad i 
bagsædet og fotograferede, mens jeg 
tilpassede farten og fløj sidelæns med 
åben dør til de bedste fotovinkler. Det 
har vi prøvet mange gange før ved an
dre opgaver og der var heller ingen af 
svævepiloterne som følte sig generet 
af det - tværtimod blev vi altid mødt 
med et mega-smil, når vi gled forbi 
hinanden, især var det tydeligt fra Ba
by' en, som flyver med åbent cockpit. 

Senere på dagen fik jeg selv lov til at 
prøve den smukke, sølvfarvede og 
meget velflyvende Olympia. Den blev 
bygget 194 7 - kun syv år efter jeg 
blev født, men den blev allerede de
signet i 1938 af tyskeren Hans Jacobs 
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til Olympiaden i 1940, hvor man for 
første gang tog svæveflyvning med. 
Men desværre blev det aldrig til no
get, da Anden Verdenskrig kom til at 
ødelægge det hele. 

Spilstarten gav lige omkring 100 me
ter. Det lyder ikke af så meget, men 
man flyver kun få sekunder ligeud, 
så tager skræntvinden fat i flyet og 
bærer det jævn og stabilt opad. Når 
man først har prøvet lidt forskellige 
positioner over og foran skrænten, 
finder man det bedste stig. Det gæl
der selvfølgelig om IKKE at flyve for 
langt bagud, så bliver det en helt an
den sag. 

36 FLYV Oktober 2015 

Jeg indrømmer, at jeg begyndte at 
synge, da jeg havde fundet den rolige 
del afopvinden - og den lå et godt 
stykke foran skrænten, ingen turbu
lens, bare jævnt stig til 250 meter. 
Engang imellem trak jeg luftbrem
serne, for at komme ned i mågehøjde. 
Det er trods alt sjovere at være tæt 
ved jorden, når den nu er så smuk -
og vinden blæser opad. 

Mens jeg vandrede langs kysten i mit 
supermoderne fly ( som jo blev desig
net før jeg blev født - og jeg er nu 75) 
måtte jeg tænke på Ferdinand Schulz, 
der i 1923 blev afvist fra konkur
renceflyvning på Rhøhn, fordi hans 
hjemmebyggede flyveapparat, som 

han kaldte "Besenstiel", ikke virkede 
tillidsvækkende nok til at flyve med. 
Og at han med samme apparat året 
efter fløj verdensrekorden i et klit
landskab som dette på 8 timer og 40 
minutter, siddende på et bræt i den 
fri luft! 

Sandet på klitten foran mig fyger hen
over toppen, der danner sig små salt
kager på "hooden", som tager udsig
ten i modlys, men der er sidevinduer! 
Vinden tager til, den aftalte tid på en 
halv times flyvning per næse er alt 
for hurtig omme og indflyvningen er 
en oplevelse. Flyet står næsten stille 
over landingspladsen, en høj indflyv
ning er på sin plads. Da jeg står på 



jorden igen, kan jeg ikke få mig selv 
til at lægge vingen i græsset - jeg 
holder dem vandret i den nu kraftige 
vind, indtil vennerne kommer og 
hjælper mig ud af flyet. Tak til DaSK 
og vennerne, som gjorde det muligt 
at opleve denne enestående form for 
flyvning. + 

Schleicher KA-4 Rhohnlerche li 
Reg. D-4312 og en hangglider 



"The holy grail of British air racing" er den 
lille Mew Gull blevet kaldt. Dette eksemplar 
er ikke fra 1930'erne, men er en hjemme
bygget "late production·; som kun havde 75 
t imers luft under hjulene, da billedet blev 
taget. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 
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Det hævdes at være det største stævne af sin art 
udenfor USA. Flyv besøgte LAA Rally i september. 

Når man rejser til England, er det ofte 
for at se Duxford, Old Warden eller 
Royal International Air Tattoo - eller 
airshow på Shoreham eller Goodwood 
for nu at nævne andre lokaliteter; der 
gør sig positivt bemærket. Skal man 
kun til England en enkelt gang eller 
to, er det nok også den slags, man 
ikke må snyde sig selv for, men har 
man været forbi nogle gange, er Light 
Aircraft Association Rally værd at 
overveje. 

Det hævdes - i hvert fald af briter - at 
være det største GA-stævne udenfor 
USA. Hvor stor var Tannkosh i Tysk
land egentlig? Men det stævne har 
tilsyneladende drejet nøglen om, så 
måske holder det. 400 fly på fredag 
og lørdag og så en 200 om søndagen. I 
alt ca. 1.000 GA-fly besøgte LAA Rally 
på Sywell nær Northampton. Absolut 
noget at skrive hjem om! 

Nogle deltagere slår telt op under 
vingen og bliver alle tre dage. J\ndre 
nøjes med en enkelt og flyver hjem 
samme aften. Andre igen finder et ho
tel eller Bed & Breakfast i nærheden. 

Der er intet show til LAA Rally. Stæv
net består først og fremmest at folk, 
der kommer flyvende med deres ma
skiner og får tiden til at gå med at se 
på hinandens. Man møder gamle ven
ner, man finder nye, man snakker; ser, 
fotograferer. Og spotterne er i paradis. 
De står i kø og vælter ind, så snart 
porten åbnes om morgenen. Ingen 
registrering må gå upåagtet hen! En 
pilot foreslog, at man skulle lave "spot 
the spotters club", fordi han genkendte 
bestemte personer fra stævne til 
stævne. 

Air Bike har et generøst vingeareal og ned
adbøjede vingetipper, så stallet er nærmest 
ikke-eksisterende. Air Bike leveres som kit 
og kan i UK flyves under det deregulerede 
regelsæt. 

Hårfarven på spotterne antydede, at 
det er en fritidsinteresse, hvor gen
nemsnitsalderen stiger ned ca. 1 år 
om året. 
Der var lidt flere yngre blandt piloter
ne, men generelt var det markant, at 
ungdommen var stort set fraværende. 
På den måde kan man sige, at LAA 
Rally illustrerede et grundlæggende 
problem i GA-flyvning. De unge står 
ikke i kø for at være med. 

FLYTYPERNE 
Jeg tror det er rimeligt at sige, at der 
aldrig har været så mange forskellige 
GA-fly som i dag. Det var et meget 
stort antal typer, man kunne se til 
LAA Rally. Tendensen i tiden var også 
klar. Kom en Cessna 172 eller PA-28 
forbi, vendte man næsten nostalgisk
overrasket hovedet. 
Disse dejlige flyvende amerikanerbi
ler var et sjældent syn. Derimod fyldte 
fly i RY-serien godt i rækkerne af 
hjemmebyggere. Piper Cub er tydelig
vis også en evig ung og populær type. 

Ellers var der mange ensædede typer. 
Ikke mindst i udstillingsområdet, 
hvor nogle forsøgte at sælge færdige 
fly eller kits - ud over beklædning, 
instrumenter, headsets, flyvekort, 
værktøj og alt den slags, som man let 
lige kan stå og komme til at mangle. 

De ensædede er generelt ikke rejsefly. 
Det er for-sjov-fly. Egentlig nogen 
man flyver med, som man gør det 
med modelfly i en klub. Det sociale 
ligger i at dyrke interessen sam-
men, og det kan man så godt i flere 
ensædede. Med regulativet for SSDR 
- Single Seat Deregulated Microlights 
- som trådte i kraft i Storbritannien 
i maj 2014, kan man ydermere gøre 
det med et minimum af papir og reg
ler. Det har tydeligvis øget interessen 
for de ensædede. 

Verhees D-Plane fra 2004 cruiser med over 
200 km/t på 50 hk. Med en tornvægt på 
210 kg er den belgiske type imidlertid for 
tung til at være dereguleret, så konkurren
cen fra nyere designs vil nok forhindre den i 
at blive en bestseller. 

Dansk deltagelse på Sywell - Kai Christen
sen fløj sin Opus 3 over Nordsøen for at 
være med. 

Thilda og Wolfgang Labudda har under 
firmanavnet Vierwerk levendegjort deres 
drøm om at blive flyproducenter. I England 
flyver deres ensædede Aerolite 120 under 
SSDR-regler, hjemme i Tyskland i den dere
gulerede klasse for fly med en tornvægt på 
max 120 kg. De håber mange unge vil synes 
om typen - der og~å levere~ i andre farve 
end iibergrøn. 

FLYV Oktober 2015 39 



Denne form for flyvning minder 
egentlig mere om paragliding end om 
rejseaktiviteten med de større og dy
rere GA-fly, og den taler måske mere 
til de yngre generationer. Skal man på 
en kortere tur, tager man bilen. Skal 
man længere, har man de der aflange 
flyvende sardindåser med numre 
som 320 eller 737, der hurtigt og bil
ligt transporterer en rundt i verden. 
Men skal man have det sjovt - ja, så 
kan et lille ensædet fly giver store 
oplevelser. Og sådan kunne man gå 
rundt og filosofere over, hvad det 
egentlig var man så. Ret beset var det 
en GA-scene i hastig forvandling. 
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Sywell er en dejlig plads, og LAA 
Rally er et spændende sted. Men det 
er som en familiefest eller et bal i 
forsamlingshuset. Hvis man stiller 
sig alene hen i et hjørne og kigger på, 
kan det blive lidt kedeligt. 
Det sjove ligger i at møde mennesker, 
og der må man selv være aktiv og 
blande sig. Og det er altså nemt at 
finde på noget at snakke med de an
dre om - prøv f.eks. at begynde med 
flyvemaskiner! + 

Seajire på Sywell 
Man ved aldrig, hvad der dukker op til LAA Rally. Denne 
Seojire III, en maritim udgave af Spitfire, er en af de 
nyeste stjerner på den britiske warbird-himmel. Den 
var med til at befri Singapore i 1945, og den har fløjet 
operativt fra skibsdæk. Jageren gav ikke opvisning, men 
kom bare forbi. Når den slags sker. er LAA Rally en fin 
chance til at komme helt tæt på den slags eksotisk 
alluminium . 

Og FLYV kan derfor her tilbyde læserne en kort in
struktion i at håndtere de pladsbesparende vinger på 
typen. Metoden er helt efter bogen i Royal Navys Fleet 
Air Arm. En Seajire har ikke hydraulik til at hjælpe 
med ot folde vingerne ud. En vinge ad gangen skubbes 
forsigtig ud til det punkt, hvor den falder af sig selv, og 
stærke hænder skal så være klar til at gribe den, så det 
foregår stille og roligt. Når vingen er nede, løftes tippen 
på plads, og det hele sikres med bolte og låsetråd. 
Gentag øvelsen i 1Um sø på el hanga,skib. 



Er dit firma forberedt ! 
Fligtll Sarely - Bird slrike - Technical rapporter 

Alle organisationer som indsender rapporter om 
luftfarts hændelser skal efterleve en ny 
EU-forordning. 

Fra den 15. november 2015 er det ikke længere 
lovligt at indrapportere luftfartshændelser via papir, 
e-mails eller pdf-dokumenter til Trafikstyrelsen. 

aeroplan tilbyder lige nu vort rapporterings-pro
gram i en light løsning, som opfylder EU-forordnin
gens nye krav. 

aeroplan koster intet opstartsgebyr. Vi tager en fast 
månedlig pris, hvor al support, fremtidige opda
teringer og opstarts-kursus er inkluderet. 

aeroplan er en fleksibel løsning, der tilpasses dit 
behov for brugere, lokationer og krav om særlige 
rapporter. 

aeroplan er webbaseret. Vi tager hånd om drift og 
backup samt løbende ajourføring og konstant over
holdelse af fremtidig lovgivning. 
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aeroplan er specialister indenfor udvikling af software til luftfartsindustrien. 

aeroplan har eksisteret i mere end 8 år. Vi har udviklet software produkter, som i dag 
anvendes af mange aktører indenfor luftfartsindustrien. 

aeroplan har erfaring med ECCAIRS gennem flere år og har bl.a. udviklet Havarikom
missionens indrapporteringsprogram. 

aeroplan har også et indrapporteringsprogram for operatører, som er kompatibel med 
ECCAIRS, og derfor opfylder den nye lovgivning. 

aeroplan 
www.aeroplan.aero 

Kontakt: Tlf.: +45 70 707 202 www.aeroplan.aero info@aeroplan.aero 



Pi per Cub'en "Bessie" - OY-BSS - er kendt af mange i flyverkredse, og en 
sensommerdag i august blev FLYV inviteret med til Piper Cub træf på Endelave 
og flyv-ind på Als. 

"Bessie" er ikke bare en Piper Cub, 
men en Piper Special Cub fra 1948, 
der for en del år siden blev skilt ad og 
restaureret af Peter Zier Jørgensen, 
der bor i Ebeltoft. Og Dieter Betz ikke 
en helt almindelig pilot, men en 75-
årig eventyrer, der så vidt muligt ny
der sit otium i luften - og allerhelst i 
"Bessie", der bor i en hangar på Grenå 
Flyveplads. 

Dagen stod med andre ord på en hyg
gelig oplevelsestur med Dieter og 
"Bessie", og få minutter efter at "Bes
sie" var mellemlandet på Samsø , var 
vi igen i luften, med kurs mod Ende
lave, hvor det årlige Piper Cub træf 
var godt i gang. 

Siger man Endelave Flyveplads, si
ger man også Jens Toft, der var helt 
i sit es denne dag, hvor 18 fly stod 
parkeret på ræd og række langs nød
dehegn og "gården", hvor tusinder af 
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piloter gennem flyvepladsens godt 
SO-årige historie har lejet cykler, eller 
benyttet køkken og bad når de har 
fly-camperet. 

Egentlig var vi sent på den - faktisk 
næsten et døgn - for Piper Cub træf
fet startede allerede fredag, hvor 
Dieter desværre var optaget af andre 
gøremål. "Bedre sent end aldrig", og 
trods den forsinkede ankomst, blev 
vi mødt med åbne arme af de mange 
stamgæster, for hvem det årlige Piper 
Cub træf rangerer næsten lige så højt 
som selveste juleaften! 

ENDELAVE RUNDT 

Selvom vi gik glip af fes ten fredag 
aften, blev vi inviteret på den tradi
tionsrige tur Endelave rundt med 
traktor og vogn. Ikke en heltalminde
lig traktor, og ikke en helt almindelig 

vogn, men en veterantraktor og to 
ombyggede vogne, med en fortid bag 
"jerntæppet" i den for længst afvik
lede Sovjet-Union. 

Inden afgang hjalp "passagererne" 
med at trække vogne ud af stalden, så 
snart Jens Toft havde kørt traktoren i 
stilling - og så snart vognene var kob
let sammen med traktoren - svingede 
Jens sig i sadlen, for dernæst at tøffe 
af sted på tur rundt på Endelave, der 
har en kystlinje på bare 20 km og et 
areal 13 kvadratkilometer, hvilket er 
en anelse mere end Kastrup Lufthavn 
råder over! 

Hele øen rundt er en lang tur med 
traktor og vogn, og turen går derfor 
til det fredede område på den nord
lige del af øen, hvor man både kom
mer gennem skov, og et åbent hede
lignende område, hvorfra man kan se 
til Jylland og Samsø. 



I • 

Jens Toft gør traktoren; en Ferguson 35X 
klar til udflugten rundt på Endelave. 
Vognene stammer fra det østtyske militær 

Cub'er, telt under vingerne og 120 km til 
Stauning 

' Bessie" som Pin-Up-girl. 
Hun var ventet af en tysk 

Cub-entusiast 

Jens Tofts Ford Afra 1929. 
Bilen købte han far 800 kr 
i 1960 og den blev kørt til 

Endelave i 1964 da Jens 
havde købt gården. Bilen 
står i original lak og har 

aldrig været reatureret men 
bliver løbende vedligeholdt. 

Sten og vand har en vis tiltræk
ningskraft for drenge i alle aldre. 



For de der ikke har besøgt Endelave, 
er der bare at sige, at det så absolut 
er værd at få det på "to-do-listen". Og 
var det ikke for et par kæmpe store 
moderne traktorer, kunne vi være 
fristet til at tro, at vi var havnet midt i 
en Morten Korch film. 

ENDELAVE TIL PØL 
Skal man på smuttur fra Endelave til 
det nordlige Als - uden flyvemaskine 
- skal man nok sætte det meste af 
en dag af til rejsen. For fra Endelave 
skal man først med færge til Snap
tun, hvorfra der er over 190 km at 
køre, hvilket med lidt ventetid ved 
færgen løber op i en samlet rejsetid 
på omkring fire timer HVER vej! Med 
fly er det dog ganske overkommeligt, 
og selv med en ældre Piper Cub, som 
"Bessie", der cruiser med omkring 60 
knob, tager det under en time at flyve 
de ca. 45 sømil. 

Turen fra Endelave til Als var smuk, 
sådan en sensommerdag i august, 
og vi nød turen over Æbelø, Fyn og 
Det sydfynske Øhav i fulde drag. Ikke 
mindst anflyvningen til Pøl, hvor en 
Boeing Steerman startede med tændt 
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røgmaskine, lige som vi an
kom, hvilket så helt fantastisk 
ud fra luften lige over flyve
pladsen. 

Sønderjylland er kendt for 
kagebord og ringridder
pølser, og minsandten om 
vi ikke fik lov til at opleve 
begge dele, og det endda 
med helt gratis friskgrillede 
pølser til piloter og øvrig 
flyvende besætning! Kage og kaffe 
var der også masser af, om end man 
måtte lægge en skilling, der gik til 
den lokale "Lions Club", der havde 
lånt flyvepladsen for at samle penge 
ind til gode formål. Arrangementet 
var med andre ord stablet på benene 
for med en god bagtanke, og ud over 
at invitere fly, havde Lions inviteret 
veteranbiler og traktorer, så der var 
masser at kikke på og tale om. 

HJEMAD I AFTENSOL 
Af og til kan man være heldig at flyve 
i vejr, der er så eventyrligt smukt, 
at man næsten glemmer tid og sted. 
Derfor blev der også lidt stille, da 
Skrydstrup Approach kaldte op og 

Boeing Steerman ryger lavt ind over 
landingsbanen på Pøl 

bad om vores position. "Æææh ... 
over Fyn ... lidt syd for motorvejen 
... " Hvortil en controller med smil 
i stemmen svarede, at vi så gerne 
måtte forlade frekvensen. Vi grinede 
højlydt af at vi ikke kunne komme 
med en mere præcis position, og 
holdt derefter mere øje med hvor vi 
var ... nemlig flyvende over Nordfyn 
mod Bogense, Æbelø og Endelave, for 
endelig at lade "Bessie" mellemlande 
på Samsø, inden Dieters hjemflyvning 
i det smukkeste sensommer-solned-
gangslys man kan tænke sig. +-



Dieter Betz i sin yndlingsstol i ·eessie.' 

Tysk-østrigsk motorsvæver Brditschka HB 23/2400 Seanliner 
fra 1987. Designet er fra starten af 70'erne. 

Palle Nørby kiggede forbi i sin nymalede Chipmunk. 



