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Der var så dejligt ude på landet ... 

"'er var så dejligt ude på landet; det var sommer, kornet 
:lJstod gult, kløveren grøn og høet var presset i rundbal
ler af en bondemand, der fik græsset fra sikkerhedszonen, 
så der ikke skulle bruges tid og penge på at holde det så 
lavt som det skulle, jævnfør BL 3-1 der omhandler etable
ring og drift afVMC-flyvepladser. 

Rundt om flyvepladsen var der solbærmarker; enge med 
græssende køer; en fjord og et par små landsbyer med 
ganske få indbyggere og mange huse, der stod ubeboede 
det meste af året. Og om sommeren kom de folk fra byen, 
der havde købt husene der ikke længere var beboet hele 
året, fordi der ikke var arbejde at få så langt fra byen. Der 
var liv i husene og gang i plæneklippere og hækklippere og 
motorsave, når træer skulle beskæres, hække klippes og 
græsplæner skulle holdes trimmet, så ingen snublede på 
vej til og fra de nymalede havemøbler. 

Ganske som landsbyerne var flyvepladsen næsten øde det 
meste af året, men når det var sommer og kornet stod gult 
og kløveren grøn, så kom der liv, og folkene fra byen tog 
deres børn og børnenes bedsteforældre med på udflugt, 
fordi det altid skete noget spændende på flyvepladsen. Der 
kom gamle fly med stjernemotorer og rækkemotorer, nye 
fly med boxermotorer og der kom fly med æ ldre piloter og 
fly med unge pilote1~ og alle hyggede sig og fløj, når vejret 
var til det. En gang i mellem viste piloterne hvad de kunne 
få deres maskiner til, og en gang i mellem blev der fløjet 
lavt og måske ikke helt så hensynsfuldt som der kunne 
have været fløjet ... og så følte en nabo til flyvepladsen 
sig krænket! Og han blev så krænket, at han skrev til kom
munen og den lokale avis, og snart var mange mennesker 
blevet så krænkede, at de ville have flyvepladsen lukket. 
Inklusiv maneP., ciP.r al<lrig havde været på eller i nærhe
den af den! 

I RuneBatte 
Redaktøro . 

g udgwer aifFLYVfi ro 2013 

Født i Odense 1967 
A-cert. / PPL 1991 

Cand scient. i antro . 
CPL i New z, I 'PO/og, Kbh. 1999 
CPL . D ea Ond 2003 

' anmark 2004 
. Flyvepladschef på Sa . 

~ Flyveinstruktør 2005 msø siden 2004 
Søfly · 

ratmg Canada 2012 

Historien har gentaget sig utallige gange, og mange flyve
pladser er blevet lukket! 
Gørlev Flyveplads på Vestsjælland er et af de mange ek
sempler, og fra at have haft gode relationer til naboerne i 
årtier, er det nu pludseligt blevet så problematisk, at der 
indføres restriktioner der i første omgang betyder at det 
KUN er medlemmer af flyveklubben, der må bruge flyve
pladsen. 

Samsø Flyveplads har været igennem en lignende omgang, 
men efter mange års positiv dialog med flyvepladsens bru
gere og naboer, har flyvepladsen endelig fået miljøgodken
delse efter næsten 20 års sagsbehandling. 

Gennem de seneste år er det blevet almindeligt, at på
beråbe sig offerrollen og fortælle alverden hvor krænket 
man er over dette eller hint. Det er ikke hensigtsmæssigt, 
ligesom det ikke er hensigtsmæssigt at glemme at vise 
hensyn. Meget ville være nemmere hvis der over a l lovgiv
ning, i BL'er og lærebøger - og i det hele taget mange flere 
steder i vore samfund - var skrevet "VIS HENSYN"! 
Lovgivning regulerer hvad der er tilladt, sund fornuft re
gulerer hvad er er hensigtsmæssigt, og hvis vi alle tilføjer 
"VIS HENSYN" på checklisten, kan vi sandsynligvis slippe 
for mere begrænsende lovgivning, og beholde friheden i 
luften. 

Flyvning er fantastiskt og i dette nummer af FLYV har vi 
igen spændende historier fra ind- og udland. 

God læselyst! 
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Jet Airways Boeing 777-300ER, som den der 
fejlagtigt descendede over Tyrkiet. 
Foto: Jonas Svenstrup 

PILOTFEJL 
Kan piloter flyve? Eller rettere, kan 
piloter i trafikfly håndtere en nødsi
tuation, når den endelig opstår? En 
episode illustrerer, at fejl kan ske, og 
en skræmmende ulykke at den i nogle 
tilfæ lde er helt rivenrlP g;:il 

Styrmanden på en indisk Jet Airways 
Boeing 777 kom i august 2015 t il at 
stille på automatpilotens flyvehøjde 
i stedet for kurs, da flyet befandt sig 
34.000 fod over Tyrkiet. Derfor var 
det flyvehøjden og ikke kursen, der 
kom til at stå på "292". I løbet af 1 
minut og 45 sekunder descendede 
flyet 2.250 fod, inden flyveledere 
opdagede og gjorde opmærksom på 
fejlen, og flyet vendte tilbage til sin 
tildelte flyvehøjde. Fejl kan ske - og 
her virkede systemet, så den hurtigt 
blev rettet. 
Værre gik det den Boeing 737-500 fra 
Tatarstan Airlines, hvor en natlig go
around udviklede sig katastrofalt, da 
flyet steg stejlt til 700 meters højde, 
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tabte fart og dykkede næsten lodret i 
jorden. Der har været russ iske røster 
fremme om, at en Boeing 737 ikke 
skulle være et sikkert fly, men det af
viser den russiske Interstate Aviation 
Committee (MAK), der i december 
præsPntPrPrlP sin rnrlrlig rnpport. I ,i
sten over problemer, der hver havde 
deres del i ulykken er lang (tjek den 
evt. selv på mak-iac.org), men den 
kan overordnet set koncentreres ned 
til manglende kompetence i cockpit
tet. De uerfarne piloter kunne ganske 
enkelt ikke håndtere situationen, da 
deres forkerte indflyvning gjorde det 
nødvendigt for dem at gøre et nyt 
forsøg. OSH. 

FORSl,AG OM FORHØJEDE TAK
STER FOR BRITISKE AIRSHOW
ARRANGØRER 
I England er airshows den form 
for underholdning, som tiltrækker 
næstflest mennesker. Kun fodbold 
er større. Men airshows trues nu af 

Af' Ole Steen Hansen og Rune Balle 

forhøjede afgifter. Efter den tragiske 
ulykke ved Shoreham sidste år, som 
man endnu ikke er færdig med at 
analysere, er der blevet sat ny fokus 
på sikkerheden ved airshows. Og det 
er naturligvis altid fornuftigt at se på 
rlrn, forholrlr <;ig til rlr n, og evt for
bedre den. Men det er vanskeligt at 
se, hvordan Civil Aviation Authority's 
nye forslag, som den 1. februar blev 
fremsat under titlen "Proposed Air 
Display and Low Flying Permission 
Charges", skulle kunne gøre sikkerhe
den bedre. CAA påpeger selv, at den 
skal føre strengere tilsyn og foretage 
mere omfattende sikkerhedsvurde
r inger, og det koster. Og det må da 
sige, at CAA forsøger at tage højde for. 

Det som samlet set sætter prisen se
riøst op er en ny såkaldt "postevent 
charge". Hvor arrangørerne i 2015 
samlet set skulle betale El.497 for 
en display-tilladelse med alt hvad 
dertil hører, hvis der var mellem 18 
og 24 fly på programmet, skal prisen 



efter forslaget i 2016 op på f6,994. Et 
stort show med mere end 30 fly skal 
afsætte f20,390 som tak for tilladel
sen - heraf er de 15.000 af pundene 
den nye "postevent charge". Der skal 
i sagens natur sælges en del billetter, 
før man har skrabet de over 200.000 
danske kroner bare for tilladelsen Lil 
at holde et airshow. Se selv taksterne 
Civil Aviation Authority's forslag på 
www.caa.eo.uk/cap1371 OSH 

Airshows er den næstmest populære folke
forlystelse i Eng/ond. Men nu er der forslag 
om, at det skal koste betydeligt meget mere 
at arrangere dem. Foto: Ole Steen Hansen 

VAR DET NOGET MED EN BRUGT 
A380? 
Det kniber for Airbus at sælge nye 
A380'ere, men det London-baserede 
leasingselskab Amedeo forventer, 
at der vil være pæn interesse for de 
brugte A380'ere, som snart kom-
mer på markedet. Det vil ske relativt 
langsomt, da der kun blev produceret 
41 fly af typen i årene 2007 til 2010. 
Singapore Airlines satte den i drift i 
2007 og Emirates - den helt stor bru
ger af typen - i 2008. 

A380. Foto: Jonas Svenstrup 

Men de brugte begynder snart at 
dukke op, når de to nævnte selskaber, 
der lægger vægt på at have nye fly, 
lidt efter lidt sætter deres ældste til 
salg. En 10-12 gammel A380'er for
ventes at kunne sælges til omkring 
halv pris. Efter Airbus' 2015-prisliste 
skal man slippe 2,85 milliarder kro
ner for en ny. Så de små halvanden 
milliard, man sparer ved at købe 
brugt, er da også en slags penge. Men 
skynd dig, der bliver måske rift om 
dem! OSH 



TYPECERTIFICAT TIL CS100 
Bombardiers nye CSlOO har efter 
3.000 timers testflyvning fået sit ty
pecertificat. Det er første gang siden 
Airbus A320 fik sit for mere end 25 
år siden, at et single-aisle jettrafikfly 
større end regionale jetfly er blevet 
Lypego<llken<ll. li vis all går som plan
lagt, vil Swiss International Air Lines 
sætte typen i drift i andet kvartal i år. 
Bombardier forventer, at den større 
version CS130 vil blive typegodt i 
første halvdel af 2016. OSH 

NYE KAMPFLY TIL FINLAND 
Finland har 61 mellem femten og 
nitten år gamle F-18C/D Hornet, der 
ligesom de danske F-16 ikke forven
te3 at holde i al evighed. Derfor vil en 
række producenter i marts 2016 bli
ve inviteret til at komme med bud på 
fremtidens finske kampfly. Finnerne 
har kig på F / A-18E/F Super Hornet 
og F-15, Dassault Rafale, Eurofighter, 
Saab Gripen E/NG, Lockheed Martin 
F-35 og - ganske interessant - F-16! 
Men vi skal nok ikke forvente, at fin
nerne evt. vil give meget for brugte 
danske F-16, når Flyvevåbnet engang 
skal til at indfase den-der-som-vi
endnu-ikke-ved-hvad-bliver-hvis
den-bliver-men-det-gør-den-da-nok. 
OSH. 
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SAMSØ FLYVEPLADS 
MILJØGODKENDT 
I 1995 blev der vedtaget lovgivning, 
der krævede at alle flyvep ladser og 
lufthavne skulle have miljøgodken
delse. Langt de fleste steder gik det 
relativt nemt, men da Samsø Flyve
plads ligger lige vest for naturbeskyt
telsesområdet omkring Stauns Fjord, 
og Danmarks Naturfredningsforening 
kæmpede for at få lukket flyveplad
sen, trak sagen i langdrag. Efter næ
sten 20 års sagsbehandling lykkedes 
det dog, trods alt, at få en miljøgod
kendelse, der sikrer flyvepladsen. 

Eurofighter (herunder) og Gripen (t.v) kan 
blive de europæiske kandidater til rollen 
som Finlands nye kampfly. Foto: OSH 

Foto: Bombardier/Patrick Cardinal 

Dog er antallet af landinger reduceret 
til 800 årligt, og det kræves, at der 
opsættes videoovervågning af ind
flyvn ing og udflyvning samt området 
nord for flyvepladsen. 
1 praksis betyder det, at de piloter, 
der flyver under 1000 fod nord for 
flyvepladsen, samt de der ikke flyver i 
lige linje til landingsbanen, eller ikke 
flyver i lige linje fra landingsbanen, 
vil hlivP. kont;iktP.t 08 ;ifkrævP.t forkl;i
ring. 
Første weekend i juli afholder Samsø 
Flyveplads og FLYV det årlige FLYV
ind, og her skal det fejres! RB 





ET LIV I FAREZONEN 

Mange piloter undrer sig over 
at der findes mennesker, der kan 
findf' [1~ ;it srringp ud ;:if Pt fly 
der ikke fejler noget, og måske 
er det i virkeligheden en form for 
misundelse over det vovemod, der 
skal til for at springe faldskærm. 

Bogens forfatter, Poul Lund Mon
ggaard var ikke helt ung, da han 
begyndte at springe fa ldskærm. 
Ikke desto mindre kastede han sig 
100% ud i det, og blev uddannet 
militær faldskærmsspringer og 
medlem af både engelske Path
finders opvisningsteam - der har 
specialiseret sig i at springe på 
dropzonerne fra 2. Verdenskrig 
- og den franske militære fald
skærmsorqanisation Union Natio
nale des Parachutistes. 
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At springe faldskærm har givet Poul 
Lund Monggaard rigtigt mange gode 
- og noglP ,;kr;pmmPndP - O[)IPvPl
ser, som han deler med os i bogen 
"Et liv i farezonen". Han skriver selv i 
bogen: "Et liv i Farezonen er en for
tælling om at finde vovemodet i sig 
selv, uden nødvendigvis at være en 
vovehals af natur". 

Poul Lund Monggaard tager læser
ne af "Et liv i farezonen" med ind i 
Pn fald-;k;prmwPrdPn, dPr ikkP Pr 

nær så besynderlig og uforståelig, 
når man først har læst bogen. Men 
man får også indblik i at det ikke 
er helt ufarligt at få de fantastiske 
oplevelser, der følger med når man 
springer ud med faldskærm på. 

Forlaget Historia 
ISBN: 978-87-93321-39-7 
Pris: 199 kr. 



DANMARK - EN SMUK PLET PÅ JORDEN! 

Mon ikke de fleste har oplevet, at 
det har været svært at finde på 
en rigtigt god gave, og mon ikke 
de fleste har oplevet, at befinde 
sig i udlandet hvor man har haft 
lyst til at give en gave, der r>å en 
eller anden måde kunne fortælle 
noget om Danmark. 

Problemet er nu nemt at løse, for 
luftfotograf og pilot Jesper Larsen 
har lavet et mesterværk, der viser 
det smukkeste af Danmark fra 
luften. 

Bogen er en stor og flot "Coffee 
Table Book" der kan nydes igen 
og igen, og de korte interessante 
og præcise tekster er skrevet på 
dansk og engelsk. Bogen er delt 
op i "de tire årstider" og der kunne 
som end have fulgt en CD med 
Vivaldi med i købet. Det gør der 
dog ikke. Til gengæld følger der 
en masse visuelle oplevelser, der 
vil få mange piloter til at bruge 
bogen til at planlægge flyveture, 
for man får lyst til at se de mange 
smukke og spændende steder 
med egne øjne. 

Bogen er blevet til på baggrund 
af billeder der er optaget i perio
den 2011-2015, hvor Jesper Lar
sen har fløjet Danmark tyn<.JL i ~in 
Ccssna 172R OY-JDL. 

I et afsnit, bagerst i bogen, fortæller 
Jesper Larsen lidt om sit arbejde som 
luftfotograf, der med årene er blevet 
til et fuldtidsjob, som mange piloter 
drømmer om. Han flyver næsten 
altid alene, hvilket giver arbejdsro 
og plads til alt fotoudstyret, og når 
der dukker motiver op arbejder han 
koncentreret og målrettet på at få de 
bedste "skud" med hjem. Det er ikke 
noget nemt job, men det noget Jesper 
Larsen kan til perfektion! 

NYE BØGER 

Bogen "Danmark - en smuk plet 
på jorden" kornrne, i hver L fdld 
til at ligge fremme på FLYV - re
daktionen, og den bliver med 
garanti værtsgave rundt omkring 
i Verden. 

Forlaget Luftfoto. 
ISBN: 978-87-994961-1-2 
Pris: 299 kr. 
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NORDATLANTISK C02 
- hvem flyver mest ud i atmosfæren? 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 
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Air Berlins A330-220'ere er i gennemsnit 11 
år gamle, hvilket svarer til gennemsnittet 
på alle de fly, der flyver på Nordatlanten. 



t- Norwegians brændstoføkonomiske 
Dreamlinere er afgørende for, at selskabet 
lægger sig helt i spidsen, når det gælder 
minimalt C02-udslip over Nordatlanten. 
Foto: Norwegian 

Amerikanske /CCT 
har undersøgt, hvor 
miljøvenlige selskaberne 
på Nordatlanten er. 
Norwegian er det 
grønneste, mens ingen 
kan matche British 
Airways C02-udslip. 

Når du sidder i dit sæde og ser ud 
over Nordatlanten, der bare bliver 
ved og ved, er det ikke sikkert du 
tænker på, hvor meget C02, der bliver 
brændt af for flyve dig til New York 
eller andre spændende lokaliteter. 
Men der bliver blæst C02 ud i atmo
sfæren, og det er meget forskelligt fra 
luftfartsselskab til luftfartsselskab 
hvor meget, der er tale om. 

American Airlines flyver lidt over halvdelen 
af sine transatlantiske ruter med de ældre 
Boeing 767-300, men selskabet er i gang 
med at udskifte dem med mere effektiver 
Boeing 771'ere, som den der her letter fra 
Heathrow. 

Det amerikanske International Coun )tl)KAl31::R. PÅ NOR.UAl LAN 11::N - 13rændstotøkonom1 
ri! rm rJp;rn Trc1mportc1tion (11.1.T) 

Kilde: /CCT 

har undersøgt sagen. I luftfartssam
menhæng plejer institutionen at 
beskæftige sig med amerikansk in
denrigsflyvning, men den har nu fore
taget en undersøgelse af de selskaber, 
der flyver på Nordatlanten. Undersø
gelsen referer til 2014, og FLYV brin
ger her dens nøgletal. Det er nemt 
at google ICCT og finde rapporten, 
hvor der også gøres del taljeret rede 
for, hvordan man er kommet frem til 
tallene. Matematik på udvidet niveau 
er en fordel, hvis man skal forstå alle 
formlerne! 

ICCT er kommet frem til, at forskellen 
på det mest og mindst brændslof ef
fektive selskab i amerikansk inden
rigsflyvning er 25% - forskellen på 
Nordatlanten er det dobbelte. 

Norwegian er ubetinget det mest 
brændstoføkonomiske selskab, mens 
Britisk Airways ligger i bund. SAS 
er også pænt langt nede. En række 
faktorer spiller ind, f.eks. hvor nye 
og brændstoføkonomiske flyene er. 
Loadfaktoren - altså hvor stor en del 

1 Norweg_ian 

2 Airberlin 

3Aer Lingus 

4Air Canada 

4KLM 

4Aeroflot 

4 Turkish 

4Air France 

9 Delta 

9 /celandair 

11 lberia 

11 American 

11 Alitalia 

14 United 

15 US Airways 

15 Virgin Atlantic 

15 Swiss 

18 Lufthansa 

18SAS 

20 British Airways 

Pax-km/liter % mere brændstof/sæde/km 
i forhold til Norwegian 

40 0 

35 +14% 

34 +20% 

33 +22% 

33 +22% 

33 +22% 

33 +22% 

33 +22% 

32 +26% 

32 +26% 

31 +30% 

31 +30% 

31 +30% 

30 +36% 

29 +38% 

29 +38% 

29 +38% 

28 +44% 

28 +44% 

27 +51% 
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af sæderne i flyene, der sidder beta
lende gæster på - er ikke så vigtig, 
og man ser i tabellen, at der ikke er 
voldsom stor forskel på selskabernes 
evne til at fylde deres fly. 