Denne gang med Hans-Jørgen Lund Kjeldsen som i mange år var ansat som luft
kaptajn i Sterling Airways, efter at have fløjet DC-3 til og fra Færøerne og mange 
andre spændende flyvninger i ind- og udland. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

Jeg lærte at flyve på Kirstinesminde 
Flyveplads hos Aarhus Luftfart i 
1959-60. Først fløj jeg KZ3, og da jeg 
havde fået A-certifikat i maj 1960 
fortsatte jeg med at skoleflyve, 
så jeg fik B certifikat i marts 1961. 
Derefter fløj jeg foto flyvning, rund
flyvning og taxiflyvning, og ret hurtigt 
også som instruktør. 

Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din sko
ling? 

Helt klart den dag fløj solo første 
gang, og det synes jeg helt klart er 
den største oplevelse som pilot. 
Jeg begyndte jo at flyve i november 
1959 og da jeg havde fløjet hen ved 
12 timer var jeg godt klar over at det 
var lige op over. Jeg kan lige så tyde-
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ligt huske, at jeg fløj med Fjeldsted, 
og at vi tog et par landingsrunder, og 
at han så sagde "nu står jeg af. 
Da jeg landede stod han med en 
håndfuld mælkebøtter, og da jeg 
havde lavet min landingsrunde, fik 
jeg lov til at flyve lidt mere. Det var en 
stor dag. 

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
dunu? 

Min sidste flyvning var 9. februar 
1990 hvor jeg fløj som kaptajn i en 
Boeing B727 fra Kastrup til Fuerte 
Ventura og tilbage igen. Nogle dage 
senere havde jeg en dag hvor jeg 
pludselig ikke kunne huske noget 
som helst. Da jeg kom til læge blev jeg 
sendt til alle mulige undersøgelser 
der ikke førte til andet, end at jeg mi
stede min medical, uden nogen sinde 
at have lignende symptomer. Det var 
hårdt som 54 årig pludselig at skulle 

stoppe med at gøre det man havde 
gjort hele livet, og holdt så meget af. 
Jeg har selvfølgelig overvejet at for
søge at få et privatflyvercertifikat, 
men da det alligevel aldrig ville blive 
det samme, har jeg ladet det blive ved 
tanken. Det smerter ikke så meget at 
jeg ikke må flyve, men det var hårdt 
dengang! 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Absolut en DC6-er, for det var den 
jeg fløj fjernøsten i. Det var en helt 
speciel flyvemaskine, hvor vi var to 
piloter og en helt uundværlig flight
engineer. Uden ham kunne vi ikke 
starte motorerne, og når vi fløj var 
han selvfølgelig også uundværlig. 

Hvad er din værste flyvetur eller 
oplevelse med flyvning nogensinde? 



I charterflyvningens barn
dom var det almindeligt at 
Kaptajnen sendte et kort 
med rutebeskrivelse rundt 
blandt passagererne i kabi
nen. Det var dengang døren 
til cockpittet altid stod 
dben, og rygnmg var tilladt , 
bageste halvdel af flyet! 

Hans-Jørgen bruger jævnligt 
sin kaptajnskasket ndr solen 
stdr lige ind gennem vin
duet i hans arbejdsværelse. 

Det var en tur hvor jeg virkeligt tjente 
mit livs løn, for der skete det der ikke 
kan ske, nemlig noget teknisk, der 
kunne have gået grueligt galt. 
Jeg var kaptajn på en gammel Ca
ravelle med straight jet motorer, og 
netop den dag skulle vi starte fra 
Kastrup med minimumsvejr, dvs. 
sigt 200 meter og RVR 800 meter. 
Ydermere var det sådan en dag hvor 
vi skulle starte med "full house" dvs. 
med maksimum startvægt. 
Lige efter vi roterede ved V2 og vi 
skulle tage landingshjulene op, så 
spoolede den ene motor ned, hvilket 
ville sige, at det ikke var muligt at 
afbryde starten. 
Nogle dage inden hændelsen havde 
andenpiloten og jeg været til PFT 
sammen, og tilfældigvis fløj vi så 
denne tur sammen. Derfor foregik alt 
fuldstændigt som det skulle, nemlig: 
"full thrust; gear up, confirm right 
engine dead, right hand trottle idle, 

Catavelle med 
blankpoleret 
aluminium! 

right handleaver off og derefter engi
ne failure check list". 
Så snart vi havde gjort det, fortsatte 
vi opad så godt vi kunne, men med is 
i skyerne måtte noget af motorkraf
ten bruges på afisning af flyet. Med 
fuld vægt gik det derfor kun ganske 
langsomt opad til de 1.500 fod vi 
kunne holde. 
Vi fik så radar vectors tilbage til en 
ILS-anflyvning til bane 22L, hvor 
vejret kun lige akkurat var minimum 
med 800 meter RVR og skyer helt 
ned til jorden, hvor vi først kunne se 
banelys i 200 fod. Det var noget af en 
tur, men alt gik lige efter bogen. 11 
minutters flyvning hvor vi havde ME
GET travlt i cockpittet. 

Efter vi var landet taxiede vi tilbage 
til gaten, hvor passagererne kom i 
transithallen imens Sterling kørte 
en anden Caravelle frem til os. Og 
så snart catering og bagage var flyt-

i€ 11~1#•1;\bt·SII•iÆN#}i 

tet over i det nye fly, fløj vi til Nice. 
Senere fik vi at vide, at et brændstof
rør var skruet forkert sammen, så 
brændstoffet fossede lige ud i luften, 
med hvad der svarer til 2.000 liter i 
timen. 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Tjae jeg er 77 år nu og om ti år har 
jeg nok ikke noget at gøre med flyv
ning, andet end at hjælpe til i Avedøre 
hos AAA og tage til Danske Flyveres 
årsfest samt udflugter m.v. 

Hvad er efter din mening de største 
udfordringer indenfor privatflyv
ning lige nu? 

Det er svært at sige, fordi jeg ikke har 
noget at gøre med det, men det er vel 
frygteligt dyrt og besværligt. 
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Hans-Jørgen fløj KZ III for Aarhus 
Luftfart i 1959-60. 

Har du nogensinde fået skældud for 
din flyvning? 

Ja, og jeg har endda fået en bøde, da 
jeg fløj fotoflyvning. Bøden lød på 
200 kroner for at flyve for lavt. Den
gang måtte flyve fotoflyvning helt 
ned til SO meters højde, og der var 
så en der havde klaget over at jeg fløj 
lavere end det. Der var ikke andet at 
gøre end at betale. 
Det fortalte jeg Fjeldsted og senere 
kom han med 200 kroner fra Sylvest, 
der synes det var gode billeder jeg 
tog. Sådan gjorde man det dengang! 

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

Nej jeg startede som 22-årig, så det 
man vel dårligt sige. Skulle jeg gøre 
det om, ville jeg nyde det endnu mere 
end jeg gjorde! At være pilot er et 
fantastisk liv. "BECAUSE I AM A PI
LOT I ENVY NO MAN". 

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

Ikke noget. Jeg er for gammel nu, men 
jeg ville nok hjælpe mit 11-årige barne
barn, der er helt vild med flyvemaskiner. 

Har du nogensinde skadet et fly? 

Ja, en DC3 på Orkneyøerne på vej t il 
Færøerne. Da vi blev vinket ind til 
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DC3 Faroe Airways 

Efter at have fløjet KZ III fik Hans-Jørgen 
lov til at flyve KZ IV. 

parkering var der flere fly på plat
formen. En mand vinkede os ind og 
da han signalerede, at vi skulle holde 
skulle jeg lige rette halehjulet op, og 
da jeg gjorde det jeg ramte et kræn
geror på naboflyet. Der blev en lille 
bule på naboflyet, der så måtte flyve 
hjem på værksted uden passagerer. 
Jeg har også en gang ødelagt en ''tail 
cone" (hale keglen) på en DC3'er på 
Færøerne. Da havde vi været sneet 
inde, og da vi endelig kunne flyve 
igen, var der nogle store snevolde 
som jeg ramte en af da jeg vendte 
flyet på banen. Så kørte vi bare tilba
ge til forpladsen, hvor vi inspicerede 
flyet, inden vi fløj hjem til Danmark 
uden "tail cone". 

Har du en yndlingstur? 

Det var nok til Færøerne hvor jeg fløj 
139 ture. Det kunne jeg godt have 
fortsat med hele livet. 
Vejret var ofte dårligt, men vores 
minima var 10 km sigt og fri af skyet 
i 500 fod, så det blev til mange ture, 
hvor vi måtte vende om og flyve til 
Shetlandsøerne. 

EIiers vil jeg sige, at den bedste plads 
i et fly er det forreste sæde i venstre 
side. Derfra er der mange fantastiske 
synsindtryk. Start i surt vejr med 
tåge, regn og lave stratus-skyer, for så 
få minutter senere at være "on top" i 
sol og med klar blå himmel. 
En dag med klar luft og skyfrit over 
Danmark i 35.000 fod er også fanta
stisk, for man kan se hele landet, Syd
norge og Sveriges kyst på en gang. 
At flyve over et tordenvejr om natten, 
er også helt eventyrligt, fordi lynene 
oplyser CB-erne indefra. 
Men en mørk vinternat på flyvning 
mod nord, er heller ikke at kimse af, 
når nordlyset står og bølger som et 
gardin. 

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

Så ville jeg gøre det samme igen, men 
nyde det endnu mere! 

Kan du reparere et fly? 

Nej. Det må jeg heller ikke, men jeg 
har været med til at male lidt hangar-



Caravellen blev fremstillet af den franske 
flyfabrik Sud Aviation og typen fløj første 
gang 2Z maj 1955. Der blev bygget 282 
Caraveller i perioden 1955-72 og Caravellen 
var nok den flytype, der for alvor satte gang 
i charterturismen. 

porte og sådan noget, men ikke lavet 
noget teknisk på noget på fly. 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Det er nok "Studs", der var i LUFTPO
STEN sidste gang. Det var ham der fik 
mig ind i Falck Air og ham der spurg
te om jeg ville med i Faroe Airways. 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

D certifikat nr 5011 og instruktørbe
vis. Jeg nåede desværre kun at flyve 
18. 700 timer inden jeg blev groundet 
som 54 årig fordi jeg fik "transitorisk 
global amnesi" dvs kortvarigt hukom
melsestab en enkelt gang. 

Hvem synes du skal have Luftposten 
næstegang? 

Det kunne jo være Arne Valter Jensen 
ved Balle på Djursland. Ham lærte 
jeg at flyve, og han var blandt andet 
sprøjteflyver men drev også en flyve-
skole fra Tirstrup. + 

Ceylon .. Fra den tid hvor piloter og stewardesser 
fik tid til at opleve noget af Verdenen 

Cairo. Udflugt til Pyramiderne 

I Sterling var der godt samarbejde 
mellem personale i kabine og cockpit. 
Kaptajnen gav af og til en hånd med når 
der skulle ryddes op. 

Sterling Airways Boeing 727 
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Af: Lars Finken - lars@jinkenweb.de 

OY-AflX Høgslund(fraugott-Olsen )G 1949 V,K 1 16.9.1.\Midl. Dansk Svæveflyvehistorisk Klub,Arnborg OY-AflX 

OY-BFX Schulgleiter SG-38 1944 5 16.9.15Midl. Dansk Svæveflyvehistorisk Klub.Arnborg OY-BfX 

(Slettet 29.9.67. Restaureret) 

OY-FHB Brillen-Norman BN-2A-21 lslander 1976 531 9.7.15 Hjemmeværnskommandoen, København C6-LDC 

OY-FLV DHC-1 Chipmunk Mk.21 1953 Cl-0878 21.7.15 fonden Danmarks Flymuseum, Skjern P-143 

OY-GRP Bombardier DHC-8-202 1996 453 16.9.15 Air Greenland NS, Nuuk C-FEAQ 

OY-HfP AgustaWestland AW 139 2015 41501 29.9.15 Ulfur Helicopter lceland ehf, Reykjavik 

OY-HP2 Robinson R66 2015 0578 9.6.15 E.S. Ren tal NS, Hedensted 

OY-INS Vulcanair P 68( 2015 486/C 29.7.15 Bio Aviation 1/5, Holte 

OY-JJG Dornier 328-300 2002 3200 17.6.15 Sun-Air of Scandinavia NS, Billund 5N-BQV 

OY-JJH Dornier 328-300 2001 3171 3.9.15 Sun-Air of Scandinavia NS, Billund 5N-BQU 

OY-JTM Boeing 737-429 1993 27094 10.8.15 Jet Time NS, Kastrup N837AC 

OY-MUX Akaflieg MUnchen MU 13D 1939 108 11.9.15MidL Dansk Svæveflyvehistorisk Klub,Arnborg OY-MUX 

(Slettet 26.2.1980 - restaureret) 

OY-NO Dornier 328-300 2001 3186 25.6.15 Sun-Air of Scandinavia NS, Billund D-BABY 

OY-NOH Kubicek BB22XR 2015 1168 24.7.15 Hot Air ApS, Frederikssund 

OY-OOV Cameron 2-27 5 2015 11915 24.9.15 Den selvejende institution ProVarde, Varde 

OY-PDI Piper PA-28-181 Archer III DX 2015 2843815 1.9.15 European Aircraft Sales ApS, Morud N4435L 

OY-RUR ATR 72-201 1989 145 17.9.15 Danish Air Transport NS, Vamdrup SE-MGT 

OY- Piper PA-46-350P Malibu Mirage 2015 4636660 16.9.15 R C Holding NS, Virum N4432S 
TEl(2) 

OY-YAA ATR 42-500 2000 606 9.9.15 NACAviation 16 Ltd,c/o Billund 8Q-VAQ 

OY-YAL ATR 42-500 1997 534 2.9.15 NAC Aviation 8 Ltd, c/o Billund DQ-PSB 

OY-YAN ATR 72-212A 1999 570 17.6.15 NACAviation 16 Ltd,c/o Billund CX-LFL 

OY-YAP DHC-8-402 2012 4406 13.7.15 NACAviation 7 Ltd,c/o Billund SP-EQA 

OY-AGW Cessna F.172M Skyhawk 14.9.15 Jesper Rosenberg Jensen, Odder Solgt til Tyskland 

OY-ALR Piper JlC-65 Cub 10.9.15 Per Clausen, Rønne (+2) Solgt som 00-TIM 

OY-AZU Robin DR 400/160 Chevalier 13.7.15 Helveg Kampmann,Helsinge (+l) Havareret 

OY-BJD Cessna F.150H 3.8.lS Datalogistic.EU GmbH, Handewitt, Tyskland Solgt til Bulgarien 

OY-CIB ATR 72-202 30.9.15 Cimber NS, Kastrup Lejeperioden udløbet 

OY-CYR Jodet D.18 8.6.lS Rudy Fjord Christensen, Odense Hav. 6.5.13 ved Revninge 

OY-DBT(2) SAAB 91D Safir 7.9.15 Jens Anton Madsen, Spjald Solgt som G-XCID 

OY-HOL Eurocopter EC 135P2+ 30.6.15 Norsk Luftambulanse AS, Gardermoen Returneret som LN-OOL 

OY-HSR Bell 412EP 28.9.15 Atlantic Airways, farne Islands P/F, Vagar Solgt til Tyskland 

OY-MMM(2) Canadair CL-600-2B16 Challenger 20.7.15 NS MaerskAviation Holding, Dragør Solgt som D-AONE(2) 

OY-NAJ Mooney M-20J 31.7.15 Stål & Plast NS, Ringe Solgt som D-CRLU 

OY-NFF Piper PA-28R-201 Arrow III 23.7.15 A.G.D. Trading, Storvorde Solgt som G-MOSH 
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OY-NIX Let L-13 Blanik 15.9.15 

OY-OMG Piper PA-32R-301 Saratoga li HP 22.7.15 

OY-SMM SIAI-Marchetti SF.260 22.6.15 

OY-TRE Cessna F.172E 28.7.15 

OY XNT Jastrcb Standard Cirrus G/81 17.7.15 

OY-YAA ATR 42-500 14.9.15 

OY-YAF ATR 72-212A 17.6.15 

OY-YAI ATR 72-212A 17.6.15 

OY-BYX Schleicher Ka 6CR Rhtinsegler 6.8.15 

OY-CEE Piper PA-28-181 Archer li 17.8.15 

OY-ECI Piper PA-32-260 Cherokee Six 29.7.15 

OHCU Piper PA-28-140E Cherokee Flite-Li11e1 11.9.15 

OY-ECV Piper J3C-65 Cub (L-4A) 19.6.15 

OY-EMJ Tecnam P2002-JF 21.7.15 

OY-FFB Cessna 501 Citation 1/SP 12.8.15 

OY-GTM Cessna F.172N Skyhawk 3.9.15 

OY-HDC Agusta-Bell AB.206B Jet Ranger 10.7.15 

OY-HFJ Robinson R22 Mariner 24.9.15 

OY-HKG Robinson R44 Clipper li 25.6.15 

OY-HLI Robinson R44 Raven li 8.7.15 

OY-JEM Tecnam P2006T 21.7.15 

OY-NIC Cessna F.172N Skyhawk 6.8.15 

OY-PHW Pi per PA-32R-301T Saratoga li TC 11.6.15 

OY-PRG SOCATA M.S.880B Rallye lOOT 11.6.15 

OY-RJC Bombardier RJ-100 3.7.15 

OY-RYY Cessna F.172M Skyhawk 29.7.15 

OY-VXK Glasflugel Standard Libelle H.2018 22.9.15 

OY-XPN Scheibe SF 25( Falke 9.9.15 

OY-YAN ATR 72-212A 9.7.15 

Blanik Gruppen, Kirke Eskilstrup Tvangsslettet 

GEFA Gesellschafft fur Absatz ... , c/o Vamdrup Solgt som G-JAFS 

Monday Media ApS, København Solgt som F-HIUP 

Billund Rundflyvning ApS, Billund Solgt til Rumænien 

I lam I lartvig I lemmingsen, Købenl1dv11 Solgl Ul Tjekkiet 

NAC Aviation 16 Ltd, c/o Billund Udlejet til Colombia 

NAC Aviation 19 Ltd, c/o Billund Udlejet som EC-MHJ 

NAC Aviation 19 Ltd, c/o Billund Udlejet som EC-MHI 

Dansk Svæveflyvehistorisk Klub.Arnborg Flemming Koch, Daugård 

Daniel Mark Hyldgaard, Thisted (+4) Thy-Fly ApS, Hanstholm 

lcebird ehf, c/o Rønne Bornholm Air Service ApS, Rønne 

Mau~ Pete1 Thyregod Rii~. Pandrup Bjørn Stelnfath Iversen, Harrislee (+4) 

Andelsforeningen OY-ECV, Roskilde Thomas Schau Damm, Billund 

Greybird Academy ApS, Randers Aarhus Flight Academy ApS, Randers 

FYTH 1 NS, Åbyhøj Peter Johansen Holding A/S,Århus 

CEG Holding ApS,Åbybro Company Flight K/S,Ålbæk 

Michael Høyer, Odense Heliwork Greenland ApS, Qaqortoq 

Kim Petersen, Næstved (+1) Niels Sørensen, Skanderborg 

Poul Schou A/S, Odense Event Flight ApS, Århus 

Klaus Svoboda,Jordrup Leif Dyøe Nielsen, Assens 

Greybird Academy ApS, Randers Aarhus Flight Academy ApS, Randers 

H. P. Landeværn Kristensen, Hedehusene Randers Cessna Club, Randers 

SIA AE Partner, Ry Net-Advising ApS, Hadsund 

Niels Kristian Petersen, Knebel (+3) Christian Frederik Andersen, Horsens 

Backbone Aviation A/S, Esbjerg Cimber A/S, Sønderborg 

lcebird ehf, c/o Rønne Bornholm Air Service ApS, Rønne 

Jannie Margaard Krogsdal, Østbirk Agnete Olsen, Brande 

Tølløse Flyveklub, Kirke Eskilstrup Dansk Svæveflyver Union, Herning 

NAC Aviation 8 Ltd, c/o Billund NAC Aviation 16 Ltd, c/o Billund 

CESSNA 172 SÆLGES 
Model 1969 med 6-cylindret Rolls Royce motor 
Total flyvetid ca.11000 timer 
Pris ide 100.000 kr 

Hans Christian Hesseldal: 22 50 90 30 

Flyet kan besigtiges hos Kalundborg Aviation 
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Greenland 

Finland 

Denmark 

Local partner, global expert. 

Find out more at: www.airbp.com air bp 
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PiperWarrior (tunet I 60HP) 
udlejes fra Kalundborg Flyveplads. 
Kontakt Kalundborg Aviation for pris mv. 
59 29 13 26 - aviation@mail.dk 

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

IS/j}i~UNDBORG 
LrlfVIATION 

Lufthavnsvej 7A, DK-6580 Vamdrup 
+45 75 58 37 08, info@airservice.dk 
www.airservice.dk 
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DANSKE FLYVERES ÅRSFEST de ~:tttJ 
Fredag d. 6. November afholder foreningen Danske 

Flyvere årsfest. Medlemmerne mødes t il en drink kl. 18 
for derefter at gå til bords til gallamiddag. 
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SVÆVEFLY - MOTORFLY - FALDSKÆRM - UDDANNELSE - FLYVESKOLE-VETERANFLY -

PARAGLIDER - MODELFLY - DRONER - DRAGER M.M. PÅ LUFTSPORT '15 I AARS. 
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Uddannelser: 
Trafikflyveruddannelse ATP, integreret eller modu!ar 
PPL, CPL, IR, FI, Proficlency check, t ræningsflyvning, 
d ifferences train ing på en- og flermotoredc. 
MCC, Night qualification, alle radiocertifikater 
Helikopter PPL, CPL, integreret eller modular, 
Night qualification 
Typerating R22, R44, PC12. 

Copenhagen AirTaxi® A/S Skolen for Civil Pilot Uddannelse® 
CAT flyservice NS 

Københavns Lufthavn Roskilde Lufthavnsvej 34 - 38 
DK 4000 Roskilde Denmark 

Tlf.: +45 4619 1114 E-mail:cat@aircat.dk Web: www.aircat.dk 

IKAROS ATO TILBYDER 
Teori PPL 
Teori, IR(A), Distance Learning, 150 timer 
Teori EIR(A)/CBIR(A), Distance Learning, BO timer 
Teori, BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
Skoling til PPL & CPL 
Skoling h'I en- og to-motoret klasserettighed 
Skoling til en- og to- motoret instrumentrettighed 

Skoling til Instruktør rettighed, FI 
Skoling til Instrument Instruktør rettighed, FI/IR 

Skoling til Not rettighed, NQ 
PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 
12. time, Diff.- og Fom.træning 
IRSE træning i Ful/ Motion Redbird Simulator 
IRSE PC i Ful/ Morian Redbird Simulator 

Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
Revalidarion/Renewal div. rettigheder 

Roskilde Lufthavn • Tlf.: 46 14 18 70 

SprugTcst Virksomhed 

MLR tilbyder følgende indenfor Sprog: 

• <;prngte<t indenfor NAFG/AFG/GFN/NJOR 

• Sprog Assessor Uddannelse 

• Sprog Assessor Revalidation 

Servicen kan foregå i vore lokaler på EKVD el ler egne 

valgt lokaliteter. 

www.mlr-group.dk - info@mlr-group.dk - Tlf.: 6030 4686 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
INTEGRERET OG MODULAR. TEORI OG SKOLING 

· ALLE UDDANNELSER 
TIL FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

Billund Ai r Center A/S 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • Tlf. 7533 8907 

bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

~ motorflyvaklub.dk 

li 
Heliflight.dk 

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

Undervisningen varet ages af professionelle 
pi loter med baggrund i forsvaret og kommer
ciel le flyveselskaber. 

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

kontakt@heliflight.dk • www.hellflight.dk 

~ 
~7) 

LEanN1rOFL':' 
R ea lize yo u r dr e am 

Privat-Teori & praktik til både fly & Helikopter 
Erhverv - Teori & praktik t i l både fly & Helikopter 
Teori t il PPL-CPL-ATPL-EIR-IR-Bridge 
Skoling på 4 moderne Diamond fly med GlOOO 
Ratings ti l ATR42/72-DHC8 Q400-Cessna Caravan 
Ratings ti l EC120-EC135-Cabri G2-R22-R44-8206b 
Ratings t il Aerobatic 
Radiobeviser· N-jord-N-BEG-BEG-GEN 

Hovedkontor: Learntofly ApS Industrivej 5 7470 Karup 
Tlf. 22402230 Email kontakt@learntofly.dk 
Filial : Learntofly ApS Aalborg Lufthavn 9400 Nørresundby. 
Leorntofly ApS er godkendt ATO;DK/011. 

CENTERAIR PILOT ACADEMY Skandinaviens største skole for professionelle piloter 

Lufthavnsvej 44 
4000 Roskilde 
+45 46 19 19 19 
centerair@centerair.dk 
www.blivpilot.com 

.. 
-

pilot acaderny 



Freedom & Fighterjets 
Chipmunk-passioner 
Radioaktivt beredskab 



l 

~ ASERVICE 
CENEIU, L AYIATION SERVICE Al'$ · WWW.GASELll:YICE. DK 

GENERAL AVIATION SERVICE APS VAT NO DK 20 81 æ 08 

LUFTHAVNSVEJ 44 
4000 ROSKILDE 

DENMARK 

+45 72170180 
WWW GASERVICE.DK 

INFO@GASERVICE.DK 

[!la-,!:[!] ~.?})I SCAN KODEN OG SKRIV DIG OP 
r.1!1~ . •~ TIL VORES NYHEDSBREV 
L.:1■ • .-, 

DK 145 0098 

DK MG.1008 

AEROCLEAN 
Aircraft painting 

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

www.aeroclean-nusum.de 

IKAROS ATO TILBYDER: 

• Teori PPL 
• Teori, IR(A), Distance Learning, 150 timer 
• Teori EIR(A)/CBIR(A), Distance Learn ing, 80 timer 
• Teori, BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
• Skoling til PPL & CPL 
• Skoling til en- og to-motoret klasserettighed 
• Skoling til en- og to- motoret instrumentrettighed 
• Skoling til Instruktør rettighed, FI 
• Skoling til Instrument Instruktør rettighed, FI/IR 
• Skoling til N;:it rPttighPrl, NO 
• PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 
• 12. time, Diff.- og Fam.træning 
• IRSE t ræning i Full Motion Redbird Simulator 
• IRSE PC i Full Motion Redbird Simulator 
• Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
• Revalidation/Renewal div. rettigheder 

Roskilde Lufthavn • Lufthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 
http://www.ikaros.dk • ikaros@ikaros.dk • Tlf.: 46 1418 70 

HewvEnclne W'e keep our cusfomers flying 

_ :.;..., _ _ ··-4~ l;;;::;=.=.::.;11·====-i -~=CA=Mo+==== 

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



Hva' sker der danskere? 

Da vi skulle lægge sidste hænder på årets sidste FLYV, 
søgte vi efter næste års arrangementer til "kalenderen". 
Det medførte en større rundfart på diverse hjemmesider, 
hvor der flere steder var informationer om arrangementer 
i 2014 og 2015 . .. men kun meget sparsomme oplysnin
ger om 2016. 

Nu skal man som bekendt ikke kaste med sten, når man 
selv har et drivhus i haven, og på redaktionen har vi be
stemt ikke været stolte af vores hjemmeside www.flyv.dk 
som vi for længst har besluttet at modernisere. Et er at 
beslutte, at der skal fornyelse til. Noget andet er at få det 
til at ske, når man nu også skal så meget andet! 

Inspireret af Adam og Noa (søg på YouTube eller dr.dk) 
spørger vi: "Hva' sker der danskere - er I gået i hi eller 
hvad? 

2016 står for døren, og inden vi ved af det, begynder det 
igen at kr ible i fingrene på fri tidspiloterne, der i stigende 
grad foretrækker at flyve ud til arrangementer, fremfor 
at flyve rundt om flagstangen . Det er utroligt positivt, og 
det er sjovt og hyggeligt at møde hinanden til æbleskiver i 
Skive; pandekager på "Pankosh"; Airshow i Stauning, Ros
ki lde eller Skryrlstrnp eller ti l det årlige pjat med at kyle 
med gummistøvler på Samsø den første weekend i juli. 
Det skal vi holde fast i, for det er sundt for flyvning at 
blande en masse socialt samvær ind i vores lille nørdede 
verden. Dels fordi vi med certifikater hygger os, dels fordi 
det giver en masse goodwill, når vi viser flyvemaskiner 
frem for nysgerrige, og inviterer dem ind i en verden, der 
desværre i større og større grad bliver utilgængelig, på 
grund af mere og mere security på de store lufthavne. 

Rune Balle 
Redaktør og ,, . 

Uugwer ar F.LYVfi 
" ra 2013 

Født i Odense 1967 
A-cert. / PPL 1991 
Cand. scient . 
CPL i New z.· ,lantrapologi Kbh.1999 
CPL . D ea and 2003 

' anmark 2004 
Flyvepladschef pri S: 'iJ r/yvemstruktør 200;m5ø ;idcn .20V4 

1J Søfiy rating Canada 2012 

Flyvning er fantastisk, og det er tankevækkende at tu
sinder af mennesker tog fri fra arbejde og børn fik fri fra 
skole, for at opleve åbningen af den første Airbus A380 
rute i Kastrup Lufthavn. Og det er fantastisk, at der i maj 
måned kunne samles op mod 10.000 mennesker om et par 
håndfulde veteranfly og en af Flyvevåbnets Herkules-fly 
på den nedlagte Flyvestation Værløse, og at sommerens 
airshows i Roskilde og Stauning trak tusinder af menne
sker, der ikke har deres daglige gang i lufthavne eller på 
flyvepladser. 

Interessen for flyvning er stor, og vi skal dele så mange 
oplevelser som overhovedet muligt. Derfor nyder hundre
der af frivillige, at engagere sig i åbent hus arrangementer 
eller flyv-ind på de små flyvepladser eller airshows på de 
større og store lufthavne. Og derfor nyder vi at lave FLYV, 
selvom der er alt for mange, der glemmer tegne abonne
ment, og nøjes med at låne magasinet af klubkammerater 
eller læser det på biblioteket eller i klubhuset. 

2015 har været et spændende år for luftfart og privat
flyvning, og på FLYV-redaktionen takker vi vore læsere og 
annoncører, samt ikke mindst vore freelancere og andre 
hjælpsomme sjæle, for al den opbakning vi har fået. Antr1l
let af abonnenter stiger stille og roligt og FLYV bliver stille 
og roligt mere synligt, uden at virke så anmassende, at 
vi bliver slået i hovedet med janteloven! Vi vil dog rigtigt 
gerne have mange flere abonnenter, og dertor er vi ved at 
indse, at vi ska l frem i skoene og gøre FLYV mere synligt, 
både på nettet og til arrangementer rundt om i landet. 

Hva' sker der danskere - vil I høre om flyvning og luftfart, 
så bak op om FLYV? 
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TOP OF THE CLASS 
Scandinavian Aircraft - Diamond Aircraft Distribution Center Norway 

DA20i - The # 1 future pick for flight schools and private owners. 

Go for the innovative state-of- the-art design combined with excellent safety. best Aight 
quality, high reliability, a good payload and low operating cost with the single-engine, 
two-<;PiltPr f")A?Oi 

The industry's most popular single t rainer aircrafl and a blast to fly for private owners! 
Already chosen by the US Airforce for their basic pilot training program. 

Our superior service net work will <;11i,i,ly '>l')ilrP i,nrt<; within ? 4 ho1 irs from orrlPr. 

Scand1nav1an A1rcraft provide service at our own factory approved service stat ion. 
f- lyteknisk Notodden A':o. With great crattsmansh1p and wide av1at1on expenence we 
deliver satisfaction. Call +47 350 12 177 to schedule your next service. 

-

Cell: +4790784478 
Email: runar®scandinavianaircraft.com 
Web: www.scandinavianaircraft.com 

~ NDINAVIAN ~ !ftcRAFT 
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Foto: Nigel Hawes 

VULCAN PENSIONERET 
Storbritanniens flyvende ikon fra 
den Kolde Krig - det store deltavin
gede atombombefly Avro Vulcan - er 
landet for sidste gang. BAE Systems, 
der sammen med Rolls-Royce og 
Marshall Aerospace har været de 
firmaer, der leverede den tekniske 
ekspertise i forhold til både flyet og 
til rlP hriti~kP h1ftfart~mynrlighP(lPr, 
har udtalt, at "projektet var et af de 
mest komplekse teknisk-historiske 
projekter, som nogensinde er gen
nemtørt." 

Men de tre firmaer har erklæn~t, at 
2015 var sidste sæson, de kunne 
skrive under på papirerne. Vulcan'en 
har haft et meget langt luftbårent liv, 
og man kommer nu ud i helt ukendt 
territorium, hvad delenes levetid 
angår. Firmaerne vil derfor ikke læn
gere garantere, at flyet vedbliver at 
være luftdygtigt. Det bliver også van
skeligere at finde mennesker med 
den tekniske ekspertise til at vedli
geholde flyet. Alle er i pensionsalde-
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ren, og det kan økonomisk set ikke 
gå at oplære nye med det ene formål 
at holde en Vulcan flyvende. 

Vulcans sidste deltagelse i et airshow 
var Shuttleworth Collections sæson
afslutning den 4. oktober. Billetterne 
blev nærmest flået væk, da de hlev 
sat til salg, og det blev annonceret, 
;:it rlen store deltahomher ville være 
merl. VPje oe mr1rker omkring Old 
Warden var afspærret af politiet for 
at forhindre, at de blev fyldt med 
tilstrømmende fans - ikke så meget 
fordi, de ville være gratister, men 
fordi man ikke laver opvisning hen 
over hovedet på folk. Opvisningen var 
i risiko for at måtte c1fløses på erund 
af løsgående folk på markerne! 

Vulcan'en skal nu på museum, og 
måske ville der blive arrangeret dage, 
hvor den taxier. Men den kræver sta
dig penge. Det er en misforståelse at 
tro, at fly automatisk bliver bevaret 
for eftertiden, blot fordi de bliver sat 
på museum. 

Af: Rune Balle og Ole Steen Hansen 

Groundede fly skal også vedligehol
des - om end på et ;:inrlet plc1n et fly
vende - og det skal selve bygningen 
ug!>å. Vi k1 yu!>e1 fingre f01; at delta
bomberen må få en god pensionstil
værelse, og at man i mange endnu må 
kunne komme til at høre brølet fra de 
fire motorer! OSH 

B-3 
Den er allerede ved at blive omtalt 
som 8-3 af kommentatorer; den end
nu Ikke-eksisterende erstatning for 
8-52 og 8-18. Den nye amerikanske 
Long Range Strr1tegic Rom her - LRS-
8 - som USAF har udpeget Northrop 
Grumman til at udvikle og producere. 
Der følger 80 milliarder dollars med 
besti llingen, og USAF vil gerne kunne 
have den nye type i tjeneste i sidste 
halvdel af næste årti. Beslutningen 
har været noget af en skuffelse for 
kombinationen Boeing og Lockheed 
Martin, der sammen havde regnet 
med at have gode odds for at få or
dren. 



LRS-8 skal have stealth-kvaliteter og 
evnen til at ramme mål overalt på 
jorden. Selvom 80 milliarder dollars 
er en pæn sum penge, bliver det al
ligevel en udfordring at holde budget
terne, udvikle den nye teknologi og 
bygge de første fem af de omkring 
100 bombefly, som USAF forventer 
al kunne beslllle. l{eslen skal kunne 
leveres til 564 millioner dollars pr 
styk. 

8-2'eren blev til dels som følge at 
høje omkostninger kun produceret i 
21 eksemplarer, og på en typisk dag 
er USAF kun i stand til at sende 12-
13 af dem ud på operationer. De ikke 
stealhty 8-52 og 8-18 er henholdsvis 
mere end SO år og 25 år gamle! Hvis 
USAF ønsker at bevare sin strategiske 
kapacitet til at kunne ramme mål 
overalt - også der, hvor fjenden har 
et moderne, effektivt luftforsvar - er 
det ikke for tidligt at få sat LRS-B
programmet i gang. Men som den 
amerikanske forsvarsminister Ash 
Carter siger: "Det gør det krystalklart, 
at USA langt ud i fremtiden vil fort
sætte med at have evnen til at sætte 
luftmagt ind overalt på jorden." Pro
grammet som sådan er ellers omgivet 
af meget tys-tys. F.eks. vides det ikke, 
om den nye maskine skal have to, tre 
eller fire motorer. OSH 

begrænset omfi 
rdllbtsrtærme, me 

aget, da USAF til 
rationsklare fly. 

Foto: Airbus 

A350 TIL FINNAIR 
Finnair har som det første europæi
ske luftfartsselskab fået leveret en 
Airbus A350. Typen vil i fremtiden 
komme til at udgøre rygraden i Fin
nairs rutenet til Asien. I første om
gang har passagerer i Europa dog 
haft fornøjelsen af at flyve med ma
skinen, da den har været ind på euro
pæiske ruter, så besætningerne har 
kunnet blive fortrolige med den på 
kortere distancer. Vietnam Airlines og 
Qatar flyver allerede med typen. OSH 

ELLEHAMMERPRISEN 
OG LUFTFARTSPOKALEN 
Fredag d. 4. december blev Elleham
merprisen og Luftfartspokalen uddelt 
ved De Danske Flyvejournalisters 
årlige julearrangement i Lauritzen
terminalen i Københavns Luflhavn. 

Ellehammerprisen som tildeles en 
pioner indenfor flyvning, gik i år til 
Andreas Mogensen som var den før
ste dansker i rummet. 

Billund lufthavns direktør Kjeld 
Zacho Jørgensen modtog Luftfarts
pokalen, som tildeles personer der 
har ydet en særlig indsats til gavn 
for dansk flyvning og luftfart, kon
struktionen af danske fly, udviklingen 
af Flyvevåbnet eller landets største 
lufthavne. 
Kilde: Danske Flyvejournalisters Klub 

Andreas fvtogensen og Kjeld Zacho Jørgen
sen ved uddelingen af Ellehammerprisen og 
Luftfartspokalen. Foto: Frank Undall 



NYE BØGER 
EN FORFØRENDE DUFT 
AF BRÆNDSTOF 

Hører man til typen af mennesker, 
der foretrækker at gå og surmule 
og fokusere på alskins genvordig
heder, så skal man bestemt ikke 
nærme sig bogen "En forførende 
duft af brændstof". Bogen er nem
lig fyldt med sjove og spændende 
anekdoter fra flyvnings spæde 
barndom, og den er så levende vel
skrevet, at man risikerer man at få 
ødelagt sit dårlige humør. 