Derimod er flyenes sædekonfigura
tion vigtig, når vi ser på CO2-økono
mien. British Airways er det selskab 
på Nordatlanten, der har fleste af 
de dyre og dejlige på business- og 
første klasse - hele 24% af sæderne. 
Nogle af British Airways flyvninger 
foregår fra London City med Airbus 
318 udelukkende konfigureret med 
32 businessclass-sæder. Samlet set 
giver de 14% dyreste af sæderne på 
Nordatlantflyvningerne anledning til 
en tredjedel af COz-udledningen. 

Tabellen over, hvor mange sæder 
selskabernes fly har pr. kvadratme
ter, giver et fingerpeg om, hvorfor 
Norwegian klarer sig så godt. De får 
simpelthen sat pænt mange stole ind 
i Dreamlinerne. British Airways har 
ikke nær så mange pr. kvadratmeter 
gulv i kabinerne. Men lallel er el gen
nemsnil for hele 0yel. Del er Ikke 
sikkert passagerne på monkey-class 
har bedre plads til knæene end hos så 
mange andre selskaber. Det er, na
turligvis kunne man t ilføje, de dyre 
sæder, der får pladsen! 

Men kig selv på tallene. COz-udled
ning handler om, hvor meget brænd
stof, der brændes af. Det vil alle gerne 
spare på, men samtidig følger hvert 
selskab også den forretningsmodel, 
som det mener, giver bedst mening. 
Alle skal ikke flyve med tætpakkede 
lowcost-konfigurerede kabiner. Alle 
skal jo heller ikke køre samme mere 
eller mindre brændstoføkonomiske 
bil. Alligevel fortæller tallene også 
noget om, hvilke selskaber, der vil 
blive hårdest ramt, hvis brændstof
prisen skulle begynde at stige igen. 
Hvis man brænder 20 eller 44% mere 
brændstof af pr. passager, vil det na
turl igvis gøre tilsvarende mere ondt, 
hvis prisen på det skulle begynde at 
stige. + 
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SELSKABER PÅ NORDATLANTEN - raktorerafbetydningforbrændstoføkonomien 

Load factor Flådens alder i år Sæder/m2 

1 Norwegian 86% 2 1,18 

2 Airberlin 81% 11 1,17 

3Aer lingus 84% 9 1,14 

4Air Canada 82% 12 1,01 

4KLM 88% 13 1,02 

4 Aeroflot 80% 4 1,02 

4 Turkish 84% 4 0,96 

4 Air France 87% 10 0,91 

9 Delta 84% 14 1,05 

9 /celandair 83% 18 1,35 

11 lberia 80% 2 0,97 

11 American 80% 15 1,00 

11 Alitalia 83% 7 0,99 

14 United 80% 17 1,01 

15 US Airways 74% 12 1,08 

15 Virgin Atlantic 79% 12 0,97 

15 Swiss 86% 6 0,82 

18 Lufthansa 84% 9 0,85 

18SAS 82% 12 0,89 

10 Bnt,sh Allways 83% 15 0,79 

Kilde: /CCT 

Sådan nogle her, ville ændre på British 
Airways nordatlantiske CO2-regnskab, men 
British Airways flyver 48 % af sine transat-
lantiske ruter med de i gennemsnit 15 år 
gamle Boeing 747-400. British Airways har 
mange af dem, de er betalt, og der er god 
plads til dem i Heathrow. 





FLYRADIOER SKAL UDSKIFTES 
TIL8,33 KHZ 
Efter 1. januar 2018 er det ikke længere tilladt at flyve i kontrolleret luftrum 
med radioinstallationer, der ikke har 8,33 kilohertz kanalafstand. 
Med andre ord skal ALLE fly have udskiftet radioer, med mindre flyene kun skal 
flyve i luftrum, hvor der ikke er krav om tovejs radiokommunikation. 
Da det kommer til at give travlhed på de danske flyværksteder, er det en god ide 
at komme i gang så hurtigt som muligt, eller i det mindste tage beslutning om 
hvornår radioerne skal udskiftes - INDEN det er for sent! 

Tekst og foto: Rune Balle 

Inden Garmin-seminaret havde GA-Service 
parkeret deres demo-fly og koblet "land
strøm" til, så deltagerne kunne prøve 
instrumenterne. 



Hvis man alligevel skal skifte radioerne, er 
det værd at overveje at modernisere hele 
instrumenteringen til "glas~ 

Hvis man er ejer af et fly med gamle 
radioer, er der ingen vej uden om, 
fordi det er et lovkrav at radioerne 
udskiftes. Det kan man synes er tå
beligt, når man nu har fløjet rundt i 
mange år med velfungerende ældre 
radioer, men sådan er det bare! 

Når man skal til at grave guld op af 
muldvarpeskindet, så er der et væld 
af muligheder der kan overvejes, 
og hvis man vil have det helt store 
overblik over mulige radioinstal
lationer, kan det være en god ide at 
rejse til den store årlige AERO-messe 
i Friedrichshafen, der i år afholdes 
onsdag den 20. april til og med lørdag 
Lien 23. dpi il. Mi11u1 e kdn Jog ug:,å 
gøre det, og derfor arrangerede G.A 
Service et lille seminar i Roskilde 
Lufthavn, hvor en repræsentant fra 
GARMIN fortalte om hvad den store 
producent kan byde ind med. 

HISTORIE 
Inden der kom fokus på udskiftning 
af radioer, fik de godt 40 tilhørere 
- der var mødt op hos G.A Service 
lørdag den 16. januar - et indblik i 
hvordan GARMIN er blevet førende 

indenfor fly-elektronik. Det startede 
nemlig ret småt, med to iværksæt
tere Gary Burre! og Min H. Kao, der 
helt tilbage I 1983 vllle udvikle og 
sælge GPS-modtagere til fly. Fimaet 
de stiftede, kaldte de Pro Nav og deres 
første GPS blev i 1989 lanceret til den 
beskedne pris på 2.500 US$ 
I begyndelsen af 1990-erne fik Pro
Nav navn efter stifterne GARY og MIN, 
og første store internationale gen
nem bud blev de håndholdte GPS'ere 
GARMIN 95 til VFR-flyvning , der 
kom på markedet i 1993. 

GARMIN FLY-RADIOER 
Sum nugeL nyl, kdn mdn vælge en lø:,
ning, hvor man ikke behøver at indta
ste frekvens, men blot navnet på den 
lufthavn man ønsker at kommunikere 
med. Disse nye radioer har nemlig 
indbygget database, og når luftavnen 
er tastet ind, vælger man mellem de 
mulige frekvenser der vises på skær
men. Det samme gælder for naviga
tionsdelen, hvilket gør, at man ikke 
behøver en lang liste med frekvenser, 
eller at man for det meste kan undgå 
at studere VFG eller "plates". 
Hvis man beslutter sig for at udskifte 

gamle radioer med den simpleste 
GARMIN panel-monterede 8,33 kHz 
radio kan det gøres for ca. 35.000 kr. 
Inkl. moms (GTR225A), og ønsker 
man en NAV /COM med både kom
munikationsradio og VOR/ILS løber 
det op i små 52.000 kr. inkl. moms for 
standard installation på værkstedet 
hos G.A. Service i Roskilde Lufthavn, 
dvs. hvor flyets "cross-pointer" kan 
genbruges. 

Mange veteranfly og selvbyggede fly 
har ikke VOR, og da GARMIN er føre
nde indenfor de mere avancerede løs
ninger, er det ikke umuligt at finde en 
helt simpel 8,33 kHz radio, der kan 
in:,Ldlle1 e:, l>illigere, enu Lie få heil 
enkle radioer GARMIN kan tilbyde. 
Med andre ord kan det lade sig godt 
lade sig gøre, at få udskiftet en gam
mel radio med en 8,33 kHz kanalaf
stand for ret beskedne midler. Det 
vil FLYV bringe mere om efter næste 
AERO Friedrichshafen. 

OPGRADERING TIL GPS 
Når man skal have udskiftet en panel
monteret radio, vi l det være en rigtigt 
god ide, at vælge en løsning med GPS. 
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Mange piloter kender LiAH.MlN LiN::i 
430, der er utroligt brugervenlig. 
GARMIN GNS 430'eren har en sto
rebror GNS 530 med større skærm, 
men begge er desværre udgået af 
GARMINS sortiment. Ønsker man at 
få monteret en 430'er eller en 530'er 
er det ikke umuligt, da de kan købes 
brugt. 
GA-service installerer gerne brugt 
udstyr, og et kvalificeret gæt på in
stallation af e n GNS 430 er 530'er er 
omkring 50.000 kr. hvis man vel at 
mærke selv kommer med instrumen
Lel, Jer kan købes brugl på eBay for 
et sted mellem 30 og 50.000 kr. 

FØLSOMME SKÆRME 
Siden iPad blev introduceret på 
markedet, er det gået stærkt med at 
udvikle trykfølsomme skærme til alle 
tænkelige former for elektronik. GAR
MIN er med helt fremme på det felt, 
og derfor er GNS 430 og 530 blevet 
afløst af modeller med trykfølsomme 
skærme, men det er ikke helt billigt. 
Ønsker man noget der svarer til 430 
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og S30 hedder modellerne i dag GTN 
650 og GTN 750, der - installeret i 
flyet - koster henholdsvis nærved 
150.000 kr. for GTN 650 og omkring 
200.000 kr. for GTN 750 inkl. moms. 
Det kan lyde som en stor udskrivning, 
men set som en investering der skal 
holde 10-15 å r, er det måske ikke så 
slemt, og slet ikke set i lyset af, at de 
nye GPS'er er også kan modtage vej
rinformationer og fungere som "vejr
radar" en-route (med forsinkelse) 
samt er PRNAV godkendt. 

GPS-ANFLYVNING NED TIL 200 FOD 
GNS 430 og 530 blev introduceret 
helt tilbage i 1998, og der er sket 
meget siden da. GTN 650 og GTN 
750 er derfor ikke bare en 430'er 
eller 530'er med touch-skærm, men 
en helt ny kommunikations- og 
navigations-maskine, der kan meget 
mere! GTN 650 og 750 er nemlig 
PRNAV (Precision-Area Navigation) 
godkendt, hvilket vi l sige, at der kan 
flyves hvad der svarer til en ILS
anflyvning, med minima så lavt at 

Touchskærme kan være vanskelige at 
betjene i urolig luft. Derfor har Garmin 
designet rammen med kanter som man kan 
støtte fingrene på. 

man først ser banen i 200 fod! For 
lufthavnene er det utroligt attraktivt, 
fordi der kan spares rigtigt mange 
penge på at undgå vedligeholdelse 
af ILS-udstyr på jorden. PRNAV er på 
vej i Danmark, og hvis man ikke al
lerede kan flyve PRNAV anflyvninger 
Lil Odense og Ro~kiltle, ~å e1 Jel lige 
på trapperne. De mindre lufthavne 
så som Skive, Maribo mfl. forventes 
også i nær-fremtid at få PRNAV, da 
det kun koster en brøkdel at etablere 
i forhold til et forældet ILS system. 
At flyve PRNAV til flyvepladser uden 
flyvele dere eller AFIS-operatør kræ
ver at anflyvningen foregår efter VFR
regler, hvilket vil sige mindst 500 fod 
skyhøjde og 3000 meter sigt, men 
for mange mindre flyvepladser vil 
GPS-anflyvningsprocedurer være et 
kæmpe løft 



TRÅDLØS FORBINDELSE TIL IPAD 
Mange piloter bruger i dag iPad - el
ler en anden tablet - og f.eks. naviga
tions-programmet SkyDemon eller 
GARMIN PILOT sammen med en GPS
modtager der tilkobles via bluetooth. 
Noget nyt og virkeligt smart er, at de 
nye modeller GTN 650 og GTN 750 
kan udveksle data med en iPad, el-
ler en anden tablet. Det betyder, at 
man kan sidde i ro og mag hjemme i 
lænestolen og planlægge sin flyvning 
på en iPad, for så at overføre den 
programmerede rute til flyets GPS, 
med et enkelt tryk på iPad'en. Det 
er genialt, og det er oven i købet så 
smart, at alle informationer fra flyv
ningen kan føres tilbage til iPad'en, så 
man efterfølgende kan føre logbog og 
analysere flyvningen. Ydermere kan 
iPad'en fungere som ekstra skærm, 
og DET kan man ikke med den "gode 
gamle" 430'er! 

ADS-B 
Ud over "undervisning" i nye 8,33 
kHz radioer og GPS-teknologi, blev 
emnet ADS-8 taget op og diskuteret. 

ADS-B er ganske enkelt afløseren for 
vores velkendte transponder, der blev 
opfundet under Anden Verdenskrig, 
og teknologien består af ADS-8 IN 
og ADS-B OUT, der er teknik med en 
modtager (IN) og en sender (OUT). 
ADS-8 OUT kan installeres i alle fly 
med den rette GPS, og det geniale er, 
at flyets position, inklusiv højde ud
sendes en gang hvert sekund. Udstyr, 
der kan modtage ADS-8 signaler, kan 
derefter "se" fly med ADS-D OUT og 
det er med en præcition på+/- et par 
meter! 

Hvis det blev et krav at ALLE fly fik 
installeret ADS-8 OUT, kunne det nu
værende system med transpondere 
i fly og sekundære radarer på jorden 
og i større fly nedlægges, og der 
kunne spares mange penge spares på 
vedligeholdelse af teknologi, der må 
siges at være noget forældet! Og hvis 
ALLE fly fik installeret ADS-B IN, vi lle 
alle piloter kunne se trafik omkring 

dem, hvilket ville forbedre sikkerhe
den MARKANT! Ydermere ville alle 
lufthavne og flyvepladser kunne få 
installeret en ADS-B modtager, og 
i princippet have "radar", der ville 
være langt bedre end de nuværende 
sekundære radarer, der er afhængige 
af at flyenes Lranspondere svarer til
bage på radarernes spørgeimpulser. 

Systemet ville kunne installeres på 
selv den mindste lille flyveplads, der 
med J\DS-B teknologi ville have hvad 
der svarer til "radar". Som bekendt 
tager det tid at indføre ny teknologi, 
indenfor luftfart, og da lovgiverne 
ikke vil tvinge ADS-8 ind i alle fly, 
bliver det i første omgang kun et krav 
i større fly ( over 5,700 kg/ 10.000 
pund) fra engang om nogle år. 
Indtil videre kan vi dog glæde os over, 
at lovgiverne har besluttet at alle 
radioer skal udskiftes til radioer med 
8,33 kHz kanalafstand. Ud over at det 
giver os nogle nye radioer, får vi også 
flere radiofrekvenser, hvilket måske 
kan give de mulighed for at små fly
vepladser ikke skal dele frekvense1~ 
For VFR-piloter i Danmark kan det 
måske komme til at betyde, at Viborg, 
Ringsted, Holbæk og Samsø inden for 
en overskuelig årrække ikke længere 
skal dele radio frekvens. 

Piloter i Ringsted, Holbæk eller på 
Samsø vil så ikke længere kunne 
høre på radioen, om der springes 
faldskærm over Viborg, og piloter 
på finale i Ringsted slipper for at få 
et chock, når piloter ved Holbæk el
ler Samsø kalder op og siger "drejer 
finale" uden at fortælle til hvilken 
bane eller flyveplads de drejer finale. 
Obligatorisk ADS-8 ville her højne 
flyvesikkerheden markant, men det 
er en helt anden historie. + 

Med Garmin Connext kan en tablet-com
puter kommunikere via Bluetooth. Inden 
flyvningen kan man planlægge sin rute 
hvorefter den bliver overført trådløst til 
flyets navigationssystem. I luften kan navi
gationssystemet overføre data så tabletten 
kan fungere som en ekstra skærm. 
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Old Wardens Avra Trip/ane har ingen 
krængeror, kontrol i roll udføres ved at vride 
vingen. 

FLYV tager et kig på de antikke styresystemer, man kan se in-action på 
flyvemuseerne Shuttleworth Collection ved Old Warden i England og 
Old Rhinebeck nord for New York. Her bruges de i praksis! 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Nutidens piloter har det altså godt. Rorene på deres fly er 
generelt virksomme og harmoniske, og de lærer at flyve 
hos instruktører, der ved, hvordan man styrer i tre dimen
sioner. Sådan har det ikke altid været! 

Da man begyndte at opfinde flyvemaskinen, måtte pilot og 
konstruktører - i en del tilfælde var det den samme - gøre 
deres egne erfaringer. Behovet for et sideror indlysende. 
Det svarede helt til roret på et skib. Man skulle kunne 
styre i en eller anden retning. 

Højderoret gav også mere eller mindre sig selv. Man skulle 
op og ned i lufthavet - det var hele ideen med at flyve, og 
højderoret var et sideror lagt ned, så man kunne hæve og 
sænke næsen. Alligevel var der variationer med højdero-
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ret, som illustrerer, at det ikke var en given ting, at det 
skulle sidde bagpå. □rødrene Wright placerede det foran 
allerede på deres glidefly, så stellets struktur kunne være 
med til at beskytte piloten i tilfælde af en hård landing. 
Bleriot forsøgte på et tidspunkt at klare sig helt uden 
højderor. På sin Bleriot VI ville han justere højden ved at 
give mere eller mindre gas. I 1907 lykkedes det ham på 
et tidspunkt at holde maskinen i luften i 17 sekunder og 
til hagelægge 184 meter, før den havarerede. Det var den 
bedste flyvning i Europa det år. Der var stadig plads til 
forbedringer! 

Det var imidlertid krænge rorene, som var den helt store 
udfordring - i første omgang overhovedet at erkende be
hovet for dem. Den klassiske europæiske tankegang var 



præget af ønsket om stabilitet, og her spekulerede man 
ikke i ror men f.eks. i at give vingen V-form. Europæerne 
betragtede sig i princippet som en kaptajn på et skib, der 
bruger sit sideror til at justere kursen - skibet, eller flyet, 
skal være stabilt og krænge så lidt som muligt. Den første 
europæiske flyvning over en kilometer blev foretaget i 
1908 af Henry Farman i en Voisin dobbeltdækker. Flyet 
havde ingen krængeror, men blev styret alene med højde
og sideror. 

Del var brødrene Wright, som indså, at man måtte have et 
ror til at kontrollere roll - til at styre aktivt om den tredje 
akse. Deres fly var rasende ustabile, så de skulle virkelig 
styres. Kaptajnen på en Wright Flyer kunne ikke sætte sig 
ned og drikke kaffe, mens den automatiske stabilitet sør
gede for resten. En Wright Flyer krævede sin pilot! 

Wright-brødrenes tekniske løsning på det tredje ror var 
wing warping - vingevridning. Ved at opfinde dette kom 
de langt forud for alle andre, og deres vigtigste claim-to
fame i flyvehistorien var netop at introducere dette tredje 
ror og få det til at spille sammen med de to andre i en 
dynamisk tilgang til det at styre en flyvemaskine. Mens 
europæerne drømte om stabilitet, lærte brødrene Wright 
sig selv at flyve. 

Da Wilbur Wright demonstrere brødrenes Wright Flyer 
nær Le Mans, var europæere ved at falde på halen af beun
dring. Avisen The Times skrev om, at "perfekt sidestabili
tet er sikret ... Mr. Wright har løst flyvningens vanskeligste 
problem - spørgsmålet om balance." Avisen havde stadig 
ikke fattet pointen! Det var ikke balance, men evnen til 
at manøvrere, der var det sensationelle ved Wrights ma
skine. 

Bleriot og andre flyvepionerer var dog hurtige til at forstå, 
at man skulle kunne styre i ro!!. Bleriot kopierede vingev
ridningen og fløj over Den Engelsk Kanal året efter. Andre 
begyndte at opfinde krængeror. Wrights maskiner var på 
mange måder upraktiske, og da først europæerne fik det 
tredje ror med, gik udviklingen hurtigere i Europa end på 
den anden side af Atlanterhavet. Der var dog stadig ingen 
færdig opskrift på et effektivt kontrolsystem i ro!!. 

1. Bleriot XI på Old Rhinebeck. De tynde meget krumme vingeprofi
ler krævede wirer. Under vingen sod flying wires, der bar belastnin
gerne i luften. Under landing og på jorden bæres vingen af landing 
wires på oversiden. 