Forfatteren til "En forførende duft 
af brændstof"Tony Mygdal-Meyer 
har tidligere udgivet bøgerne "Søf
lyverne" (1989) og "Da danskerne fik 
vinger" (2002) og han er ualminde
ligt grundigt inde i sit stof, som han 
formår at gøre så levende, at man 
som læser sidder og ønsker sig til
bage til en tid, længe inden opfin
delsen af begreber som minimum 
flyvehøjde eller arbejdsmiljø. 

Bogen henvender sig til flyvehi 
storisk interesserede læsere, der 
interesser sig for såvel teknik som 
kulturhistorie og, som der står i bib
liotekernes lektørudtalelse: "Bogen 
omhandler en vrimmel ;:if rersoner, 
begivenheder og anekdoter fra den 
danske flyvnings pionertid". 
Lektørudtalelsen kommer omkring 
mange af bogens emner, såsom: 
rekorder, flyveopvisninger, berømte 
flyvere, begejstrede publikummer 
og "hvor vildt det var første gang at 
se et aeroplan i luften". Lektørudta
lelsen afsluttes med en anbefaling 
til de bibliotekarer, der står for ind
køb af nye bøger, og anbefalingen 
lyder kort og godt: 'Anskaffes til 
større biblioteker". 
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Tony Mygdal-fvfeyer: 
En forførende duft af brændstof. 
Forlaget Radius. 429 sider. 299 kr. 
ISBN: 978-87-92334-69-5 

Bogen er underholdende og lærerig 
og for travle mennesker giver den 
trang til at "stjæle" en halv times tid 
i ny og næ, hvor man kan hensættes 
til "de gode gamle dage". Lektørudta
lP!c;pnc; ;rnhPfalin<J kan rtPrfor c;;:i<JtPnc; 
tilføjes ... og af alle andre med hang 
til anekdoter og specifik viden, der 
formidles uden at blive tørt eller ke
deligt. 

Skulle man have glemt at ønske 
sig bogen Lil Jul, kan man glæc.Je 
sig til en fødselsdag eller et jubi
læum, hvor man kan være heldig 
at få et eksemplar. Og kan man 
ikke vente så længe, så kan man jo 
afkorte en flyvetur, og konvertere 
de knapt 300 kr. til "En forførende 
duft af brændstof" 

God læselyst! 



* 
* * 

Euronean 
aircratt sales 

IJ F,lg os pd (acebeok 

2016 Piper MS00 - ring til os for pris og levering 



RADIOAKTIVT BEREDSKAB 
Da Tjernobylværket eksploderede i 1986 og Fukushima i 2011 blev ramt af 
jordskælv og tzunami, blev det tydeligt for alle, at uheld med atomkraft kan 
få katastrofale følger. De fleste lande har derfor atomberedskaber, og inden 
sommerferien blev en del af det danske beredskab afprøvet, med hjælp fra blandt 
andet Flyvevåbnets Helikopter Wing fra Karup. 

Tekst og foto: Rune Balle 



Godt en uge inden øvelsen, udsendte 
Beredskabsstyrelsen en pressemed
delelse, hvoraf det fremgik, at der 
i begyndelsen af uge 26 ville fore
komme flyvning i lav højde med 
forsvarets helikoptere over Midt- og 
Nordsjælland. Formålet var at træne 
Beredskabsstyrelsens luflbilrne nu
kleare beredskab, i at anvende nyt 
særligt følsomt specialudstyr, som 
kan måle radioaktiv stråling ved jord
overfladen. 

UDSTYRET RIGGES TIL 
Da øvelsen var ret vejrafhængig, var 
der afsat to dage plus en reservedag, 
og første dag - mandag den 22. juni 
- startede med meget marginalt VFR
flyvevejr. Faktisk så dårligt vejr, at 
flyvevåbnets Fennec-helikopter måtte 
flyve langsomt og zig-zagge sig frem 
fra Karup hen over Fyn for endelig at 
ankomme til Flyvestation Skalstrup 
syd for Roskilde Lufthavn med godt 
en times forsinkelse. Planen var her, 

at bruge morgenen på at montere det 
udstyr Beredskabsstyrelsens luftbår
ne nukleare beredskab skulle teste og 
uddannes i at anvende. Men i s ilende 
regn var det noget af en udfordring at 
rode med følsom elektronik, når det 
ikke var muligt at få helikopteren ind 
I en hangar: 

Folk i Beredskabsstyrelsen lader sig 
dog ikke gå på af vejr, for - som det 
siges: der findes ikke dårligt vejr, der 
findes bare . . . vilje til at løse udfor
dringer. Da helikopteren endelig var 
landet, blev et telt derfor pakket ud 
af en af de store orange biler, og det 
blev samlet og stillet op, så teknikere 
fra Beredskabsstyrelsen sammen 
med teknikere fra Flyvevåbnet kunne 
montere elektronik i tørvejr! 

DET NUKLEARE MÅLEBEREDSKAB 
Imens udstyret blev monteret, havde 
fysiker Jon Behring tid til at fortælle 
lidt om hvad Beredskabsstyrelsens 

RADIOACTIVE 

mobile beredskab består af, og hvad 
de kan i tilfælde af et atomudslip. 

Kort fortalt, er det et måleberedskab 
hvor avanceret udstyr bruges til at 
registrere og kortlægge, og det er 
faktisk ret omfattende, bestående af: 
14 måleslallune1; hvoraf Je 3 er I 
Grønland 
59 målehold med håndbåret måleud
styr 
2 luftfiltermålestationer 
2 sæt særligt følsomt udstyr, der kan 
monteres på en bil, eller på en heli
kopter. 

Med alt det udstyr kan Beredskabs
styrelsen hurtigt få overblik, i tilfælde 
af at et atomudslip driver ind over 
Danmark, for dernæst at bistå i udar
bejdelse af beslutninger om eventuel 
evakuering, eller henstillinger til 
befolkningen om at blive inden døre, 
eller undlade at anvende frugt eller 
grøntsager, der er dyrket i bestemte 
områder. 
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RADIOAKTIVT BEREDSKAB 

MOBILT UDSTYR 
Beredskabsstyrelsen råder over to 
"store pakker" bestående af compu
Le1 ug yue1 sl føbuml måleuusly1, ue1 
enten kan monteres på taget af en af 
styrelsens biler, eller på siden af, og 
inde i en helikopte1~ 
Jon Behring fortæller, at operatørerne 
af og til er blevet overrasket over 
hvor små mængder radioaktiv strå
ling, der kan måles. 1 disse tider med 
terrorfrygt, bliver der af og til talt om 
"dirty bombs" bestående af radioak
tivt materiale, og da det mobile be
redskab en dag var på rutinemåling, 
kunne man "se" en mand, derudstrå
lede radioaktivitet i så store mæng
der, at det var interessant. Derfor 
kontaktede man manden, der kunne 
fortælle, at han lige havde været til 
scanning på et nærliggende sygehus, 
og at han inden undersøgelsen havde 
indtaget radioaktiv kontrastvæske. 

AFPRØVNING I LUFTEN 
Efter nogle timers arbejde, var må
leudstyret monteret i den godt to 
meter lange glasfiberbox, og elektro
nikken i boxen forbundet med com
puteren inde i helikopteren. Derefter 
blev værktøj pakket sammen, og da 
regnen efterhånden var stilnet af, 
blev teltet forsigtigt båret nogle me
ter væk fra helikopteren, hvorefter 
det også blev pakket sammen. Efter 
gennemgang af alt udstyr kunne Fen
nec-helikopteren starte motor op, og 
pilot, mekaniker og beredskabssty
relsens nuklear-udstyrs-operatører 
begive sig ud på to en lang række 
Lrænings-ITyvninger i omkring 500 
fod, over store dele af Midtsjælland 
og Nordsjælland. 
Jon Bering kunne senere berette, at 
det nye udstyr fungerede perfekt, 
og at øvelsen havde givet præcis de 
erfaringer han havde håbet på, hvil
ket hetyder, at Reredsk;ibsstyrelsen 
fremover hurtigere kan få overblik 
over en radioaktiv forurening. + 
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)f)lEEl)())I & Jfl(Jll'I1Ell,Jlrt1s 
Thor Paulli Andersen er for nyligt vendt hjem til Danmark efter at have boet i 
Texas, hvor han arbejdede hos forsvarsgiganten Lockheed Martin. 
Her fortæller han om, hvordan det er at arbejde hos verdens største producent 
af jngPrfly, nm flyvning i USA ng lidt om Pn af knndidntPrnP til Dnnmnrkr;; nyP 
jagerfly - F-35 Lightning li. 

Efter planen skal Danmark i efteråret 
vælge afløseren til de gode, gamle 
F-16. En af kandidaterne er Lockheed 
Martins F-35, der har været meget 
omtalt i både danske og udenlandske 
mP.<liP.r. OP.nnP ;:irtikP.l P.r ikkP. tiltænkt 
som et reklameindslag for F-35, men 
løfter sløret en smule for, hvordan 
flyet fremstilles og hvad det er desig
net til. 
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ARBEJDE HOS LOCKHEED MARTIN 
Lockheed Martin fremstiller deres ja
gerfly hos Lockheed Martin Aeronau
tics i Fort Worth i Texas. I skrivende 
stund optager produktionen af F-35 
<l P.t mP.stP. af fahrikseulvP.t, mP.n F-16 
produceres stadig rundt i hjørnerne. 
Fabrikken ligger på flådestationen 
i den nordvestlige ende af byen. Til 
daglig arbejder over 10.000 mand på 
fabrikken, der oprindeligt blev bygget 
til at fremstille B-24'ere under 2. ver-

denskrig. Selve fabrikshallen er lidt 
over en mil (1,6 km) lang og alle 3 va
rianter af F-35 (A, Bog C) fremstilles 
s ide om side som på en bilfabrik. Det 
er planlagt at fremstille over 3.000 
P.kSPmplrtrPr af flyPt . 

Flyet produceres som sagt i tre vari
anter som følger: 

F-35A: kaldes CTOL varianten, hvil
ket s tår for Conventional Take Off 



and Landing. Denne variant lander og 
letter altså på konventionel vis og er 
den variant, der skal produceres flest 
af. Det er også denne variant, der er i 
spil som Danmarks nye jagerfly. 

F-35B: kaldes STOVL varianten 
(Short Take Off Vertical Landing). 
Denne variant kan lette meget kort 
og lande vertikalt. Dette opnås ved 
at dreje udstødningsdysen nedad og 
aktivere den såkaldte "lift fan", der 
sidder bag piloten. 

F-35C: kaldes CV (Carrier Version). 
Denne variant er beregnet til brug på 
hangarskibe og har derfor et krafti
gere landingsstel for at kunne klare 
de store kraftpåvirkninger under 
landing og en større vinge for at opnå 
lavere landlngshastlghed og større 
rækkevidde. Vingetipperne kan des
uden klappes op på denne version, så 
den ikke fylder så meget på skibene. 

Flyet et fremstillet af cirka 1/3 kom
posit, 1/3 aluminium og 1/3 tita
nium. De tre varianter har kun ca. 20 
% af strukturen til fælles. Til gengæld 

har de 100 % til fælles hvad angår 
avionics, software og missionssyste
mer. Da de tre sidstnævnte udgør ca. 
70 % af prisen på flyet, er det derfor 
vigtigt, at avionics, software og mis
sionssystemer er det samme på alle 
tre varianter for at reducere prisen 
på flyene. Dette betyder også, at 
cockpittet er ens på de tre varianter. 
De testpiloter jeg talte med, fløj hver 
især alle tre varianter. 

Flyet er meget enkelt at tlyve I torhold 
til ældre kampfly. Det er designet 
således, at piloten kan koncentrere 
sig meget mere om missionen og mis
sionssystemerne end at flyve flyet. 
Situational awareness er prioriteret 
meget højt. Med hensyn til vedlige
hold kræver flyet ti gange mindre end 
ældre kampfly. Dette opnils blandt 
andet gennem avancerede fremstil
lingsprocesser, hvor delene passes 
sammen med ekstrem præcision. 

1 løbet af en typisk arbejdsdag hos 
Lockheed Martin i ingeniørafdelingen 
ser man sjældent dagens lys. Fabrik
ken har ingen vinduer og der er en 

5-7 minutters gåtur til nærmeste 
yderdør. Hvis man vil vide, hvordan 
vejret er udenfor, slår man det op på 
internettet. Man får til gengæld gået 
en del kilometer i løbet af en arbejds
dag, da fabrikken ganske enkelt er 
enorm. Men i frokostpausen har man 
en enestående udsigt: en af fabrik
kens kantiner har en terrasse med 
udsigt til baneanlægget. Her ser man 
dagligt F-35'ere flyve forbi. Sikke et 
drøn den Pratt & Whitney F-135 mo
tor kan give! Det er det rene gut tor 
flyfanatikeren. 

De ansatte hos Lockheed er meget 
stolte af deres arbejdsplads og af fir
maets historie. Mange af de ansatte 
er militære veteraner og sætter en 
ære i at levere produkter til USA's og 
andre landes forsvar. Dette afspejles 1 
firmates motto: "We never forget who 
we're working tor". Det er da også 
svært ikke at blive smittet af den stol
te følelse, det er at arbejde i firmaet 
bag legendariske fly som F-16, C-130 
Hercules, SR-71 Blackbird, U-2, F-104 
Starfighter osv. 
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FLYVNING I USA 
Når man vil bruge sit europæiske cer
tifikat i USA, skal man have udstedt 
et FAR certifikat på baggrund af sit 
R/\S/\ r:Prtifik:it 00t Pr 0n rPn form<;
sag for PPL, så man skal hverken 
aflægge flyve- eller radioprøve ( det 
er en lidt længere historie med CPL). 
Man skal dog en tur forbi det nær
meste FAA FSDO (Flight Standards 
District Office) og ses an. Grundet nye 
sikkerhedsprocedurer skal besøget 
bestilles ca. 20 dage i forvejen. For sin 
egen skyld bør man flyve en tur eller 
to med en lokal instruktør, inden man 
begiver sig ud på egen hånd. Luftrum
met over Dallas/Fort Worth området 
har en ret kompleks struktur i forhold 
til luftrummet over Danmark og ra
diofraseologien er ikke helt identisk 
med den europæiske. Den tykke, tex
anske accent hos nogle af flyvelederne 
kan også skærpe koncentrationen! Til 
trods for alt dette, var det en lettelse 
at opleve, at jeg var i stand til at gen
nemføre flyvninger uden besvær. Det 
gælder altså bare om at kaste sig ud 
i det og ikke lade sig skræmme af de 
mange nye og anderledes ting. 

Jeg lejede jævnligt en Cl 72 på en lille 
flyveplads i en af forstæderne til Fort 
Worth. Ved landing på bane 17 skulle 

man være opmærksom på to ting: 
det 2 meter høje stakit med dertilhø
rende rækkehuse tre meter fra banen 
til venstre og jernbanen fem meter 
til højrP for h:mPn Ron, 0n tirl lig0r0 
USAF 8 -52 pilot som jeg lejede flyet 
at; havde følgende at sige: "Hvis du 
ser toget komme når du er på finale 
- så må du enten skynde dig ned el
ler gå rundt!" Fragttogene i USA kan 
være umådeligt lange, så man kan 
risikere at hænge i luften længe inden 
"trafikken" har fjernet sig. Slipstrøm
men fra toget kunne nemlig skubbe 
en ubehageligt tæt på enten stakit 
eller tog ... 

Noget af det bedste ved at flyve i 
USA i forhold til Europa er en service 
flyvelederne kan give dig: flight folio
wing. Når man beder om denne ser
vice, afsender man som herhjemme 
en forkortet flyveplan og anmoder 
derefter om flight foliowing. Herefter 
vil flyvelederen på den pågældende 
frekvens oplyse dig om vejr på ruten, 
om du viger fra din planlagte kurs og 
om trafik. Ved sidstnævnte kan fly
velederen bede dig om at foretage en 
undvigende manøvre (f.eks. "Cessna 
2864Q, turn left 10 degrees"). Denne 
service eksisterer naturligvis udover 
den sædvanlige oplysning om trafik 

Forfatteren står ved AF-61 (A-variant nr. 67 
til US/\F) på Final Assembly Line hos Lock
heed Martin Aeronautics i Fort Worth 
Foto: Lockheed Martin. 



nær dig. Dette er en meget betryg
gende service at have, især når man 
flyver i luftrum hvor trafikdensiteten 
er høj. 

På et PPL i USA er det ikke nødven
digt med radiobevis. Man regner 
radiokurset som en indbygget del af 
skoleflyvningen. Selve cerllflkalel 
kommer cirka 10 dage efter besø
get hos FAA (man får selvfølgelig et 
midlertidigt certifikat) og har format 
som et kreditkort - mere handy end 
den lille bog man render rundt med i 
Danmark! 

Hver anden måned udgiver FAA 
desuden et blad kaldet "FAA Safety 
Briefing", i stil med det hedengangne 
OY-SIK. 

FREEDOM 
Noget der slog mig under mit ophold 
i Texas var den lette tilgængelighed til 
flyvning. Der er utroligt mange små 
og store flyvepladser rundt omkring. 
Mange af disse er airparks, hvor 
folk bor sammen med deres fly året 
rundt. I en airpark jeg besøgte var 
der endda en fyr, der havde en Cessna 
Citation stående under sin lejlighed. 
Del er megel mere u<lbre<ll al have 
sit eget fly i USA end herhjemme. Der 
er en "gør-det-nu-bare" og "hvorfor 
ikke?" indstilling til tingene. Vejene 
omkring flyvepladser hedder også 
f.eks. "Bonanza Road" eller "Cessna 
Lane". Herhjemme hedder det altid 
"Flyvervej" eller lignende og vi har 
i Randers fået afslag på at få blot et 
lille skilt med "Randers Flyveklub" 
sat op ved vejen! Come 011! Danmark 
ligger godt nok langt nede ad free
dom-skalaen når man sammenligner 
med Texas. Nå ja, og så eksisterer 
landingsafgifter generelt ikke i USA. 

Så hvorfor er flyvning så meget mere 
udbredt i USA end herhjemme? Er 
det prisen på AVGAS? CAMO? Jante-

På kortfinale til bane 17 på Sycamore Strip 
(K9F9). Bemærk jernbanen til højre for 
banen og hegnet til venstre for banen. 
Foto: Thor Paulli Andersen. 

loven? Vejret? Manglende interesse? 
Hvad end det er, så giver flyvningens 
langt større udbredelse i USA adgang 
til mange flere og forskelligartede fly
veoplevelser. Man kan - næsten uan
set tid på dagen eller ugen - komme 
til en flyveplads og finde spændende 
fly man ikke ser derhjemme og måske 
få prøveture i disse spændende fly. 
Jeg havde fornøjelsen af en tur i bl.a. 
en gyrokopter og en Beechcraft T-34 
Menlm: Ganske u<len beregning. 
Når man udviser interesse og begej
string for folks maskiner, bliver de 
meget stolte og kan nemt lokkes til 
at give en tur. Man kan heldigvis også 
møde samme gæstfrihed på de dan
ske flyvepladser - hvis der da ellers 
er nogen til stede. Min oplevelse er, 
at vi danskere er mere reserverede, 
hvilket måske kan skræmme poten
tielle flyvefæller væk. Vi er et relativt 
lille flyversamfund i Danmark og 
overlever kun ved at trække flere folk 
til. Vi må håbe at de nye certifikatreg
ler og udbredelsen af nye UL-fly kan 
trække flere tlyentusiaster til. 