2. Styrepinden i en Bleriot ser pudsig ud med "klokken"for neden 
og rot for oven. Den virker dog fuldstændig som i et moderne fly. 
Bemærk wirerne fra klokkens yderkanter, som fører ned til beslaget, 
hvorfra wirer går ud til vingernes underside for at aktivere vingev
ridningen. 

3. Tingene står tæt i museumshangaren på Old Rhinebeck Aero
drome, men ser man bagkanten af vingen på en original Voisin fra 
1909. Den har hverken krængeror eller vingevridning. Skulle et vind
pust (guderne forbyde tanken!) løfte en vinge, skal de store gardiner 
mellem vingerne forhindre, at flyet skrider sidelæns ned i jorden. 
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1. Blackburn 1912 Monoplane på Old Warden 
- det æld~te /J1iti~Æe fly, Wlll )tudiq e1 luftdyqtiqt. 

2 . ... og her et kig på rattet, som man drejer for at betjene 
vingevridningen. 

3. Vingevridning kan også fungere på modelfl.y! Artiklens forfatter 
måtte prøve det, og det fungerer på hans konstruktion WARPS. 
Men ~om pcl vingevr id ende fly i fuld ~tø,, el~e e, det ikke , a~ende 
effektivt. Modellen drejes betydeligt mere effektivt med sideroret. 

G r a 
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VINGEVRIDNING 
På en Bleriot fungerer vingevridningen ved, at der går 
wirer fra styrepinden til en struktur af stænger under 
flyet, hvor de trækker i et drejeligt beslag. Fra dette beslag 
går wirer ud til undersiden af den bagerste del af vingen. 
Når man fører styrepinden fra side til side, trækker man 
gennem dette system den ene vinges bagkant ned. Wirer 
fra oversiden trækker så op til en struktur over kroppen 
og ned igen til den modsatte vinges overside, som derved 
løftes. Fra undersiden af den løftede vinge, går en wire, 
som er forbuntlel med beslaget, hvorfra wirerne går op til 
styrepinden. Det hele er et closed-loop-system, hvor ud
gangspunktet er, at man trækker en vingebagkant ned. 

Et system, der minder meget om dette, ses på det britiske 
Blackburn 1912-monoplan, hvor wirerne, der trækker i 
undersiden af vingen, går ud fra den bagerste del af under
stellet. Men på en Blackburn 1912 føres styrepinden ikke 
fra side til side for at aktivere vingevridningen. I stedet 
sidder der et rat på den - det ser nærmest ud som på en 
bil - og når man drejer på det, vrides vingen via wiretræk
ket. 

Det er en styrepind med bevægelse fra side til side, som 
aktiverer vingevridningen på den Hanriot, som kan ses på 
Old Rhinebeck i USA. Men pinden bruges ikke til andet. 
En anden pind med bevægelse fremad/bagud betjener 
højderoret. Endnu et eksempel på, at den nu så velkendte 
styrepind med to rorfunktioner tilknyttet ikke var en selv
følge i 1909-1910. 

De tynde vinger med stærkt krumme profiler på disse 
flyvende antikviteter ser spinkle ud. Det er de sådan set 
også, for de skal jo netop kunne vrides. På den Antoinette, 
som blev bygget til filmen Those Magnificent Men in Their 
Flying Machines viste strukturen sig ligefrem at være så 
slasket, at vibrationerne, når flyet begyndte sit startløb 
hen over græsset, fik vingens bagkant til at vippe drama
tisk op og ned med den konsekvens, at indfaldsvinklen 
nogle gang blev så stor, at den flere gange stallede, inden 
flyet var kommet i luften! 

KRÆNGEROR 
Det gamle danske "balanceklapper" - som nu er afløst af 
ordet krængeror - vidner rent sprogligt om den stabili
tetsfikserede tankegang, der var så kendetegnende for de 
tidlige europæiske pionerer. Rorene var til at holde balan
cen med; måske underforstået: så man ikke kæntrer med 
sit fartøj. 

Det kan være svær at fastslå, hvem der egentlig opfandt 
kræ ngerorene, for de ses i flere udgave på tidlige euro
pæiske konstruktioner, f.eks. havde Bleriot et par på sin 
Bleriot VIII-bis fra 1908. Men de var ikke effektive, og un
der alle omstændigheder var de ikke tænkt som andet en 
balancejusteringsklapper. Den aktive styring og de kombi
nationer af side-, højde- og krængeror, som er nødvendige 



for at flyve effektivt og koordineret, havde de europæiske 
pionerer endnu ingen forståelse for. 

I USA udviklede Glenn Curtiss krængeror. Det var opfin
deren af telefonen og mange andre nyttige ting, Alexan
der Graham Bell, som opfordrede ham til at forsøge sig 
med "bevægelige klapper yderst på hver vinge". Curtiss 
skal også selv have efterlyst "en måde til at rette op fra 
krængning". Curtiss' krængeror førte ham ud i en længere 
juridisk strid med brødrene Wright, der mente, at deres 
patent på vingevridning omfattede alle former for kontrol 
i roll. 

Curtiss-systemet kan ses på Old Rhinebeck. Det er et godt 
eksempel på, at pionerernes eksperimenter ikke alle endte 
med den løsning, som holdt i længden. Styrepinden på en 
Curtiss Pusher får højderoret til at bevæge sig, som vi ken
der det i dag. Men rattet på toppen af den betjener sidero
ret, og det minder derfor om rattet på en båd! 

4. Hanriot monoplane på Old Rhinebeck. De gamle fly havde van
skeligt ved at dreje på jorden, så wing walkers er nødvendige til at 
trække i vingetipperne og evt. løfte halen, når maskinen skal dreje 
på græsset. 

5. Fuldt udslag på pinden til vingevridningen 

6. Og så meget vrider vinge sig - max udslag til både den ene og 
den anden side. Tænk lige over forskellen i indfaldsvinkel ng mulig
hed for at fremprovokere et stal/. 

DET TREDJE ROR 
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Wirerne til krængerorene på en Curtiss Pusher sidder fast på 
pilotens sæde, så han kan aktivere dem ved at læne sig og sædet 
fra side til side. Rattet betjener højde- og sideror. Pedalerne er til 
bremser og speeder, som på en bil! 

Krængerorene betjenes ved, at piloten læner sig fra side 
til side. Curtiss mente, at piloten nok instinktivt ville læne 
sig væk fra den side, flyet krængede til, når han skulle 
rette op (fænomenet er også kendt fra nervøse flypassa
gerer), og derfor blev rorene forbundet således, at netop 
dette ville ske. Egentlig en meget intuitiv form for kræn
geror, men det er let at forestille sig problemerne med en 
Airbus 380, hvor piloten vender sig mod stewardessen for 
at få sin kaffe, hvis den skulle styres efter samme princip. 

En Bristol Boxkite var en udvikling af Farman III fra 1909, 
og dette fly var så igen en videreudviklingen af de balan
cerorsløse Voisin-biplaner. Det var naturligvis et vældigt 
fremskridt, at piloten aktivt kunne gøre noget ved flyets 
krængning i stedet for at vente på, at det skulle rette sig 
selv op. 

Krængerorene på en Boxkite er dog meget lidt effektive. 
De hænger bag på både øverste og underste vinge. Og de 
hænger netop. Når flyet begynder at bevæge sig, blæser 
de op i vinden - man ser dette tydeligt, når Boxkiten star
ter fra Old Warden. Piloten har ingen mulighed for at løfte 
balancerorene yderligere, men kun for at trække i dem 
ved hjælp af sin styrepind og wirerne. Dermed er det altid 
kun det nedadgående ror, som er aktivt. Altså det, som 
løfter en vinge. Det har den konsekvens, at det altid er 
vingen yderst i et drej, der får mest modstand. Og det er 
jo netop den, som man meget hellere ville have den mind
ste modstand på. 

MODSTAND OG SIDESLIP 
IJanset om disse tidlige fly havde vingevridning eller 
balanceror, var luftmodstanden i forbindelse med deres 
brug et problem, fordi motorkraften var så marginal. I 
beretninger om meget tidlig flyvning, kan man flere gange 
læse, at maskinen pludselig ikke kunne holde højden, og 
at den sank til jorden uden nogen forklaring. I nogle til
fælde kan det have været motoren, som tabte ydelse, men 
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Her demonstreres, hvordan piloten aktiverer balancerorene på en 
Curtiss Pusher. 

i andre tilfælde kan det meget vel have været et ikke hver
ken forstået eller erkendt sideslip. 

Den kendte engelske kunstflyver Neil Williams beskrev i 
1970'erne, hvordan han på en flyvning med Old Wardens 
Boxkile kort efler start befandt sig i en si tuation, hvor 
maskinen nægtede at stige højere end 10 fod, og hvor 
han var ved at komme betænkeligt tæt på flyvepladsens 
begrænsning. Han bemærkede da bomuldssnoren, som 
var fas tgjort til højderoret foran. Den var 20 grader ude 
af linje med det, som Williams opfattede som flyveretnin
gen. Maskinen var simpelthen begyndt at sideslippe, og 
fik derfor så meget mere modstand, at den ikke længere 
var i stand til at stige. Williams sad åbent i vinden med 
propellen bag sig og uden instrumenter, så han havde 
ikke erkendt, hvad der var sket. Han var så heller ikke 
svæveflyver, fordi bomuldstråden den dag i dag i selv det 
mest moderne motorløse kulfibermirakel er den sikreste 
måde at se på, om man sideslipper. Williams havde dog så 
meget styr på flyvemaskiner og flyvning, at han snart ret
tede Boxkite ind med sideroret og begyndte at stige støt 
og roligt. 

I drej med vingevridning eller krængeror som på Boxki
ten kan man få problemer med uhensigtsmæssig fordelt 
luflmuuslaml. Den vil alliu være slørsl på lien vinge, hvor 
bagkanten går ned, så indledningsvis risikerer man at si
deslippe i drejet, fordi den største modstand findes yderst 
i det. Når man så er kommet rundt og ønsker at hæve 
den inderste vinge for at rette op, bliver dennes bagkant 
sænket. Igen får man den største modstand der, hvor man 
netop ikke vil have den. Den højere modstand på den lave 
vinge inderst i drejet bremser den, og modvirker, at man 
retter den op. 