På en tur gennem Colorado faldt jeg 
over "The Airplane Restaurant", en 
restaurant, hvor man spiser inde i en 
gammel Boeing KC-97 tanker. Temaet 
er meget velgennemført: tjenerne er 
udklædt som stewarder /stewardes
ser, indretningen består udelukkende 

numn(HI & l(IGD'I1Ell.JE'l'S 

Final Assembly Line hos Lockheed Martin 
Aeronautics i Fort Worth. Denne befinder 
sig inde i "The One Mile Hall" Foto: Lock
heed Martin. 

af flyrelaterede genstande og i menu
kortet var der også kælet for detaljer
ne. Jeg bestilte og fortærede med stor 
fornøjelse en 't\fterburner Burger", 
men ikke uden først at overveje deres 
"Piper Club Sandwich". Efterbrænder
burgeren syntes bedre at passe ind 
med mit arbejde ... 

I ørkenen i nærheden af Grand Can
yon stoppede jeg ved en gammel, 
slidt flyveplads. Her var et lille, men 
særdeles veludstyret flymuseum med 
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et helt hold af mekanikere der, gik og 
restaurerede og vedligeholdt flyene. 
Et afflyene var en Lockheed Constel
lation, som de endd;i ;irhejdede på at 
gøre luftdygtig! En af dem, der arbej
de på Conni'en var en ung, kvindelig 
flymekaniker. Hun var meget begej
stret over at få chancen for at arbejde 
på sådan et h istorisk fly. Hun havde 
dog lige fået sit drømmejob (flyme
kaniker hos Gulfstream), så hun kan 
desværre ikke være med, når holdet 
engang får den gamle Connie i luften. 
llrle bag flymuseet filnrlt jP8 Pn hær
get Schapel SA-882, der er en hjem
mebygget flyvende vinge. Jeg glem le 
både t id og sted og kastede mig grå
digt over at undersøge kontrolflader, 
hvordan siderorseffekten virkede, 
motor osv. Canopy'et var smadret og 
glasfiberen bar tydeligt præg af de 
mange år under Arizonas ørkensol. 
En af mekanikerne fortalte rlen tri<;tp 
historie bag flyet: manden, der byg-

\le;rbJC!t Sclwpel SA-882 pu Planes af Fame 
A,r Museum i Arizona. 
Flyet e, stuvet af ve;en omme bag hangaren. 
Foto: Thor Paulli Andersen. 
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gede det, havde brugt flere å r på det. 
Da han under en high speed taxi test 
fik flyet op i ground effekten, skræm
te flyets ustabile karakteristika ham 
fra vid og sans. Han svor aldrig at 
ville flyve flyet igen og donerede det 
til museet, hvor det har stået i efter
hånden 20 år. Flyet er meget bemær
kelsesværd igt og smukt, og ligner de 
gamle Horten flyvende vinger. Den 
simple elegance, de rene, aerodyna
misk korrekte linjer og pusher-propel 
gør flyet meget tiltalende. Det havde 
en m;ieisk tiltrækn ineskr;ift p~ mie, 
så jeg spurgte om den var ti l salg. En 
af mekanikerne oµlysle mig sørgmo-

digt, at strukturen efterhånden var så 
skadet af omgivelserne og glasfiber
konstruktionen var så delamineret, at 
den aldrig ville komme i luften igen. 
Det er måske også godt det samme, 
hvis flyet opfører s ig som beskrevet 
af konstruktøren! Jeg kastede et blik 
på tachometeret til Wankelmotoren 
og aflæste sølle 9 timer tota lt. Sikke 
en skam - og sikke et fly. 

I skrivende stund er typevalget til 
Danmarks nye kampfly sat til engang 
i efter~n,t. ll;inset hvilket fly v;i]get 
falder på, bliver det spændende at 
følge fremli<len fur <lansk luflforsva1: + 
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Den drivende kraft bag, at ikke færre end 43 Chipmunks kunne mødes 
på Old Warden i maj i år, kan kun beskrives som passion. Renlivet passion. 
En passion for Chipmunks, en passion for flyvning. Carol de Solla Atkin har 
den. FLYV mødte hende på Shuttleworth Collection. 

Carol arbejder for Shuttleworth 
Collection på den unikke græsfly
veplads 65 kilometer nordnordvest 
for Tower Bridge i London. 

Det lå ikke i kortene, at Carol skulle 
komme til at arbejde med flyve
maskiner. Men det endte med, at 
hun forlod finansverdens templer 
i glas og stål i City of London for at 
arbejde på et sted, der hører til ver-
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denskulturarven indenfor flyvning. 
Lugten af penge blev byttet ud med 
duften af dope og motorolier. 

LANCASTER-DATTER 
Carols far var den ottende mand på 
de meget hemmelige Laneasters i 
101 Squadron på luftbasen Ludford 
Magna i Lincolnshire. På nattehim
len over Tyskland udførte eska-

drillen under /\nden Verdenskrig 
p ionerarbejde indenfor elektronisk 
krigsførelse. Det ottende besæt
n ingsmedlem - en Lancaster havde 
normalt syv mands besætning 
- havde opgaven med at betjene ap
paraterne, der skulle gøre livet van
skeligere for det tyske luftforsvar og 
lettere for de britiske bomberbesæt
ninger ( eskadrillens rolle er beskre
vet i min bog Bombemål Berlin). 



Carols far talte sjældent om det ef
ter krigen, men efter et møde med 
krigsveteraner på den gamle flyve
plads, kom han hjem med et billede 
af en Lancaster, der havde kurs lige 
mod beskueren. "That's kind of cool," 
tænkte Carol, men forsatte i øvrigt 
sit non-aeronautiske ungdomsliv. 

"Jeg ved i virkeligheden ikke, hvor
dan jeg opdagede min passion for 
flyvning," kommenterede Carol. "Jeg 
tror, at enten har man den i sig, el
ler også har man ikke. Der skal bare 
være et eller andet, som bringer den 
frem. Nogle små drenge opdager den 
tidligt gennem deres legetøj. Jeg var 
ikke så heldig." 

Carol skulle lige først igennem at 
være bange og misundelig. Kolleger 
i hendes bank længtes efter noget 
krydderi på deres skrivebordsbund
ne hverdag, og de havde hver købt 

sig til et fritfaldsspring. Carol mente, 
de måtte være gået fra forstanden. 
Men da de kom tilbage smilende til 
op over begge ører, blev hun misun
delig. Det ville hun altså også prøve! 
Hun var bange hele vejen op og nær
mest skræmt fra vid og sans, da hun 
skulle ud af flyet, "men det var sådan 
et pragtfuld fornemmelse at være til
bage på jorden igen og tilmed i live. 
Jeg måtte mørke den følelse igen!" 
Det gjorde hun så gang på gang i fem 
år. Elskede det. Elskede miljøet. 

Carol arbejder for Shuttleworth Collection 
på Old Warden Aerodrome. Hendes favorit i 

samlingen er racerflyet De Havilland Comet. 

Elskede samværet med kammera
terne på pladsen - og hun var bange 
hver evige eneste gang. 

Faldskærmsspring stiller krav til 
vejret. Det gør flyvning også, men i 
mange tilfælde kan man flyve, selvom 
springerne må blive på jorden. Netop 
sådan en dag, hvor springerne drev 
omkring og ventede på et mirakel fra 
vejrguderne, foreslog en pilot, at en af 
dem kunne komme med ham op i en 
Cessna. Carol slog til med det samme. 
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En Chipmunk - ingen tvivl - men den 
senere monterede boksermotor klæder nu 
ikke typen så godt som en klassisk ræk
kemotor. 



"Jeg prøvede at styre, jeg landede - i 
flyet, der var ingen behov for at stige 
ud deroppe. Jeg var vild med det." 

Hun tog sit PPL på en måned. Det 
hele, også teorien. Hun havde læst 
teoribøgerne, inden hun rejste til 
Florida, hvor hun gennemførte sin 
~kuling. "Jeg lrnede, al jeg kunne 
lande en flyvemaskine, fordi jeg 
havde læst alt om det. Men nej nej; 
den lavede alt muligt, jeg ikke havde 
bedt den om. Ikke desto mindre fik 
jeg efterhånden styr på det." 

Udrustet med sit PPL blev Carol 
snart involveret i alle mulige aktivi
teter omkring flyvning. Hun sluttede 
sig til marshallerne på Oshkosh og 
vendte tilbage år efter år. "Oshkosh 
er en fest 24 timer i døgnet. Flyvnin
gen er vildt spændende, men man 
skal gøre sig klart, at det er det kede
ligste ved det arrangement!" 

Et bryllup i en Ford Trimotor -
1920's tremotorede amerikanske 
blikgås - tændte hende helt af. "Det 
ville jeg også prøve - a t blive gift i en 
flyvemaskine! Det eneste jeg mang
lede, var en at gifte mig med!" Men 
problemer er til for at blive løst - kig 
på www.warbirdcolour.co.uk for at 
se, hvilke tjenester Carols mand til
byder ejerne afwarbirds, der ikke vil 
gå på kompromis med autenticiteten 
i bemalingen af deres stolte, gamle 
fly. Carol har i øvrigt selv haft med 
warbirds at gøre. Gennem tretten 
år var hun frivillig ground crew på 
Fighter Collections Bearcat på Dux
ford. Brylluppet i Oshkosh kom ellers 
ikke til at finde sted i Trimotor'en. 
En Concorde var på besøg det år, og 
det blev i den de to sagde " I do" til 
hinanden! 

Og Carol bare fløj og fløj. Hun var 
medejer af en Emeraude, og da en af 
de andre havarerede med den, fandt 

Carol deltager ofte i flyvestævner af forskellig 
art i England. Her kigger hun sammen med 
et besætningsmedlem fra sin Chipmunk på 
en Zlin Z-526F ved AeroExpo i 2014 

hun kort efter en Chipmunk, som 
var til salg . I de sidste femten år har 
Carol været medejer og fløjet typen. 
Hendes samlede antal flyvetimer er 
nu over 1200. 

CHIPMUNK-TRÆF 
Del c1 inlcl unde 1, a l Jcl vm Cm ul, 
som var kvinden bag årets store 
Chipmunk-træf i maj. Hun har alle
rede organiseret et på Oshkosh, men 
ikke så stort, da typen er sjælden 
på den anden side af Atlanterhavet. 
Hun har organiseret nogle træf i 
England og en ni-skibs -formation 
over University of Hertfordshires 
gardenparty. Og så som sagt det store 
træf. "Det var enkelt nok," fortalte 
Carol. "Der var ikke meget at organi
sere, jeg skulle blot invitere en masse 
Chipmunk-ejere og deres fly. Men 
man kan selvfølgelig kalde de mange 
timers fritidsarbejde foran compute
ren for at organisere." 

120 Chipmunk-ejere i hele Europa 
blev inviteret, 60 via mail, andre 
60 med brev. Det var meget ligetil, 
nogen skulle bare få ideen. Nogen 
skulle tage det skridt videre og gøre 
noget ved det. Carol gjorde præcis 
det, og derfor fik mange Chipmunk 
ejere en unik mulighed for at mødes 
og dele deres passion for det fine 
design. 

lllipnuuzl,~ 

Carol , sit rette element - , cockpittet på sin 
Chipmunk! Foto: David Scott 

70-JUBILÆUM 
I 2016 vil typen Chipmunk kunne 
fejre 70 år i luften, og det vil ske med 
maner i England. Det største rene 
Chipmunk-arrangement vil finde sted 
på Old Warden, hvor Shuttleworth 
Collect ion vil være vært den 22. maj -
præcis den dato, hvor den første Chip
munk lettede for første gang. Det er 
ikke urealistisk at forestille sig, at det 
kan blive det største Chipmunk-træf, 
som hidtil er set. 

Carol står selv for et mindre og meget 
eksklusivt arrangement i dagene 8. til 
10. juli 2016. Ved Royal International 
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Chipmunks over Odense i 2004. 

Air Tattoo (RIAT) på Fairford-basen 
100 km vest for London, vil syv Chip
munks i militær bemaling blive invite
ret til at deltage. Carol sender invitati
oner ud til ejere af fly i militære farver, 
og herefter vil der så være en udvæl
gelsesproces, hvor man finder frem til 
de syv Chipmunks, som kommer med. 
De syv vil så markere typens betyd
ning for den militære flyvning og gøre 
tlel i selskab metl alle tle mililære Ily, 
der gør det meget store årlige tattoo 
til en helt særlig begivenhed. 

Hvis danske 1.hipmunk-piloter over
vejer en Englands-tur, vil det være 
vanskeligt at fmde tidspunkter, hvor 
det vil være mere spændende end 
netop de to beskrevne, om end det 
altså kun vil være få beskåret selv at 
flyve ind til RIAT i deres Chipmunks. 
Old Warden vil derimod være ste
det, hvor man i rigt mål kan mødes, 
nyde hinandens gode selskab, se på 
Chipmunks, flyve i dem. Og utvivl-
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somt møde Carol, en af de personer, 
der får begivenheder til at ske. En af 
dem, der er med til at gøre flyvning 
sjov og dermed sikre, at vi bevarer 
det allervigtigste ved at flyve rundt 
i små flyvemaskiner: Nemlig at have 
det sjovt! + 

l 

OY-AVF fløj tidligere i Flyvevåbnet. Her ses 
den under start en eftermiddag på Ringsted 
Flyveplads. Entertaineren Thomas Eje ejede 
en årrække dette fly. Hvem har ikke brug for 
en Chipmunk? 



33 . INTE RNATIONALE K Z-RALLY 

~~~~~ 

RSHOW 
Stauning Lufthavn 

Lørdag den 10. juni 2000, kl. 13.30-16.30 
Airshow med civile og militære fly, aerobatic. præsentation af vetaranfly, DC3 

og hjemmebyggede fly. Udstillinger og mange oplevelser for hele familien. 

Kom til et enestAende airshow • hvor publikum er sat I centrum! 

Øverst: OY-ALD var på plakaten sammen 
mPrl Hnrrly Vnrls K1 VIII til K1 Rnlly i 1'r 
2000 .. 

----1 \ 

Foto: Damien Burke 

-tk" 

Ozipnuu,k~ 

DE HAVILLAND CANADA D.H.C.1 
CHIPMUNK 
De første streger til Chipmunk 
blev fældet ned på et tegnebord 
i 1943. Tanken var at lave en ef
terfølger til Tiger Moth, der på 
det tidspunkt gjorde det godt 
som elementærtræner i Royal Air 
Force, og som de fleste britiske pi
loter under Anden Verdenskrig fik 
deres grundlæggende uddannelse 
på. Men Tiger Moth var et biplan 
med rødder tilbage til 1920'erne, 
og De Havilland forudså, at der 
ville brug for en afløser. Chip
munk blev et usædvanligt vellyk
ket både smukt og vel flyvende 
design. Ikke noget ideelt rejsefly, 
men perfekt til at uddanne piloter 
og til at lave sjov på himlen. Flyt
ter man pinden i en Chipmunk, 
sker der noget. Gør man det i en 
Cessna, skal maskinen først lige 
overveje, om den er med på ideen. 

En Tiger Moth ligner og er et 
veteranfly. En Chipmunk er det 
strengt taget også, men typen 
kan bedre beskrives som tidløs 
og svævende højt og flot over alle 
alrlPr'>8ræn<;P.r - c;om RP.at)P.<;-<;;rn
ge. Begge dele er klassikere med 
deres eget liv hinsides tid og rum. 
Flyvevåbenet brugte typen fra 
1950 til 1976, først og fremmest 
på Flyveskolen på Avnø, hvor om
kring 2.400 piloter blev uddannet 
på typen. En del af Flyvevåbnets 
Chipmunks blev efterfølgende 
solgt til civile brugere, og derfor 
har Danmark i rl,18 en pæn hP.
slamJ af tlen smukke gamle Lype, 
som vi kan nyde til airshows, og 
hvor de ellers flyver og dukker 
op - altid velkomne på enhver 
flyveplads! 
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PILOT UDEN COCKPIT 
Da Emil Degn blev student, var han ikke 100% sikker 
på hvilken uddannelse han skulle gå i gang med. Ved 
et tilfælde, og med lidt hjælp fra sin entreprenante 
far, blev han dronepilot på fuld tid I 

Indtil for få år siden, var foto-droner 
legetøj, der nok kunne tage billeder, 
men egentlig ikke kunne producere 
noget, der kunne bruges til ret meget. 

I dag bruges foto-droner i vid ud
strækning af ejendomsmæglere, 
landmålere, brandmænd og andre 
offentlige myndigheder, der nemt og 
hurtigt kan få et overblik, der tidli
gere krævede helikoptere eller fast
vingede fly. 

At lave kvalitetsbilleder kræver pro
fessionelle kameraer og objektiver, 
der stadigvæk er tunge og relativt 
krævende at betjene. Men ofte kan 
kunder nøjes med billeder aflidt 
mere beskeden kvalitet - til en væ
sentlig lavere pris - og det kan foto
droner snildt levere. 

Til dato er der ifølge Trafikstyrel-
sen godt og vel 150 registrerede 
drone-fotografer, og fagfolk anslår at 
omkring en fjerdedel af disse har så 
meget af lave, at de kan kaldes fuld
tids drone-fotografer. Nogle bruger 
kostbare droner med seks eller otte 
motorer, mens mange kan nøjes med 
en god fire-motors hyldevare, der kan 
købes på nettet med et par klik. 

Emil Degn er en af disse drone
fotografer, der efter opstart med DJI 
Phantom II med 12 Mpix og HD vi
deo, har investeret i Phantom III med 
14 Mpix og 4K video, der har kostet 
ham godt 15.000 kr. inklusiv gyrosta
biliseret kamera. Med det grej løses 
langt de fleste opgaver, der spænder 
over fotografering af huse for ejen
domsmæglere, til videopræsentatio
ner af virksomheder. 

Da FLYV besøger Emil Degn er han 
netop ved at forberede en fotoopgave 
nær Randers, og imens han venter 
på at vejret klarer op, når vi at teste 
udstyret på en nærliggende mark. 
Emil Degn fortæller, at han nok ikke 
skal være foto-drone-pilot i mange 
år, men at det er sjovt og spændende 
at lave noget praktisk, efter at have 
knoklet sig til en god studentereksa
men. 



På spørgsmål om hvad han vil bruge 
sin studentereksamen til, svarer Emil 
Degn, at det nok bliver noget med 
alternativ energi, som ingeniør. 

Gennem de seneste år har der været 
meget fokus på at få unge mennesker 
hurtigt i gang med videregående ud
dannelser, fordi nogle specialister 
mener det er vigtigere at de unge 
kommer hurtigt videre, end at de 
tinder ud at præcist hvad de vil. Et 
år eller to som drone-fotograf kan 
dog umuligt være skadeligt, for ud Typisk ejendomsmægleropgave 
over at håndtere droner, lærer Emil 
O@gn :it rlriw @n virksnmh@rl, hvor 
planlægning, kundepleje og admini
stration fylder meget. Og med en far, 
der i årtier har arbejdet med "events" 
i virksomheden "EVENT DANMARK" 
kan det ikke gå helt galt! + 
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Da en næsten tom Lufthansa Airbus 380'er den 15. september 2010 besøgte 
Kastrup lufthavn, var mange overbeviste om, at Airbus 380'ere aldrig ville komme 
til at flyve i rutefart til og fra Kastrup. Begrundelsen var, at vejtunnellen til Dragør 
ikke ville kunne holde til vægten af en fuldt lastet A-380'er, at banerne ville være 
for smalle og at det aldrig ville kunne betale sig at udbygge lufthavnen, så den 
kunne håndtere flyet. 

1. december 2015 - kun godt fem år senere - landede en af Emirates 65 Airbus 
380'ere for første gang, og daglige afgange med verdens største passagerfly er 
nu en realitet! 

Tekst: Rune Balle 
Foto: Casper Tybjerg, Kenneth Maigaard, Rune Balle 



-
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A-LUFTHAVNE OG B-LUFTHAVNE 
Airbus A-380 er en gigantisk flyvemaskine, og siden den 
blev sat i drift i 2007, er det ikke for meget at sige, at ver
dens lufthavne er blevet delt op i A-lufthavne og 8-lufthav
ne. A for de lufthavne der kan håndtere A-380 og B for de 
lufthavne der kun kan håndtere "bette" flyvemaskiner! Set 
fra et dansk perspektiv har Kastrup Lufthavn gennem år
tier været en kæmpe lufthavn, med mange internationale 
forbindelser, og for at holde denne position, har det været 
vigtigt at følge med på A-holdet! Emirates Airbus 380, der 
nu flyver dagligt mellem Kastrup og Dubai, kan tage 615 
passagerer, og selvom det indtil videre kun kommer til at 
ske en gang om dagen, så har det enorm signalværdi, fordi 
Kastrup Lufthavn nu er med i en eksklusiv liga af lufthav
ne, som de store selskaber vil satse på. 

BANEUDVIDELSE 
For at kunne håndtere Airbus 380 har det været nødven
digt at gøre bane 22L/04R hele 8 meter bredere samt at 
udvide mange taxiveje, så de enorme Airbus 380'ere kan 
taxie til og fra den nye gate for enden af Finger C. 
Kenneth Maigaard, der blandt andet er kendt som Pi per 
Cub pilot fra Holbæk Flyveplads, var med som underentre
prenør, og han fortæller, at der det seneste godt halve år 
er flyttet ca. 80.000 kubikmeter jord, for at udvide banen 
med 8 meter; at der er fræset gammel asfalt af så banens 
tværprofil falder præcis 15 promille fra midten af banen 
og ud til hver side; at der er trukket ca. 40 km nye instal
lationskabler; er afmærket og boret op til 700 banelamper, 
og at der er udlagt over 100.000 kvadratmeter asfalt, hvor
af de ca. 80.000 kvadratmeter blev lagt på bare to nætter! 
For at sætte det lidt i perspektiv, så svarer 100.000 kva
dratmeter asfalt til, at man kunne lægge nyt slidlag på 
Kalundborg Flyveplads otte gange, eller til at man kunne 
lægge et nyt slidlag på en 16 km lang landevej. Det er med 
andre ord ret meget asfalt, der er lagt ud, hvilket man 
skulle tro ville være enormt tidskrævende. 
"Det er det nu ikke" fortæller Kenneth Maigaard, der sam
menligner asfaltarbejde med når vi "almindelige" skal 
male eller tapetsere en stue. Det, der t;;iger tid, er alle 
forberedelserne, for selve det at rulle maling på væggene 
er ingenting i forhold til at rense gammel tapet af, spartle 
huller og dække af inden malerarbejdet. 

STORT PROJEKT 
Ot>t Pr nu noet>t af en "lejl ighed" der er hlevet "tapetseret", 
og noget stort grej der har været i gang sammen med 
rigtigt mange specialister. Der har været 150 mand i gang 
med 120 store entreprenørmaskiner for at løse opgaven. 
De store asfaltudlæggere klarer seks meter i bredden og 
lægger ca. 12 meter asfalt i minuttet svarende til 720 me
ter i timen. For at få de bedste samlinger i asfalten, kørers 
der med to asfaltudlæggere ved siden af hinanden, så 
varm asfalt løber sammen til et 12 meter bredt "tæppe", 
som rulles ud på et areal, der nogenlunde svarer til 1,5 km 
landevej - i timen! 



"Mine medarbejdere og jeg har stået for udlægning af as
falt, og vi brugte ca. otte uger på projektet, efter alle forbe
redelserne med at flytte kabler, afløb, dræn og afvandings
systemer", fortæller Kenneth Maigaard. 

Inden selve asfaltarbejdet kunne påbegyndes, skulle der 
forberedes ny infrastruktur. Dvs. omlægning afledninger 
og omlægning af banelys, samt omlægning af dræn og af
vandingssystemer, og ikke mindst udskiftning af svækkede 
områder, hvor bundlag ikke har været af en tilstrækkelig 
god kvalitet, til at der kunne lægges nyt slidlag asfalt. 

"Det har været enormt tidskrævende" fortæller Kenneth 
Maigaard, der også fortæller, at det har været en hård 
omgang for alle de ansatte, der har måttet vinke farvel til 
sommerferie, og leve med rigtigt meget natarbejde. For 
selvom bane 22L/04R var lukket i et par måneder, og der 
derfor kunne arbejdes i døgndrift, så har det kun været 
muligt at arbejde på taxiveje og banekrydset mellem klok
ken 23 og OS, fordi bane 30/12 pinedød skulle være klar 
til startende og landende fly fra klokken 06 om morgenen. 
"Det har været hårdt for mange familier, der nu trænger 
til en god lang vinterferie". Selv har Kenneth Maigaard 
i månedsvis set frem til en lang ferie, sammen med sin 
hustru og to små børn, der tilbringer jul, nytår og januar i 
Thailand. 

DEN STORE DAG 
Når store selskaber som Emirates og Copenhagen Airports 
skal markere noget så specielt, som at verdens største pas
sagerfly sættes i rutefart til og fra Kastrup Lufthavn, bliver 
det gjort med maner. Derfor bliver der arrangeret recep
tion for særligt indbudte, og arrangeret busser, der kører 
pressen til et forudbestemt sted nær landingsbanen, hvor 
fotografer og journalister kan forevige første Emirates 
Airbus 380-landing på klos hold. På den store dag er alt er 
timet og tilrettelagt, så alle fotografer kan stå det samme 
sted, og få de samme billeder, der mailes direkte fra de 
digitale kameraer til redaktionerne, der - imens de ser 
begivenheden direkte på TV2 NEWS kappes om at værc 
de første til at lægge billederne på "nettet", hvorefter et bil
lede eller to udvælges til brug i næste dags papirudgaver. 
Når man vælger at tage imod en invitation til en mediebe
givenhed, må man også acceptere vilkårene. Det vil sige, 
at "de store" som DR TV, TV2 og TV2 NEWS naturligvis får 
lov til at interviewe piloterne i cockpittet, mens "de små", 
som f.eks. magasinet FLYV, må nøjes med at stå på tæer på 
bagerste række. 

T.v.: Selvom arbejdet med at forberede baner og rulleveje vor 
krævende og for det meste foregik midt om natten, havde Kenneth 
f1aigaard overskud til at fotografere. 

T.h.:Thomas Jøhnk og Casper Tybjerg fløj i næsten to timer over 
København, Saltholm og Amager. 

A380 TIL KASTRUP 

Forud for arrangementet forsøgte jeg ihærdigt, at få lov til 
at komme i cockpittet, for at møde piloterne, men kom
munikationsbureauet der koordinerede arrangementet 
svarede, at det desværre ikke kunne lade sig gøre, fordi 
der ikke ville blive tid til det. Man prioriterede TV fremfor 
trykte medier. 

FLYV I LUFTEN 
Når FLYV ikke kunne komme i cockpittet, måtte vi finde 
på noget andet, og hvad ville være mere nærliggende for 
FLYV end at flyve ind over lufthavnen, og fotografere A-
380'eren i det samme øjeblik, den satte hjulene på den nye 
bane. Men måtte vi overhovedet det? 

Som nogle læsere har bemærket, kan FLYV af og til bringe 
specielle historier, og de bliver til, fordi flyveverdenen i 
Danmark er så lille, og fordi der er "nørder" der elsker at 
dele spændende historier fra deres hverdag. Dem skylder 
vi på redaktionen en stor tak! 

Da jeg ringede til Naviair i Kastrup Lufthavn, var jeg 
forberedt på et høfligt afslag, men til min store over
raskelse svarede den presseansvarlige, at hun da lige 
ville ringe til chef-flyvelederen, og spørge om han ville 
ringe tilbage. Et par timer senere ringede han, og han 
var utroligt imødekommende. Aftalen blev, at vi ringede 
til ham et par timer inden forventet afgang fra Roskilde 
Lufthavn, for at aftale flyvevej og sikkerhedsafstand til 
banerne i Kastrup. 
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At skulle flyve ind over Kastrup Lufthavn, og se den 
første Airbus 380 lande, er lidt af et eventyr, og da jeg 
brain-stormede projektet blandt flyvervenner, tilbød 
Thomas Jøhnk at tage fri fra arbejde for at flyve en Ces
sna 172'er, mens Casper Tybjerg tilbød at tage en taske 
kameraudstyr med, og bruge en halv dag på at forevige 
de få, men vigtige sekunder, for FLYV. 
I strålende vintersol mecl kryst;:ilkl,ir hli\ himmel, kørte 
jeg Casper Tybjerg til Roskilde Lufthavn, hvor Thomas 
Jøhnk tog imod. Med store forventningsfulde smil, vinke
de de to eventyrere farvel, da jeg hastede videre mod Ka
strup. Og da jeg mumlede, at jeg da egentlig hellere ville 
med i luften end tilbringe dagen i en lufthavn, pegede de 
på den blå himmel, og for at strø lidt salt i såret hørte jeg 
kommentaren: "Nyd pindemadderne, Hr. chefredaktør"! 

Imens jeg skulle igennem security sammen med alle de 
andre mediefolk, der ventede på det store øjeblik, hvor 
Airbussen skulle lande og taxie ind foran terminalen, 
nød de to flyvernørder København, Nordsjælland og 
Øresund fra luften. Flyvetiden blev på i alt to timer, og 
en stor del af tiden blev brugt på at kommunikere med 
flyvelederen om mulige vinkler og sikkerhed. Når man 
producerer billeder fra luften, er afstanden til motivet 
og ikke mindst lysets retning vigtige parametre. Da alle 
var enige om den bedst mulige plan, var der ikke andet 
at gøre end at vente på kæmpen fra Dubai. I ventetiden 
lavede Casper en række skønne december-billeder. 

ARRANGEMENT I FINGER C 
I lufthavnen kunne mediefolk vælge at blive kørt i bus 
til et sted hvor de kunne fotografere det store fly lande, 
eller blive guidet t il den nyindrettede lounge, hvor pas
sagerer t il de store airbusser fremover skal vente på boar
ding. 

Da FLYV nu havde et fly på vingerne, og vores flyverven 
Kenneth Maigaard havde adgang til de allerbedste steder i 
lufthavnen, så påtog jeg mig at dække arrangementet i de 
6.000 kvadratmeter store nybyggede lokaler. 

Når man fotograferer fra luften er timing altafgørende. Derfor lette
de FLYV's "NEWS Cessna" godt en time inden A380'erens forventede 
ankomst. Ventetiden i luften blev brugt på at lave flotte billeder fra 
København og omegn. 

1: Dyrehaven nord for København 
2: Kartoffelrækkerne 
3: Marmorkirken 
4: Rigshospitalets helipad og akuthelikopter 
5: Det store øjeblik! A380 er netop landet i Kastrup. 
6: Biler og mindre rutefly syner ikke af meget i selskab med kæm
pen fra Emirates, der nu har 65 af de store fly. 

Fotos på dette opslag: Casper Tybjerg 





Efter at være blevet budt velkommen af smukke stewar
desser fra Emirates, søgte jeg efter et godt sted at fotogra
fere den store Airbus, når den taxiede ind til parkering. 
Det viste sig stort set umuligt, og da jeg spurgte nogle 
af de mange "security-folk", om jeg kunne komme ud på 
forpladsen, for at lave billeder, var svaret kort og venligt: 
desværre ikke! 

I minutterne inden landingen steg spændingen, og fra 
lo ungen viste det sig heldigvis, at det var muligt at se den 
store Airbus netop som den landede. Ydermere var det 
muligt at se landingen på storskærme, hvorfra landingen 
blev transmitteret live. 

MØDE MED KAPTAJNEN 
Få minutter efter landingen kom der besked fra vores 
flyvende team. De havde stille og roligt fulgt A380'eren 
ind til landingen, og baseret på den grundige planlægning 
lykkedes det at fange et billede med perfekt timing - det 
første, historiske touchdown var nu bevaret for eftertiden. 
Så langt, så godt! 

En halv times tid efter landingen kom kaptajnen på A-
380'eren - Lars Schoyen - ind i loungen, hvor jeg tillod mig 
at tale med ham, selvom jeg ikke havde skriftlig tilladelse 
til det. Så snart den presseansvarlige opdagede, at en fo
tojournalist talte med kaptajnen, begyndte han trippe, for 
at få kaptajnen ledt væk. 
Jeg fik dog lov til at fotografere kaptajnen sammen med 
en gruppe Emirates stewardesser, og da pressemanden 
var uopmærksom et øjeblik, fik jeg en lille sludder med 
kaptajn Lars Shoyen, der udmærket kendte FLYV. Og da 
jeg spurgte om jeg måtte e-maile et par billeder af landin
gen, set fra oven, udbrød han med et smil "Nårh ok, var 
det FLYV i Cessnaen?" 

Da pressemanden nu så ud til at have accepteret det ufor
melle interview, aftalte vi, at der kommer en stak FLYV til 
Dubai, så snart magasinet er trykt, og på spørgsmål om 
FLYV mon ville kunne besØlJP nonlP :;if rlP m;inlJP rl,mskP 
Emirates piloter i Dubai, svarede Lars Schoyen, at det da 
var en rigtigt glimrende ide, og han foreslog at jeg kon
taktede Emirates, for at få det arrangeret. For at lette ar
bejdsgangen fik Jeg et fmt v1s1tkort, med arabisk tekst på 
den ene side, og engelsk tekst på den anden - trykt med 
guldskrift! 

RUNDVISNING I A-380'EREN 
Efter det officielle pressemøde, hvor erhvervs- og vækst
ministe1~ lufthavnsdirektør og chef for Emirates i Nord
europa roste det enorme arbejde der var gået forud for 