I denne situation skal man så også tænke på, at forskellen 
på max speed og stallspeed ikke er overvældende stor på 
disse fly. De kan også flyve ret snævre cirkler med deres 
lave fart, og de kan derfor få relativ stor forskel i farten 



Krængerorene hænger slap ned, når en Bristol Boxkite står på 
jorden ... 

DET TREDJ E ROR 

... og de blæser op og hænger vandret, når.fl.yet bevæger siq 
gennem luften. Piloten kan trække rorene på den ene side ned -
men ikke løfter dem på den anden. 
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Wirer og træk til vingevridning er solidt udført, som det ses her på 
undersiden af maskinen. 

på yderste og inderste vingetip. Den vingevridende pilot 
ns1kerer derfor, at den inderste vinge staller - dels som 
følge af den reducerede fart, men også som følge af den 
øgede indfaldsvinkel, når bagkanten sænkes. Situationen 
kan let udvikle s ig til et spind. 

Det første dokumenterede tilfælde af en opretning fra 
spind stammer fra august 1912. Hvor mange der er spun
det i jorden, som følge af, at den inderste vinge er stallet 
under opretning fra et drej, lader sig naturligvis ikke af
gøre. 

Keith Dennison, der engang fløj Phantom i RAF, men som 
nu hører t il den udvalgte skare af piloter, som flyver rlP 
helt gamle maskiner på Old Warden, fortæller, at man 
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Der bygges stadig fly med vingevridning. Nordmanden Øyvind 
Munch Ellingsen har fået bygget en Bleriot X/-2 magen til den, 
som hans landsmand Tryggve Grans i 1914 udførte den første 
flyvning over Nordsøen fra Skotland til Norge med. Det er en stor 
Bleriot-model, som ikke bliver mindre af at stå ved siden af den lille 
Cassutt-racer. 

indleder et drej på de antikke fly med sideror og højderor. 
Disse to ror er de primære i forbindelse med drejet. Vin
gevridning eller krængeror bruges til at justere med. 
Altså modsat et moderne fly, hvor drejet indledes med 
pinden og højde-/ kræ ngeror, mens sideroret bruges til 
justering. 

VISDOM OG VISIONER 
F.t ;:if clP mPst intPrPss;:intP clokumPnter fra flyvningens 
tidlige barndom er flyvepioneren Claude Grahame Whites 
The Aeroplane - past, present and future. I denne bog er 
samlet den visdom og de visioner, man havde I begyndel
sen af 1911. Sikkerhed diskuteres meget, og ikke bare for 
piloternes skyld, men også fordi, bogens bidragsydere 
gerne så, at flyvemaskinen udviklede s ig til praktisk 
transportmiddel. 

I bogen tales om vigtigheden ;:if stærke strukturer, pål ide
lige motorer og nødvendigheden af, at piloter ikke flyver 
dumdristigt. Hvad der praktisk taget ikke tales om i bo
gen, er den tanke, at fly kunne gøres lettere at styre. Det 
tages for givet, at et fly kan blive umuligt at håndtere, hvis 
det rammes uheldigt af stærke vindstød. Nogle af piloter
nP, <;om urltalPr <;ie i hoePn, ønskPr størrP fart - "miiskP så 
meget som 100 mph.", fordi øget fart ville gøre det lettere 



at flyve i vind. Dette kan tolkes som, at ror virker bedre, 
når luften strømmer hurtigere over dem. 
Men at bedre rorvirkning skulle komme af bedre design, 
diskuteres ikke. 

Ret beset er de gamle apparater på Old Warden og Old 
Rhinebeck elendige flyvemaskiner, og man må beundre 
de mænd og kvinder, der mod alle odds lærte at flyve med 
dem for hundrede år siden. Turene har været meget korte, 
og ofte har de fløjet med færre timer, end en PPL-pilot 
forlader en flyveskole med i dag. 

Det er ikke underligt, at fly ofte havarerede. Monsieur 
Bleriot fik stor erfaring med havarier i årene før, det lyk
kedes ham at krydse Den Engelske Kanal, og han skrev 
om disse tider, hvor hans samlede flyvetid skulle måles 
i sekunder snarere end minutter: "Det, som sker, når en 
flyvemaskine rammer jorden, er følgende. Først brækker 
en træliste eller stiver, derefter endnu en, indtil måske 
halvdelen af maskinen er knust. Når disse lister og stivere 
går i stykker en efter en, absorberer de chokket ved mødet 
med jorden. På den måde bliver en voldsom påvirkning 
gradvist dæmpet, og den vil have mistet det meste af sin 
voldsomhed, når den når frem til piloten. Således bliver 
selve maskinens skrøbelighed pilotens redning." 

Old Wardens OH 60 Cirrus Moth er en original fra 1925. 

DET TREDJE ROR 

I det lange løb var solide og let håndterbare flyvemaskiner 
i nok så høj grad pilotens redning. Men det krævede års ar
bejder og dyrekøbte erfaringer at nå frem til dem. Hatten 
af for de pionerer, der tog slæbet og fløj med vingevridning 
eller datidens elendige krængeror! + 

DE HAVILLAND DH 60 MOTH 

Da de Ilavilland præsenterede sin Moth i 
192 5, blev den hurtigt en vældig succes, fordi 
den havde alt det, der skulle til, for at en lille 
flyvemaskine kunne bruges tll noget fornuf
tigt. Moth var den første type, som havde 
differential-krængeror, således at rorene ikke 
modvirker drejet, men faktisk hjælper med 
til det. DH 60 Moth fløj kun 15 år efter Bristol 
Boxkite. Den første version af D H 60 Moth 
og Bristol Boxkite er bygget af nogenlunde 
samme materialer (træ, lærred og wirer), de 
har nogenlunde samme motorkraft, og der er 
ikke den store forskel i vægt. Alligevel flyver 
Moth'en dobbelt så hurtigt, og den er i det 
hele taget meget behageligere at håndtere. 
Udviklingen af flyvemaskinen gik hurtigt! 
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I løbet af årene Henning Kristensen 
var ansat i forsvaret, dokumenterede 
han mange aktiviteter i såvel Dan
mark som mange af de andre lande, 
hvor det danske forsvar har deltaget 
i øvelser og væbnede konflikter. 
Tilnavnet FOTO-HENNING fik han 
derfor ikke uden grund, for han har 
produceret tusinder af billeder til 
forsvaret og særligt flyvevåbnet, hvor 
han stadigvæk er aktiv, selvom han 
gik på efterløn i 2010. 

POTO-IIENNING er en stille og beske
den mand, og man skal næsten hive 
ud af ham hvor meget han faktisk 
har fløjet med flyvevåbnets mange 
fly. Alt i alt blev det nemlig til 4 ture 
i Draken, 25 ture i Starfighter og 264 
ture i bagsædet af F-16, foruden en 
hel del ture i T37 og T38 jet-trænere 
i Texas, og utallige ture med Sikorsky, 
EH-101, Lynx, Herkules, Golfstream 
og Challenger. Med så mange t imer i 
bagsædet på jagerfly, og i mange an
dre fly, er det nærliggende at spørge 
om han ikke fik lyst til at lære at flyve. 
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Til det svarer Henning "Næe for jeg er 
jo fotograf, og jeg tænker hele t iden 
billeder, og så tænker jeg også lidt 
over hvordan pilole1 ne finder ud af 
flyve, men det er jo deres profession, 
ligesom det at lave billeder er min". 

Imens vi sidder i Henning og Trisses 
dagligstue, i en lille landsby i Nordjyl
land, ser vi på nogle af alle de mange 
fantastiske billeder Henning har la
vet, og jeg kommer at tænke på hvor 
mange mennesker der fotograferer, 
og hvo1 ~Lo1 f01 ~kel Jer er på Hen
nings og vores billeder. For der er 
noget helt særligt ved Hennings bil
leder. Derfor spørger jeg hvordan han 
ser forskellen på det at være fotograf, 
og det at tage billeder, som vi er så 
mange der bare gør, uden at være 
"rigtige" fotografer? 

Henning sidder stille et øjeblik og 
tænker. Så svarer han "forberedelse"! 
Og efter at have tænkt lidt mere ud
dyber han sit korte svar. "For at lave 
rigtigt gode billeder sammen med 

piloter og øvrige flybesætninger, så 
skal fotografen have "taleret". Begre
bet "taleret" blev egentlig opfundet 
af pilolen M ET, der mente at det var 
vigtigt at fotografen skulle have ret 
til at sige hvordan han gerne vil have 
fly til at ligge i luften for at lave bille
derne. Derudover så skal man kunne 
sine linseformler og man skal forbe
rede hvilke ilinser man vil fotografere 
mP.rl, oe hvilkP ;ifst,mde man vil foto
grafere fra. For med god forberedelse 
kan man pludselig lave mange gode 
billeder". 

Imens vi ser endnu flere spændende 
billeder, forklarer Henning, at man 
også skal udnytte kameraernes mu
lighed for stor dybdeskarphed, fordi 
fly bevæger sig hurtigt. Og så skal 
man bruge højt ISO, altså indstille 
kameraet så det bliver meget lysføl
somt, og tænke over hvad det er man 
vil fortælle med lige netop det billede 
man arbejder med. 
TÆNK, KOMPONER, EKSPONER er 
Hennings tommelfinger-regel, og så, 



i mange sammenhænge, at undgå at 
bruge autofokus, fordi man ofte kan 
få bedre billeder ud af at arbejde ma
nuelt, end ved at lade elektromkken 
tage over. 

EN FLYVERHISTORIE 
Da vi senere på dagen sidder og spi
ser frokost i Henning og Trisses lille 
køkken, kommer jeg til at tænke på 
en historie, som en tidligere jagerpi
lot en gang fortalte mig: En pilot og 
en fotograf fra flyvevåbnet i Aalborg 
var blevet sendt af sted i en Starfigh
ter, for at lave et billede af et F-16 
fly over Hammershus, og over Ham
mershus mødes de med to F-16-fly 
der kommer til at ligge lige præcis 
som fotografen ønsker sig, hvilket 
giver et pletskud, med to F-16-fly der 
ligger i et drej med Hammershus i 
baggrunden. 
Den overordnede officer, der havde 
bestilt billedet, bliver rasende, da han 
nogle dage senere ser det flotte bil
lede, og han beordrer omgående pilot 

og fotograf, samt et F-16 fly i luften 
igen, for at lave et nyt billede, fordi 
der ikke skulle være TO men ET F16 
Ily! 
Efter at have lavet det nye billede, 
flyver pilot og fotograf tilbage mod 
Aalborg, men da vejret ikke er særligt 
godt og turen har taget længere tid 
en forudset, beslutter piloten at flyve 
til Karup og ikke til Aalborg. På vej 
mod Karup er piloten ualmindeligt 
stille, hvilket fotografen bemærker, og 
da han spørger piloten om der er no
get galt, svarer piloten, at de flyver på 
dampene, og at <le kun har brændstof 
til en anflyvning. Det betyder, at de 
enten kommen ned gennem "suppen" 
og lander i første forsøg, eller at de er 
nødt til at fortsætte et par minutter, 
for dernæst at skyde sig ud med kata
pultsæde. 

!mens jeg fortæller Henning historien 
bliver han helt stille, og da jeg er fær
dig siger han stille: "Det var mig der 
var fotografen i bagsædet"! 

BOGSERIEN 
Historien bringer os videre til det der 
virkeligt betyder noget for Henning 
Krlslensen, nemlig al være meu Lil al 
fortælle omverdenen om det arbejde 
flyvevåbnet udfører. 
På en aftenflyvning i et F-16-fly sid
der han i bagsædet og dokumenterer 
tankning i luften. Lyset er perfekt og 
i aftenrøden siger piloten, MET til 
Hennint;: "Vi hurrle næsten fortælle 
folk hvor fantastisk er arbejde vi 
har". Henning svarer med det samme 
"ja", og da de er landet taler de om 
hvordan det mon kan lade sig gøre. 
Efterfølgende tager MET kontakt til 
sine overordnede, der bakker ideen 
op. MET kontakter derfor forlaget 
Gyldendal, der også synes om ideen, 
og i løbet af få måneder er vejen ha
net for at MET og FOTO-HENNING 
kan gå i gang med det bogprojekt, der 
fik titlen "F-16. Oplevelser på danske 
vinger". 
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MET 
Henning fortæller, at han og MET 
igennem de mange års samarbejde 
har opbygget et helt unikt venskab, 
og at de taler sammen to-tre gange 
om ugen. Det bringer os ind på, at 
venskabet med MET illustrerer hvad 
forsvaret også kan, nemlig at knytte 
meget nære bånd imellem de ansatte, 
der arbejder så tæt sammen, som 
man ofte gør i forsvaret. Og det illu
strerer Hennings oplevelse af at stor 
skepsis overfor forsvaret, ændres til 
dyb respekt. For det var ikke med 
hans gode vi lje, at han overhovedet 
blev en del af forsvaret! 
På spørgsmål om hvad det er forsva
ret kan give de ansatte, og særligt 
unge mennesker, svarer Henning: 
"Forsvaret giver fantastiske oplevel
ser man på ingen måde kan få uden 
fo r forsvaret. Derudover giver det 
spændende jobs, man heller ikke kan 
finde magen ti l udenfor forsvaret, 
men allervigtigst er det, at det giver 
et sammenhold og en samhørighed 
med nogle fantastiske mennesker, der 
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i mange tilfælde nærmest bliver som 
familie, og det skyldes nok, at de er
statter fam ilie, når man er udsendt på 
opgaver i og udenfor Danmark". 

UBEHAGELIGE OPLEVELSER 
Vi taler sammen om de ubehagelige 
oplevelser forsvaret også kan medfø
re, og det faktum at mennesker kom
mer alvorligt til skade, og ultimativt 
må ofre livet. Det er barskt, fortæller 
Henning, der også fortæller om sit 
engagement i veteranforeninger og 
veteranhjem, der igen giver energi 
ti l at 11rlsivP høsPrnP "OplPVPl<;Pr pil 
danske vinger" hvis overskud går 
ubeskåret til at hjælpe veteraner og 
efterladte. Samtalen bliver lang, al
vorlig og dybsindig og da vi kommer 
omkring det at miste mennesker, der 
står en meget nært, bliver det svært 
at se skarpt. Vi tager derfor en lille 
pause inden vi går videre til næste 
emne. 

DRØMME OG HÅB 
Da MET og Henning gik i gang med 
F16-bogen, var det ikke meningen at 
der skulle laves mere end denne ene 
bog. Modtagelsen af bogen, og sam
arbejdet med veteranforeningen in
spirerede dog MET og Henning til at 
lave en bog mere om "Den store fugl" 
Hercules, der udkom i 2015 . Og pla
nen er, at der også udkommer en bog 
om flyvevåbnets redningshelikoptere 
EH-101 og en bog om søværnets 
LYNX-helikoptere, der efter planen 
"pensioneres" i 2017, og så er der så 
småt også e:n bog om CL-601 på vej. 

For Henning er det vigtigt at få fortalt 
omverdenen om det enestående ar
bejde, der udføres af de mennesker 
der flyver og håndterer forsvarets fly, 
og det glæder ham, al bøgerne skaber 
økonomi til at hjælpe de mennesker, 
der trods alt: kommer galt af sted. At 
lave bøger er enormt tidskrævende, 
og Henning har stor respekt for det 
arbejde ME1r præsterer i projektet. 
Han beder derfor FLYV understrege, 



at MET godt kunne lave bøgerne 
uden Henning, men at Henning aldrig 
ville få sine billeder ud i offentlig
heden uden MET Som nævnt er der 
flere bøger på vej, og med bogen om 
F-16 og Hercules i bogreolen kan man 
kun glæde sig til at de næste bøger 
udkommer, og i særdeleshed glæde 
sig over de bånd der knyttes mellem 
de mennesker, der på den ene eller 
den anden måde bidrager til udgivel
sen af bøgerne. 

FLYV takker for at have tået lov til at 
bidrage en lille smule i arbejdet med 
;:it 11rlhrecle kenclskahrt til høerrne, oe 
på redaktionen glæder vi os til frem
tidigt samarbejde. 

Som bekendt holder FLYV det årlige 
FLYV-IND på Samsø, første weekend 
i juli, og i 2016 glæder vi os til at 
FOTO-HENNING vil være tilstede, for 
at holde foredrag, samt sælge og sig-
nere bøger. +-
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- Skal vi til det igen? 
NASA, Lockheed-Martin, Boeing og mange andre venter på, orn Obama vil finde 
den store tegnebog frem, så Mach 2 igen kan komme indenfor rækkevidde. 

Her i begyndelsen af 2016 er det 
40 år siden, Concorde gik i rutefart. 
Typen var en fantastisk teknologisk 
præstation, en eventyrmaskine for 
alle teknisk begejstrede, det ultima
tive, højtflyvende statussymbol - og 
en økonomisk katastrofe. USA og 
andre lande forbød overlydsflyvning 
over land - briter og franskmænd 
mistænkte dem vist for ;:it være mis
undelige over, at de ikke selv havde 
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kunnet udvikle et overlydstrafikfly. 
Problemet var imidlertid ikke kun 
dette, men også at den reelt set havde 
været så dyr at udvikle, at den ikke 
kunne klare sig på almindelige øko
nomiske vilkår, hvis udviklingen af 
typen skulle have været betalt af an
dre end skatteborgerne. 

Concorden kom på pension efter en 
årrække, og ingen andre gjorde eller 

har gjort br iter og franskmænd kun
sten efter. USA opgav deres superso
niske passagerfly, og den sovjetiske 
kom aldrig til at fungere tilfredsstil
lende. 

NASA har imidlertid arbejdet meget 
seriøst med overlydsfart i en lang år
række. Institutionen har i samarbejde 
med ;:irnerikanskc flyproduccntcr 
ikke mindst: arbejdet på at reducere 



lydmursbraget, som Concorde og an
dre overlydsfly trækker efter sig som 
en lang kegle af trykforskel, hvor man 
så på et givent sted hører det som et 
brag, når keglen passerer. 

KNUSTE RUDER 
Der var engang, hvor der var prestige 
i lydmursbrag. I 1950'erne lavede 
j,1eP-rfly clP-m til det årlieP. ;:iirshow på 
Farnborough. Fed lyd! Det var frem
tiden! Jo den larmede, den fremtid, 
men hvad så? 

Men alt kan blive for meget af det 
gode, og amerikanerne havde faktisk 
deres grunde til at ikke at ville have 
Concorden til at trække lydmursbrag 
frem og tilbage over USA. Tilbage 
i 1964 havde US rederal Aviation 
Administration udført forsøg for at 

undersøge, hvordan beboerne i en 
by ville reagere på gentagne lyd
mursbrag. US J\ir Force fik flere og 
flere overlydsfly, så udviklingen gik i 
retning af larm i gaden. Det oplevede 
man så i særlig grad i Oklahoma City, 
der blev velsignet med udnævnelsen 
til at være forsøgsbyen, hvor der det 
år så blev udført mere end 1.200 
flyvninger med overlydsfart hen over 
clP-n. 

Folks ruder sprang i lange bane,~ og 
klagerne blev så mange, at man måt
te stoppe forsøgene, før det var plan
lagt. US Air Force kunne også konsta
tere, at de i årene 1956 til 1968 fik 
39.000 klager med erstatningskrav 
fra borgere, som følte sig generet af 
lydmursbrag. 

MACH 2-Skalvitildet igen? 