åbeningen af A-380-ruten, blev del endelig tid til rundvis
ning i det enorme fly. 
Opdelt i små grupper, blev der god tid til i ro og mag at 
nyde det store fly, hvor der flere steder var dækket op, 
så man kunne se hvor lækkert det bliver at flyve Airbus 



380 mellem København og Dubai. Selv med plads til 615 
passagerer var det tydeligt, at der er god plads til at nyde 
at flyve i det velindrettede og lyse fly. Der er ikke sove
kabiner, men "kun" lækre sovepladser til passagerer der 
ønsker at ligge ned . . . og betale en pæn slat ekstra for 
den luksus, som for øvrigt giver adgang til flyets Ikoniske 
bar. 

Efter rundvisning i det store fly, var dagens officielle pro
gr;im ~l11t, ng P~Pr ;it h;ivP mnrlt;igPt Pn lillP mnrlPI ;if r!Pt 
store fly, forlod de indbudte gæster og pressen loungen. 
FLYV satser dog på at komme tilbage, for med lidt held 
venter der en spændende historie i Dubai! + 

Til højre: 
1: Emirates tager pænt imod gæsterne 
2: Pressekonference med Erhvervs og vækstminister 
Troels Lund Poulsen, Divisionschef fra Em i rates Hubert 
Frach og Lufthavnsdirektør Thomas Woldbye. 
3. Pressekonference 
4: Den danske kaptajn Lars Schoyen med besætning 

Til venstre: 
5: TV2 NEWS sendte direkte fra baren i A380'eren 
6: Der er god benplads på Economy Class 
7: På Business Class får man sin egen lille bås, hvor man 
kan komme til at ligge ned. 

Fotos på dette opslag: Rune Balle 

A380 TIL KASTRUP 



A380 TIL KASTRUP 

For at gøre banen bredere skulle der ikke 
bare lægges 4 meter asfalt i hver side. Alle 
afløb og dræn samt elinstallationer og bane
lys skulle også flyttes. For at få korrekt fald 
på 15 promille fra midten af banen og ud til 
hver side, blev banen fræset inden der blev 
lagt nyt slidlag. For at holde banen lukket 
i så kort tid som muligt, blev der arbejdet 
både dag og nat. Foto: Kenneth Maigaard 

I Kastrup Lufthavn er der bygget nye 
faciliteter til at håndtere Airbus 380., blandt 
andet to nye airbridges. Foto: Rune Balle 
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Vores længe planlagte seminar, vil fi nde sted på vores lokalitet, Hangarvej A4 i Roskilde Luft havn, 

lørdag den 16. januar 2016 kl. 10.00. Seminaret vil blive afholdt på engelsk og forventes at vare 2-3 

timer. 

Ved denne lejlighed kan pi loter og flyejere st ifte bekendtskab med det nyeste fra Garmin, indenfor 

GPS, navigation og kommunikation. I den forbindelse vil problemat ikken og terminerne med indfø

ring af 8.33 kHz. radio-separation i 2018 bl ive taget op, samt de t ilhørende EASA-regler. 

Gennem denne direkte præsentation kan alle høste ny værdifuld viden og stille spørgsmål på alle 

niveauer, såvel teknisk som operat ionelt. 

Herudover er der rig lej lighed t il fysisk at afprøve udstyret på de opstillede demoer fra Garmin, 

samt vores retro fitted Ce55na 172. 

Garmin's bidrag til vores seminar vil udspringe fra følgende overskrift: 

Avionic retrofit-løsninger for General Aviation 

Og herunder tølgende agenda og debat punkter: 

• Forøget udbytte og glæde ved flyvn ing 

• Forbedret flyvesikkerhed gennem bedre stedbestemmelse 

, Glass cockpit- teknologi 

, EASA forskrifter og krav inden for den kommende indføring af 8.33 kHz. radio- separation 

G.A Service ApS er arrangør af dette seminar og det er vores glæde at kunne t ilbyde 

deltagerne diverse forfriskninger og snacks. 

Vi ser frem til et stort tremmøde, til et konstruktivt givende og fornøjeligt semina1·. 

Tilmelding skal foretages på vores hjemmeside www.gaservice.dk 

Obs! Viste du at G.A Service ApS er fuldautoriseret Garmin-dealer og har stor ekspertise i retrofit af 

avionic-udstyr7 
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Illustration fra bogen: Taxaflyvning fra et hustag i 
Cleveland, USA. Den slags drømme er typiske for tiden; 
man hængte sig ikke så voldsomt i småting som larm og 
spektakel, men taxaflyvning fra hustage med helicoptere 
er aldrig blevet en mainstream transportform. 

HELICOPTEREN 
- Je3 er s3u M;n e3en-' 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Piet Hein er mest kendt for sin geomPtriske fnrm super-ellipsen ng fnr sinP små 
digte, gruk, som er blevet folkeeje. FLYV kan afsløre, at han i 1947 lod sig forføre 
af tidens hotteste nyhed på transportområdet: Helicopteren. 

PiP.t HP.in (1 gos-1 g%) P.r ;;if <let ty
vende århundredes store danske 
kulturpersonligheder. Hans gruk er 
blevet folkeeje, og hvem kender ikke 
f.eks. "Husk at elske, mens du tør det. 
Husk at leve, mens du gør det"; "At 
vide hvad man ikke ved, er dog en 
slags alvidenhed" eller det måske al
lermest kendte: "Lille kat, lille kat, lille 
kat på vejen! Hvis er du? Hvis er du? 
Jeg er sgu min egen!" 

38 FLYV December 2015 

Piet Hein var digter, forfatter, opfin
der (bl.a. af mange spil), kunster og 
naturvidenskabsmand i den forstand, 
at både kunsten og det naturviden
skabelige optog ham stærkt. Men han 
færdiggjorde hverken sin uddannelse 
på Kungliga Svenska Konsthogskolan 
eller sine filosofiske og fysiske studier 
ved Købenavns universitet, Polytek
nisk læreanstalt og Niels Bohrinsti
tuttet. Han klarede sig alligevel! Det 

lykkedes ham at blive æresmedlem 
af Studenterforeningen i København i 
1970, æresdoktor ved Yaleuniversite
tet i USA i 1972 og æreshåndværker 
på Københavns Rådhus i 1975. 

I 194 7 blev han også stærkt optaget af 
den nyeste type luftfartøj, som var ved 
at blive praktisk anvendeligt: helicop
teren. Han "ilede" med at skrive sine 
første begejstrede indtryk ned - "før 



Udviklingen løber fra Beskrivelsen -
og før jeg selv ved saa meget om Em
net, at jeg ikke kan gøre det kort". Han 
var helt klar over, at helicopteren var 
sgu sin egen. Her var et luftfartøj, som 
kunne noget, traditioelle flyvemaski
ner bare ikke kunne. 

Det var en martsdag i Stockholm Piet 
Hein for første gang så en helicopter. 
Han var gået op i Bredabliktornet for 
at se ud over byen: "Med eet var der 
et nyt Moment i Billedet. En summe
tone tildrog sig Ens Opmærksomhed, 
og naar man saae efter, viste den sig 
at komme fra en Lysning mellem Træ
erne som stod sorte i Sneen under os 
på Skansehøjden. Der saaes i Lysnin
gen noget som en skarptbegrænset, 
cirkelformel Hvirvelvind. Den var i 
langsom Bevægelse opad, løftede sig 
sindigt ovenud afTrægruppen, en 
kæmpestor hvirvlende gennemsigtig 
Grammofonplade, hævede sig yder
ligere, blødt som bevægede den sig 
i vand, og viste sig at bære, som en 
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HELICOPTEREN 
- je3 er s3u M;n e3en/ 

Gondol, en Taxacupe med tilspidset 
Hale men ganske uden Flyveorganer 
saasom Vinger eller Propel. Lidt over 
Træhøjde standsede den sin Opstig
nine, storl stillP., l;:iP. Glor iP-n lirlt p;'-\ 
Skraa og vejrmøllede sig støt side
læns udover Trækornerne, drejede 
sig blidt saa den fløj forlæns, steg 
stejlt og var på et Øjeblik inde over 
Stockholms Kontur, hvor den skrid
tede Horisonten af med en meget 
nonchalent Hastighed." 

HIX 
Piet Hein havde blik for - og beskri
ver i bogen - hele helicopterens bag
grundshistorie og forskellige skrue
flyveapparater gennem t iden. Som 
sprogmenneske overvejer han også, 
hvad apparatet burde hedde. Tiden 
korte navn for helicopteren var "hix" 
en sammentrækning af det græske 

Illustration fra bogen: Et projekt fra 
1874 med to rotorer placeret på arme. 
Piet Hein påpeger, at denne konfi
guration siden blev anvendt på flere 
helicoptere. 
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ord "helix", som betyder spiral - hvad 
der efter Piet Heins mening var en 
passende betegnelse for det spiral
vingede flyveapparat. 

Og han er helt nede i detaljen: "Det 
er meningsløst, hvis der ikke udvik
ler sig en international Sprogbrug 
paa saadan et nyt Omraade. Fx er 
der næppe Grund til at erstatte det 
internationale c i Helicopter med 
det lokale, endda tyske, k." I respekt 
for det synspunkt er helicopteren i 
denne artikel stavet efter Piet Heins 
ønske - og hans retstavning fra 194 7 
er i øvrigt bibeholdt i citaterne. 

I sine grundige beskrivelser afheli
copterens cockpit, og af hvordan man 
flyver den, giver han dog collective
pinden, der justerer rotorbladenes 
indfaldsvinkel, det danske navn "sti
gestang" - om han opfandt det meget 
fint beskrivende ord, eller om det al
lerede var i brug, skal jeg ikke kunne 
sige. Men det har ikke vist sig lang
tidsholdbart. Det samme må siges om 
"hovre", det udtryk han bruger om at 
helicopteren står stille i luften. 

TEKNIK OG ANVENDELSE 
Piet Hein forstår helicopterens teknik 
- og han vil forklare den for men
nesker uden forudsætninger for det. 
H;:in eør ciP-t tP.knisk kompP-tP.nt, oe 
dog levende. Han tager sine læsere 
alvorligt, og man skånes i bogen for 
den sludder, der så ofte kendetegner 
populær flyvejournalistisk, hvor man 
i dag f.eks. i tv kan høre, at det er 
motorerne, der skubber en A380 op 
på himlen, og hvor man i et stort dag
blad for nogle år siden kunne læse, at 
der lød "lydmursbrag" ved årets air
show over Flyvestation Aalborg. 

På trods af at helicopteren var ganske 
ny som transportmiddel og værktøj, 
havde Piet Hein fuld forståelse for 
dens praktiske anvendelsesmulighe
der: "Den kan bringe os til Punkter af 
Jorden, hvor intet andet Befordrings
middel kan naa frem: paa Bjergtoppe, 
i Ørkner, i Vildnis og i Snemarker. 
Under Krigen flyttede den Generale1~ 
som man flytter Skakbrikker ... en 
anden Funktion, den kan udføre på 
Grundlag af sin Evne til at holde stille 
i luften, hovre, er at redde Skibsbrud-



ne fra en Baad, fra en Isflage eller 
direkte fra Vandet i saa høj Søgang at 
et Hydroplan ikke ville kunne gaa ned 
eller en Baad gaa ud." 

Og så ville helicopteren kunne "skabe 
Forbindelse til steder som isoleres på 
Grund af Oversvømmelse eller Inde
frysning, bringe Fødevarer, Materiel, 
Med1cm og Læge eller bnnge nød
stedte bort." 

En fremsynet mand som Piet Hein 
k1mnP SP ;ilt rlPt, ,om rlP førstP spink
le helicoptere lovede om fremtiden. 
Og han nåede at se det blive til virke
lighed. 

EN GREN FRA FREMTIDEN 
I dag kan Piet Heins helicopterbog 
først og fremmest læses som et vid
nesbyrd om, hvordan man uhæmmet 
kan lade sig begejstre af teknik og 
fremskridt. Og at en fremtrædende 
kulturpersonl ighed kunne gøre det 
og skrive om det. Kunne man forestil
le sig det i vort teknikblaserte dagens 
Danmark? 

Læs bogen, i skrivende stund er der 8 
antikvariater i landet, der har den til 
mellem 75 og 200 kr., desuden findes 
den på 12 biblioteker, hvis man vil 
nøjes med at låne den. 

Og lad så Piet Hein få det sidste ord i 
denne sag: "På en Tur med Helicop
teren gik vi ned i Kronen af et Pop
peltræ som I et gyngende grønt Hav 
og holdt stille midt i den Bølgegang, 
vi selv rejste der, og plukkede en Gren 
af. Jeg har gemt den. Det er lisom den 
Pr pl11kkPt Pt StPrl 11rlP i Fn>mtirli>n" +-

Piet Hein kom til at opleve en voldsom 
udviklinq af helicopteren i sin leve
tid. Her er det en type fro 1960'erne, 
en Westlond Wasp fro Royal Navy til 
bekæmpeh,e af ubdde. fv/d:,ke :,er den 
spinkel ud, men har alligvel omkring 
dobbelt så stor max take-off-vægt som 
den helicopter, Piet Hein selv var oppe 
med i 1941. 
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Bessie har været på bushfl.yvning i Danmark og var 
med til at indvie KALDAL intl. airport i Himmerland 

Det er ikke hverdag i Danmark at 
blive inviteret til at indvie en ny pri 
vat-flyveplads. 

Og jeg har lært, at man skal være 
forsigtig med den slags; for hvem 
har anlagt den, hvor meget indsigt 
har vedkommende i flyvning og an
læggelse af flyvepladser? Man kan 
hur tig blive taget med bukserne ned 
omkring skoene, når man bare flyver 
til en plads som efter sigende "er 
lang nok", og det viser sig al være en 
uslået græsmark på 200 m omgivet af 
høje træer. 

Men alle mine forbehold faldt til 
jorden, da jeg blev ringet op af min 
tidligere chefpilot i Maersk Air, Niels 
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0. Studstrup, som fortalte, at han 
h::i r hirlr::iw't snm knns11l0nt 1mrl0r 
tilblivelsen af "lufthavnen". Og at hans 
gamle ven, Hans Kieldsen fra Trend, 
nu endelig har fået opfyldt sin gamle 
drøm om at anlægge en landingsbane 
og invitere det flyvende folk til at 
besøge ham. 

Det var i midten af juli, invitationen 
blev sendt rundt på nettet: Banen 
er godt 400 m lang i en retning af 
07 /25, elev 75 ft. og husk det 2m høje 
dyrhegn for enden af banen. Pladsen 
ligger i meget smuk natur ved Louns 
sø, ikke langt fra Hvalpsund, midt i 
en hjorteplantage. Hans Kieldsen har 
dog lovet at holde hjortene væk fra 
banen, når vi lander. 

Tekst og foto: Dieter Betz, 
Andreas og Peter 

Vejret så lovende ud: En koldfront 
m0rl gorl sigt, ønkøltø hygør ng vinrl
stød til 30 knob - en dansk sommer
dag med en frisk brise som kunne 
bidrage med et par interessante 
mdslag I form af turbulens mellem 
træerne, hvilket viste s ig værende 
ganske rigtig. 

Da jeg fløj en runde henover flyve
pladsen som ingen anden nogensinde 
havde landet p.1 før, tænkte jeg bare 
et sekund: hvor ville det være rart, 
hvis der holdt et andet fly dernede 
allerede. Som en slags forsikring om: 
"Bare kom an - det ser værre ud end 
det er!" 



"Lufthavnsdirektør" Hans Kieldsen 
skænker Champagne imens "dren
gene· Andreas og Peter kigger på 
Bessie 

Dieter Betz, Niels Ove Studstrup, Hans 
Brahms, Ewan Nielsen har alle fløjet 
for Maersk Air og tilsammen har de fire 
piloter fløjet 100.000 timer! 

OY-RVS taxier ind til "terminalen· 
efter landing på bane 07/25 

0r-ass 



Den første del af banen ligner bare en 
lysning i skoven, omgivet af høje træ
er, som indsnævrer landingsbanen 
en trediedel ned til en smal passage, 
afmærket med hvide plasticsække -
banens nåleøje. Når man har passeret 
den, åbner banen op til begge s ider 
ned mod søen og et højt net, som er 
spændt tværs over b;meenden. 
En slags vindpose er der også som 
viser vinden skiftevis fra alle retnin
ger, fordi den står ned i turbulensen 
mellem træerne. Det tegner til en 
interessant indflyvning, fordi turbu
lensen allerede er ganske voldsom i 
min flyvP.højrlP. p~ kn;ip 1000 fod. 
Min forudanelse holder stik: Bessie 
får så mange tærsk under den sidste 
del af indflyvningen i trætophøjde, 
at min holdning om at dette var en 
æressag, at lande som den første og 
i første forsøg, var lige ved at blive 
ændret til et go-around. Men en Piper 
Cub er nu engang en genial flyvema
skine, som oftest kan lave en dårlig 
indflyvning om til en pæn landing. 
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Modtagelsen var fyrstelig: der blev gi
vet kram af alle og skænket champag
ne i fine glas og derefter rundvisning 
i den internationale lufthavn med den 
toldtn atdelmg 1 en campmgvogn - en 
fuelstation i form af nogle benzin
dunke stablet i en trailer, en "FOL
LOW ME" bil i form af Hans' quadbike 
og ikke minrlst tni!PttPr i sknvPn ti l 
begge køn - i hver sin retning. 

Foruden Bessie kom der to fly mere: 
Troels i sin racer RV 8 med en spek
takulær indflyvning og mesterlig lan
ding og Emil i sin Cub i vanlig elegant 
stil: smilende og stille, som om der 
ikke var noget der kan ryste ham. 
Til min store overraskelse mødte 
tre af min gamle pilot-kollegaer fra 
Maersk Air op til et familiefoto foran 
Bessie - et historisk billede af fire 
piloter med en samlet flyveerfaring 
på rundt 100.000 timer. 

Det blev en vellykket dag for os alle 
og især for Hans Kieldsen, der altid 
har haft en drøm om at flyve. Som 
ung udvandrede han til Canada for 
at arbeJde med skovbrug og er efter 
mange år vendt tilbage til Danmark, 
for at viderføre sin fars skovbrug. 
Men det er jo aldrig for sent til at lære 
;;it flyvp - ()[l S~ Pr rlPt Pn [l()rl st;irt <lt 
bygge en landingsbane! +-



3 fly besøgte Kaldal og 3-4 fly 
fløj forbi uden at lande i den 
kratige blæst 

Bessie foran "Terminalen· 



Denne gang med landbrugspilot Arne Valter Jensen fra Balle på Djursland, der 
kan berette om en lang og risikabel karriere som sprøjtepilot. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

Jeg fik min første lektion den 23. 
december 1962 p& Kirstinl?sminrlP 
Flyveplads, men jeg kom først rigtigt 
i gang med at skoleflyve den 5. maj 
1963. Jeg gik solo efter 11 timer og 
var til A-prøve i oktober 1963 efter 
32 timers flyvning. Dengang var der 
ikke noget krav om minimum 45 ti
mers skoleflyvning, for man kom til 
prøve når man var klar til det. 

Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din sko
ling? 

Det var nok at flyve med Fjeldsted 
fra Kirstinesminde Flyveplads nord 
for Århus. Han var hård og forlangte 
mange ting, bl.a. at man var skrap til 
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landmger. Men det var også noget 
helt specielt at lære at flyve halehjul, 
for man skulle være rigtigt god til at 
lande på hovedhjulene og holde halen 
i l11ftPn s~ );pngP som m11ligt 

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
dunu? 

Jeg flyver ikke mere, men har fløjet 
omkring 30 forskellige typer, alle en
molors på nær en. Jeg har fløj et alle 
Cessnaer op til Cessna 210 og så har 
også fløjet Cessna 337 der har motor 
både for og bag. Det var i øvrigt en 
dejlig flyvemaskine, specielt til fugle
tælling og så videre, for det var rart at 
vide at man kunne fortsætte hvis der 
nu var en motor der stoppede. 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Det ville helt klart være en Chip
munk. Jeg blev skolet om på sådan en 
i 1978, og det er en meget behagelig 
flyver, som jeg ville ønske jeg kunne 
knmmP 11rl ::it flyvp igPn 

Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

Det var nok en tur, hvor jeg var på vej 
fra Tirstrup til Nakskov med sprøjte
flyveren, i noget vejr der ikke var alt 
for godt. Lige før broen til Langeland 
drejede jeg til venstre og kikkede op, 
hvor jeg så en sejlbåd ... oven over 
flyet. Jeg nåede heldigvis at rette 
flyet i sidste sekund, men det var tæt 
på! Efter det vendte jeg rundt og fløj 
nordpå igen til Beldringe, hvor jeg 
lige skulle trække vejret! 



Arne Valter Jensen har fløjet 11.400 timer i 
over 30 forskellige flytyper 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Der er der nok ikke noget flyvning for 
mig. 

Hvad er efter din mening de største 
udfordringer indenfor privatflyv
ning lige nu? 

Det er nok de omkostninger der er, 
for det er helt vanvittigt at brændstof 
er sil rlyrt og ;:it mynrl isherlerne r1se
rer som de gør. Det er i orden at man 
skal have PFT hver andet år, men jeg 
synes de kræver for meget teknisk 
viden. 

Har du nogensinde fået skældud for 
din flyvning? 

Ja, jeg er blevet anmeldt for at flyve 
for lavt flere gange. Blandt andet ved 

Marielyst på Fal
ster, hvor jeg fik 
besøg af politiet. Jeg fløj i en 
Airtruk hvor der var to passagersæ
der, og de to betjente kom så med ud 
at flyve, så de kunne se hvor jeg fløj. 
De kunne så se, at jeg ikke gjorde no
get ulovligt, og så var der ikke mere 
1 den sag. Jeg er også engang blevet 
skældt ud af en jordbæravler, der 
krævede erstatning fordi han mente 
jeg havde sprøjtet hans jord hær. Da 
jeg så tilbød ham erstatning, mod at 
jeg skulle have jordbærrene, så var 
der pludselig ingenting i vejen. 

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

Jeg var 20 da jeg startede med at 
flyve, kunne dårligt have startet tidli-
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gere. 1 sin tid, da jeg var på luftfarts
skolen, var der flere der foreslog mig 
at gå videre med teori til instrument
bevis, men Jeg ville hellere flyve land
brugsflyvning, end at sidde i et stort 
rutefly. Det har jeg a ldrig fortrudt, for 
jeg elskede at flyve landbrugsflyv
ning, og tjente gode penge. 

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

Så ville jeg nok se om jeg kunne få 
mit certifikat igen, og så ville jeg købe 
en Chipmunk. Den har jeg ikke fløjet 
siden 1980, og det ville jeg meget 
gerne igen! 
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At flyve sprøjtefly i lav højde er 
risikabelt og måske er der en god 
grund til at man ikke gør det mere i 
Danmark. Mange steder i udlandet 
flyves der stadigvæk "crop-dusting''. 

Har du nogensinde skadet et fly? 

Jae et par stykker eller tre. Den før
ste var en Airtruk på grund af et 
motorstop, den blev lidt skæv, da jeg 
landede på en mark jeg var ved at 
sprøjte. Den anden var en krumtap 
der brækkede, og da landede jeg i en 
kornmark, heldigvis uden at flyet gik 
i stykker. Den tredje var en Pawnee 
hvor jeg fik hjulene i kornet på vej un
der nogle elledninger. Dengang lå vi 
og fløj 8 timer om dagen, hvilket nemt 
gav en arbejdsdag på J 4 timer, og rla 
havde jeg nok fløjet for meget. Den 
fjerde var en Pawnee i Gravlev og det 
var nok lidt tættere på at rigtigt galt 
end de andre gange, for da kom jeg 
til at ligge i respirator en måneds tid 
i Århus. Bagefter lå jeg en måneds tid 
på Grenå Sygehus, og skulle langsomt 
i gang igen, så der gik nok et halvt 
års tid inden jeg kom ud at flyve igen, 
men det gik! 
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Har du en y11dli11gstur? 

Ja det er nok omkring Djursland en 
sommeraften i vindstille. 

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

Jeg ville flyve, og kunne jeg gøre det 
om, så ville jeg vælge det samme. 

Kan du reparere et fly? 

Nej det kan jeg nok ikke, men jeg kan 
vaske det og polere det. 

Hvilken perso11 i11de11forflyvni11g 
beundrer du mest? 

Det er nok Fjeldsted, for han var en 
legende på grund af hans måde at 
være på. Han forlangte en del, men 
han var også bund regulær. 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Jeg har Bog Instruktørbevis og har 
fløjet 11.400 timer fra 1962 til 1993. 
Det var 30 fantastiske år. Helt sikkert! 

Hvem synes du skal have Luftposten 
næstegang? 

Måske Kaj Ross Hansen. Han var 
præst men først jagerpilot og han vil 
kunne fortælle en masse spændende 
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ft'I.'! 1. SEKTION 

Hans b-edje s 
a.rtetn..s.. 

B'l'.! GRENk Med et spre;telly styt
Oanmarks mest erfarne 

• Valter Jensen. 48, 1 
under sprøjtrune ar srne 

Jllfieer!onc-.Jdres rrwit vOO Gravlev .- == Luftha,-n. Hans dybt 

~~.~~'t:J s-.....----~ 

lig~~:f.!1~:~~~ = 
Der er efter styrtet fundet ti)uls- fra 
flyet 1 marken. 

De !'lhl1trr, hvor mall.ine.n b1ev 
knust. Vo.ltc.r Jensen er s\'æ.rt kvæstet. 
men på GrenA Sygehus fas!Bhls, at han 

~n:~rt;""~!ter~~~ 
nY'-runc ln af Jo mest fsrltge flyve
Ionner... ,IP,- ti~. R\..'~l' INlnø Pr hl'ln 

blevet kvæste~ men er igen giet igang: 
med Ilt a.rbe)de. 

Flere sl ufykken ske or sJog alann1 
til Politiets alrumf"flntrul i Arlnts. Palc~ 
fra Grenå sendte ambulance. 

Valther Jensen har oft.e fortaJt, hvor-. 
dan han har hort •trækronemec p 1ske1 
under vmgcme, når han under træ-. 
tophojdu er ftøjf:l hell. lavt hen over· 
marker. Han er mange gange landet. 
mM P11Mninø""r vUrl....- n.rn hiu1"",-

TIRSDAG 9. JULI 1991 9 

Valter Jensen er nu styr
tet ned tre gange . De to 

andre gange er han 
g6et p6 vingerne stroks 
efter, men denne gong 
er han svært kvæste t. 

Foto: Henrik Bjerregrav 

Flyet styrtede ned I af• 
tes ved Gravlev Brugs• 
fore ning og Gren6 
Brandv•sen sikrede 
flyet mod brand ved 
hlaelp af skum. 
Foto: Kai Grosen 

181.912,75 pr. sn I 

CASINO COPENHAGEN I 
Ab.. hver dJl{ fra kl H.00 til ()1.00 · &\.S Scandinavia Hotel 
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Af: Lars Finken - lars@finkenweb.de 

OY-CLU ATR 72-212A 2007 761 11.11.15 NACAviation 8 Ltd,c/o Billund F-GVZ5 

OY-EUR Pilatus PC-12/47E 2014 1479 7.10.15 K/5 JS Eurowind, Hobro N86NY 

OY-GTO Van's RV-7A 2014 73190-1393 24.11.15M Evald Nørtoft, 5ørvad (midl.reg) SE-YXN 

OY-HlH AgustaWestland AW139 2015 31718 1.12.15 Atlantic Airways, Farne Islands P/F, Sørvågur 

OY-MIV Beech Super King Air 350 2013 FL-859 1.12.15 Scanavia A/S, Vedbæk YU-BTD 

OY-PIP Pipistrel Virus SW 2013 551 SWN 100 ELA 7.10.15 Pipistrel of Scandinavia NS, Billund 

OY-RAW Cessna 525 Citation Ml 2015 525-0892 20.11.15 FlexFlight ApS, Roskilde N4085S 

OY-RUS Airbus A320-231 1993 447 25.11.15 Danish Air Transport A/S, Vamdrup CC-ADO 

OY-SPB Bombardier BD-100 ChL300 2011 20334 13.11.15 Execujet Europe A/S, Roskilde OH-STP 

OY-YAT ATR 72-212A 2002 696 27.11.15 NAC Aviation 8 Ltd, c/o Billund 

OY-BVO Beech B36TC Bonanza 20.10.15 Lohfert & Lohfert A/S, Lyngby Solgt til Tyskland 

OY-CBU DHC-7-103 19.10.15 Air Greenland A/S, Nuuk Solgt som C-FGOV 

OY-CUK DHC-8-315 8.10.15 NACAviation 8 Ltd, c/o Billund Solgt som 8Q-IAR 

OY-EHR Cessna 182P Skylane 2.11.15 Have- og Landskabsarkitektfirmaet AT ApS, Gredstedbro. Solgt til Tyskland 

OY-FGA Fouga CM.170 Magister 30.10.11 Niels Fgel.und, Hnlte Doneret til Danmarks Flymuseum 

OY-GVG(l) Bombardier BD-700 Global Expres 4.12.15 Delia A/S, København Solgt til Malta 

OY-GVI Bombardier BD-700 Global 5000 24.11.15 Delia A/S, København Overført til Malta 

OY-HFP AgustaWestland AW139 15.10.15 Ulfur Helicopter lceland ehf, Reykjavik, Island Solgt til Tyskland 

OY-IILC Agust,Wesllanu AW139 29.10.15 Bel Ai, Avialion A/S, I lo~tcu Solgt ,0111 G SNSG 

OY-JTU Boeing 737-7L9 30.10.15 Jet Time A/S, Kastrup Solgt som N7836A 

OY-LUK Bombardier Global Express 29.10.15 Execujet Europe A/S, Roskilde Solgt som VP-CLP 

OY-PSL Boeing 737-7Q8 26.10.15 Prlmera Air Scandlnavia A/S, København Overtørt til Letland 

OY-RJK Bombardier RJ-100 26.11.15 Cimber A/S, Sønderborg Udlejet til Spanien 

OY-TBL Piper PA-28-140B Cherokee 2.11.15 Climb 2, Vojens Solgt som RA-2390G 

OY-TMA Cessna 550 Citation li 17.11.15 Nilan A/S, Hedensted Solgt til USA 

OY-XIJ Schempp-Hirth Standard Cirrus 27.10.15 Kurt Jaenicke,Aabenraa Solgt som SE-UXA 

OY-XVK lrhempp-Hirth Oun Oiscus 16.10.15 Herning Svæveflyveklub Solgt til Australien 

OY-XYD Glaser-Dirks DG-300 16.10.15 Christian Hansen, Vejen (+1) Solgt til Tyskland 

OY-ZOP Lindstrand LBL 210 22.10.15 BallondanmarkApS, Frederikssund Solgt til Mexico 
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~iiiitl◄Ni-.HMMl:Oltl◄••Mi._ 
OY-ALC Piper PA-12 Super Cruiser 13.10.15 Joachim Buhrmann-Schulz,c/o Skjern (+1) John Werner Andersen, Vig St. 

OY-RFV ("p,,na F 177M 'ikyh;iwk 7.17.1 5 (;irl Moustgaard, K~hf'nh;ivn (+~) Jarnh Houlind, Ha,lf'v (+~) 

OY-GHC Cessna FR.182 Skylare RG 

OY-HHD Robinson R44 Raven li 

OY-HYG Robinson R44 Clipper li 

OY-KVX Schleicher ASH 26E 

OY-MYX Schleicher Ka 6CR Rhiinsegler 

OY-RJM Bombardier Regional Jet 200ER 

OY-VXB Schleicher Ka 6CR Rhiinsegler 

OY-XLN Schleicher ASW 20F 

17.11.15 Marke-Rent ApS, Esbjerg Jan Albert Have man, Varde 

28.10.15 Heli ApS, København 

5.10.15 Erwin Andersen lnvest A/S, Middelfart 

20.11.15 Mads Lykke.Vejle (+1) 

20.11.15 Andreas Max Kristensen, Holstebro 

22.10.15 BackBone Aviation A/S, Esbjerg 

19.10.15 Philip Rosenberg,Viby Sj. 

17.11.15 Vestjyllands Svæveflyveklub, Skjern 

BESSIE'S hjem bliver ledigt! 

Solid hangar i naturskønne 
omgivelser kun 600 meter fra 

Kattegat. 

Beliggenhed: Grenå 
flyveplads 

EKGR henvendelse: 
dieterbetz@gmail.com 

KMM Aviation ApS, Lintrup 

Erwin Andersen A/S, Middelfart 

John Haue Damkjær, Vejle (+ 1) 

Bo Vallentin Jensen, Esbjerg 

Cimber A/S, Sønderborg 

Vestjyllands Svæveflyveklub 

J.A.D. Friis, Herning(+ 2) 

CESSNA 172 
~ 

C172M OY-BFM årg.1973. ~ 
Total flyvetid: 8.910 -c-
Lycoming 150HK 0-320-ElD ~ 
OH 2008 - TTSO 613 timer. ~ 
Propel: McCauley OH 2014 TTSO 130 ~ 
Flyet har godkendt trækkrog. , 
Flyet blev malet i 2007. OK interiør. ' 
VFR m~r1 intr>rrnm 

Bannermateriale: ...._ 
Ca.450 2m høje bogstaver, tegn, l:J7 
santa + rensdyr, flag, hjerte m.m. ......._ · 
Derudover div. trækstænger - kroge ....-...:I 
pick-up stænger - tovværk m.m. 
Se: www.ainnedia.dk ~ 

:J1 Samlet pns:~r. 
Nu 245.000 kr. ex. moms 

Ole Christensen 
Tlf.: 23 30 85 22 
oc@airmedia.dk 

FLYV December 2015 51 



Greenland 

Finland 

Local partner, global expert. 

Find out more at: www.airbp.com @ air bp 



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

Kalundborg Aviation ti lbyder vedl igeholdelse og 
reparation af en- og to-motors stempelmotor fly. 
Vi ha1- [ASA Pai·t-145 rnaintenance & CAMO 

godkendelse samt en national godkendelse t il 
reparation af Annex li fly 

,S~ LUNDBORG 
L!1fVIA TION 

AFIS-OPERATØR 

Sønderborg Lufthavn søger en AFIS-operatør ti l et vikariat 
med tiltrædelse snarest muliqt. 

Se: http://sonderborgkommune.dk/soenderborg-kommune/ 
ledige-stillinger eller http://www.ofir.dk/ 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved 
henvendelse til AFIS-leder Morten Nielsen, 
tlf. +45 7442 2130. 

Skriftlig ansøgning vedlagt relevante bilag skal 
være os i hænde senest fredag den 15. januar 2016. 
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt umiddelbart herefter. 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg 

Tlf.74422130 -:::,, 
Fax 74 42 11 21 
www.eksb.dk 

SØNDERBORG LUFTHAVN 

A
nfo) ~ Vamd'"P 

LI~ SERVICE 
craft Maintenance 

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



LUFTSPORT 2015 

/vfessecenter Vesthimmerland i Aars, var i weekenden 
lørdag d. 31. oktobP.r og søndaq d. 1. november fyldt med 
flyveentusiaster fra svæveflyveklubben, motorflyveklubben, 
faldskærmsklubben og modelflyverklubben i Aars, samt 
flyveskolerne "Learn to Fly"fra Aalborg, "Greybird"fra 
Tirstrup og Aarhus Air Center fra Randers I Tirstrup foruden 
"Flyveholdet"fra Samsø Efterskole, Nordjysk Droneservice og 
Forsvarets Rekrutteringstjeneste fra Flyvestation Aalborg. 

Arrangementet viste et bredt udsnit af hvad der foregår 
indenfor flyvning, og den store messehal var fyldt godt op 
med svævefly, faldskærme, mode/fly, simulatorer, drager, 
droner og sågar en hel Fl 6 suppleret den store Fl 6 
simulator-trailer fra "You Fly'; der stod parkeret lige uden for 
indgangen til messehallen. 

/vfessecenter Vesthimmerland stod som arrangør, og der 
var lagt et stort arbejde i at få de mange udstillere til at 
deltage. Det var derfor med spænding, at dørene blev åbnet 
for publikum, der dog ikke ligefrem stod i kø,for at opleve 
den spændende udstilling. Faktisk blev udstillingen besøgt 
af under 500 betalende gæster, hvilket gav anledning til en 
del grublerier blandt arrangører og udstillere. Kvaliteten 
af udstillingen kunnP dP.r ikke sættes en finqer på, for 
arrangementet var fuldt på højde med "Flyvning for alle" - i 
Ridehuset i Aarhus i foråret -rf Pr var en kæmpe succes med 
tusinder af besøgende. /vfåske var titlen "Luftsport 2015" 
misvisende eller "usexet'; måske skulle der have været råbt 
højere om arrangementet og måske var entre på 50 kr. for 
meget for pntPntiPI/P nyc;gPrrigp? Ærqerliqt var det i hvert 
fald, at tusinder af nordjyder gik glip af en flot og spændende 
udstilling, der dog - sammen med "Flyvning for alle" bør 
kunnP. inspirere til lignende arrangementer, for det er en 
rigtigt god idel 

Frilandsmuseum i Kastrup? 
Den gamle lufthavnsbygning i Kastrup Ira 
sidst i trediverne bruges nu til kontor- _og 
tagerformål, og det var ventet. at den v1Ue 
blive nedrevet i forbindelse med udbygnin
gen al terminalområdet, så der k,unne ~live 
nemmere forbindelse til SAS tekniske 
base. 

Men bygningen, der er tegne_t af Vilh. 
Lauritzen, er efter manges mening _beva
ringsværdig, og det er derfor g!ædehgt. at 
SAS har taget initiativ til at en lille pr~Jekt· 
gruppe har sP.t på bygningens fremt1d1ge 
anvrmrlAlse. SAS tryksagslager tænkes 
fjernet, muligvis også kontorerne. og byy· 
ningen foreslås derefter indmttet til term1· 
nal for almenflyvningen og III VIP-formål. 

Endvidere har man nogle lidt (for) fanta· 
sifulde planer om at lave hvad der beteg· 
nes som en "blanding af Universal Stud10 
fra Californien, et spacemuseum og tek· 
nisk museum, krydret med lidt gammel 
Carlsberg stemning« med små tog, der kø
rer rundt i lufthavnen med besogende og 
en simulator, hvor publikum selv kan få lov 
til at prøve at "styre« til glæde for andre, 
der ser starter og landinger på et kæmpe
lærred. rundllyvning med DC-3 m.v. 

Endvidere forestår man Hammers gamle 
restaurant genåbnet. Det er en god ide, for 
derfra kan man se ud over flyvepladsen, 
men hvorfor tave det andet så turistet-pop· 
pet? Bygningen måtte da være den oplag
te ramme om et lufthavnsmuseum! 





LÆR AT FLYVE I AARIIUS 

Kontakt: 
, www.aarhusa1rcente1:dk 

wwwaarhusawclub dk 

Uddannelser: 
Trafikflyveruddannelse ATP, integreret eller modular 
PPL, CPL, IR, f l, Proficiency check, træningsflyvning, 
differences t raining på en- og flermotorede. 
MCC, Night q ualification, alle radiocertifikater 
Helikopter PPL, CPL, integreret eller modular, 
Night qualification 
Typerating R22, R44, PC12. 

Copenhagen AirTaxi® AJS Skolen for Civil Pilot Uddannelse0 
CAT flyservice A/S 

Københavns Lufthavn Roskilde Lu fthavnsvej 34 - 38 
DK 4000 Roskilde Denmark 

Tlf.: +45 46191114 E-mail:cat@aircat.dkWeb:www.aircat.dk 

IKAROS ATO TILBYDER 

Teori PPL 
Teori, IR(A), Distance Learning, 150 timer 
Teori EIR{A)/CBIR(A), Distance Leorning, 80 timer 
Teori, BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
Skoling til PPL & CPL 
Skoling ni en- og to-motorer klasserettighed 
Skoling til en- og to- mororet irbtrumentrettighed 
Skoling til Instruktør rettighed, FI 
Skoling til lnstrnment Instruktør rettighed, FI/IR 
Skoling til Not rettighed, NQ 
PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 
12. time, Oiff.- og Fam. træning 
IRSE træning i Full Motion Redbird Simulator 
IRSE PC i Ful/ Motion Redbird Simulator 
Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
Revalidation/Renewol div. rettigheder 

Roskilde Lufthavn • Tlf.: 46 14 18 70 

' 

SprogTest Virksomhed 

MLR tilbyder følgende indenfor Sprog: 

• Sprogtest indenfor NBEG/BEG/GEN/ NJOR 

• Sprog Assessor Uddannelse 

• Sprog Assessor Revalldation 

Servicen kan foregå i vore lokaler på EKVD eller egne 

valgt lokaliteter. 

www.mlr-group.dk - info@mlr-group.dk - Tlf.: 6030 4686 

BILLUND 

AIRCENTERt 
INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG SKOLING 

- ALLE UDDANNELSER 
TIL FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

Bil lund Air Center A/5 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • T!f. 7533 8907 

bac@billundaircenter.dk • www.billunda ircenter.dk 

•• Heliflight.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. 

Heliflight.dk ApS 
Hangarvej H-11 • DK-4000 Tune Roskilde • +45 7022 5 260 

kontakt@heliflight.dk • www.helifllght.dk 

~ 
~ 

LEanN1rOFL':' 
R e •llz e your dr e am 

Privat -Teo1 i & p1dktik ti l både ny & Helikopte1 
Erhverv- Teori & prakt ik t il både fly & Helikopter 
Teori til PPL-CPL-ATPL-EIR-IR-Bridge 
Skoling på 4 moderne Diamond fly med Gl0OO 
Ratings t il ATR42/72-DHC8 Q400-Cessna Caravan 
Ratings t il EC120-EC135-Cabri G2-R22-R44-8206b 
Ratings t il Aerobatic 
Radiobeviser - N-j ord-N-BEG-BEG-GEN 

Hovedkontor: Learntofly ApS Industrivej 5 7470 Karup 
Tlf. 22402230 Email kontakt@learntofly.dk 
Filial: Learntof\y ApS Aalborg Lufthavn 9400 Nørresundby. 
Leamrojly ApS er godkendt AIV/VMJ11. 

CENTERAIR PILOT ACADEMY Skandinaviens største skole for professionelle piloter 

l.ufthavnsvej 44 
4000 Roskilde 
+15 16 19 19 19 
centerair@centerair.dk 
www.blivp1lot.com 

-
pilot acade1ny 

--, 
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