1: t:t bud fra Lockheed Martin på hvordan en 
støjsvag supersonisk trijet - to motorer un
der vingen, en over - kunne komme til at se 
ud. Lang næse, stærkt pilformede vinger er 
trenden. Nen det er svært at undgå tanken, 
at en eller anden forsker en dag har foldet 
sådan et helt almindeligt papirjly og tænkt: 
"Sejt, det ser da egentlig meget godt udi" 

2: XB-70 Valky1ie va, det !>trategi!:,ke Nath 
3-atombombefly, der aldrig blev til noget. 
Nen i årene 1966 til 1969 NASA brugte de to 
maskiner, der blev bygget, til at få en dybere 
forståelse for overlydsflyvning med store fly. 
Den ene XB-70 kolliderede fatalt med en 
Star.fighter i 1966. Den anden - maskinen 
på billedet - kom i alt til at flyve 160 timer 
og 16 minutter, inden den blev sat på pen
sion. Den kan i dag ses på National Museum 
of the United States Air Force. 

3: NASA gennemførte i årene 2006-2007 
mere end 50 flyvninger som en del af pro
jektet Quiet Spike, hvor en udskydelig næ
sebom blev monteret på en F-158. En lang 
spids næse ser ud til at formindske lydmurs
braget. 

4: Køn er denne F-SE ikke blevet af at få sine 
former modificeret. Men det var i 2003 en 
del af forsøgene med at finde en form, der 
gav reduceret lydmursbrag. NASA fortæller, 
at testpilot Roy Martin efter en flyvning ud
talte: "Chuck Yeager brød gennem lydmuren. 
Vi har lige repareret den." 

TYS-TYS 
Så da Concorde lettede først gang i 
1969, var amerikanerne langt med 
at erkende, at lydmursbrag havde 
en begrænset fanskare i befolknin
gen. Imidlertid færdiggjorde de to 
amerikanske matematikere Richard 
Seabass og Albert George samme 
år den matematiske teori, som blev 
det værktøj, aerodynamikere kunne 
hrneP. til ;:it clPsienP. fly mPcl stærkt 
reduceret lydmursbrag. Takket være 
matematikken kunne man forudsige, 
hvor meget flyet ville larme, og sam
men med myndighederne ville man 
så kunne enes om acceptable tys-tys
standarder. 

NASA er gået videre end til de teore
tiske beregninger og har fløjet med 
ombyggede fly, så man har kunnet 
lave praktiske forsøg. Disse flyvnin-
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ger og forsøg med modeller i vind
tunneller har nu overbevist NASA om, 
at næste skridt må være et godt 30 
meter langt fly med en vægt på godt 
11 tons, der vil være en nedskaleret 
version af en fremtidig overlydspas
sagerjet, som kunne veje 16 gange 
så meget. Flyvningerne med den 
nedskalerede model skulle give et 
realistisk billede af, hvor meget frem
tidens supersoniske passagerjets 
vil støje i praksis. Man forventer en 
lydbelastning, der svarer til at en bil 
kører forbi ens hus. Og håber så på, at 
forbuddet mod supersonisk flyvning 
over land vil kunne æ ndres til, at man 
ar.r.P.ptfm~r cfot nnc!P.r foruclsætnine 
af, at lyder fra flyene ikke generer. 

Så er der også arbejdet med materia
ler og motorer. Lockheed forventer 
en ny overlydsjet skal kunne flyve 
40 % længere end Concorde, men at 
den også vil veje 14 % mindre, fordi 
man vil kunne anvende moderne 
materialer. Motorerne er et kritisk 
element, fordi motorer i supersoniske 
fly har mindre af den støjdæmpende 
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bypass-luft. Her arbejder man bl.a. 
med en tanke om at kunne åbne en 
tredje lyddæmpende luftstrøm ved 
lav hastighed. 

Men prisen? Hvad komme det hele 
dog til at koste? Naturligvis er der 
spin-offs ved den slags projekter. 

1: Boeings forslog til en supersonisk jet hor 
motorerne på oversiden af vingen. 

2: Vindtunnelmodel af et forslog fro Boeing 
til et støjsvagt overlydsfly. Modellen er 
fotograferet på hovedet i NASA's Glenn 
Research Center i Cleveland. 

3: Her er researcher Bon Durston inde i 
vindtunelien for at tjekke udstyret. 



Noget af det vigtigste ved Concorde 
var måske, at den var vigtig for at 
bane vejen for et bredt europæisk 
samarbejde om at bygge rutefly. 
Men alligevel... NASA's mange års 
research, flyvning med ombyggede 
jagerfly og jeg skal komme efter dig. 
Tør man gætte på, at det igen bliver 
fly, som reelt slet ikke kan hænge 
sammen økonomisk? Og er Mach 2 i 
virkeligheden hurtigt nok? Hvis man 
flyver billigere i en god seng i den 
overdådige førsteklasseskabine hos 
de store selskaber, vil det måske fri-
ste en del kunder. Men - indtil videre 
håber NASA, at Obama vil sætte pen
ge af på 2017-budgettet, så man kan 
komme videre - helst med Mach 2! +-

Concorderne lever videre som 
eksklusive udstillingsgenstande 
i museer og lufthavne. Hvis 
der ellers var plads, burde en 
af disse forskønne flyvende 
kunstværker ende på Museum 
of Moderne Art i New York, for 
en placering der, er noget af 
det højeste, der kan overgå en 
designer (Vi kan for resten også 
her i Danmark - museet benyt
ter en dansk designer-opvaske
balje i sit køkken!). 
Maskinen på billedet her 
kan man nyde synet af i Paris 
Charles de Gaulle-lufthavnen. 
Den var i Danmark i 1988 og 
fløj rundflyvninger fra Aalborg i 
forbindelse med et airshow. Pri
sen for en tur på godt en time 
med Mach 2 frem og tilbage til 
Skotland var noget i retning af 
3.500 kr. Mange penge dengang, 
og i hvert fald for meget til at 
jeg, forfatteren til denne artikel, 
ville udsætte familieøkono
mien for udgiften. Men tanken 
var der da - det kunne da være 
sjovt nok. Så kom et par spej
derpiger forbi og påstod, at 
jeg kunne vinde turen, hvis jeg 
købte en lodseddel af dem til 
tyve kroner. 

"Hvis der står et nummer på den, 
har du vundet." Jeg tog chancen, fik 
et lod, åbnede det og der viste sig 
at være et alenlangt mangecifret 
nummer på sedlen. "Jamen så har 
du vundet," sagde de - gå over i 
teltet og hent din gevinst." Jeg stir
rede vantro på sedlen, men gik 
over i teltet. Den var god nok, de 
udstyrede mig smilende med en 
billet til næste Mach 2-rundflyv
ning. Og hvordan var det så? 

MACH 2 -Skal vi til det igen? 

I startløbet og under stignin
gen mærkede man meget ty
deligt, at det her var et fly med 
kræfter. Himlen oppe i højden 
var mørkere. Skotland så vi 
intet til, da det var overskyet. 
Der stod "Mach 2" på et skilt i 
kabinen, da vi nåede op på den 
fart. Fascinerende. Men når alt 
komme til alt, har man nu et 
stærkere indtryk af fart, når 
man dykker en Tiger Moth in
den et loop! 

Foto: Ole Steen Hansen 
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Hvert år besøges Roskilde Lufthavn 
af omkring 1.800 business jets, der 
henter eller bringer forretningsfolk 
og andre VI P'er. Kim Sylvander (Sylle) 
der er operativ leder i Roskilde 
Lufthavn fo rtæller, at langt de fles te 
business jets er i s tørrelsen Cessna 
Citation, Falcon og Challenger, men 
at der også kommer "store" business 
jets i størrelsen Boeing 737 og Airbus 
A319, A320 og A321. 

Kastrup Lufthavn tager imod 10-
15% flere business jets end Roskilde, 
men trods en afstand på 4 1 km fra 
Roski lde Lufthavn til Rådhuspladsen, 
mod hr1re 1 2 km fra Kastrup Lufthavn 
ti l Rå dhuspl;:icisen, s~ er RoskilciP 
attraktiv som business lufthavn. For 
selvom det tager tre kvarter at køre 
fra Roskilde Lufthavn til centrum i 
København, så er det ofte hurtigere 
end at komme ud og ind af Kastrup 
Lufthavn, hvor det tager længere tid 
at taxie flyene til og fra parkering, og 
tager markant længere tid at få pas
sagerer og piloter gennem de obliga
toriske security check. 
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Et e r dog en afvej ning af sparede mi
nutter, noget helt a ndet er den ople
velse kunderne få r, og her har Ros
kilde Lufthavn ligget b landt de bedste 
af 4 00 business lufthavne i mange år. 
"Sylle" fortæller, a t Roskilde Lufthavn 
ligger i top, fordi han sammen med 
sine kolleger giver kunderne en helt 
speciel service, som passagerer og 
p iloter ikke glemmer. "Ofte for tæller 
piloter os, a t mange andre business 
lufthavne ha r langt mere pra ngende 
faciliteter end hvad Roskilde Luft
havn kan byde på, men at man sim
pelthen føler s ig mere velkommen i 
Roskilde, end mange andre steder". 

"Syl IP" tr1gPr s ig t id t il at vise FLYV 
vise rundt i lufthavnsbygningen, der 
ud over en nydelig "business lounge" 
kan tilbyde mødelokale1~ som lufthav
nens kunder kan leje. Imens der hol
des møder kan piloterne så slappe af 
i pilot-rummet, eller gå i kælderen og 
bruge lufthavnens motionsrum, eller 
de kan tage en lur i et af de fire små 
soverum inden de skal flyve igen. 

Noget andet, der er unikt for Roskilde 
Lufthavn e1~ at man i Roskilde har 
såkaldt "free tarmac service" der be
tyder, at en limousine, en taxi eller en 
lejet bil kan køres helt hen t il et fly, så 
passagererne på et øjeblik kan s tige 
om mellem fly og bil, og være ude af 
lufthavnen ganske få minutter efter at 
deres fly holder stille på forpladsen. 
Det er en unik service, og noget de 
mere priva1te og måske ligefrem pres
sesky passagerer værdsætter. Modsat 
Kastrup Lufthavn, så kan security 
check fravælges for mange business 
fly, der besøger Roski lde Lufthavn, 
og det er en stor lette lse fo r business 
segmentet, fo rtæller "Sylle". 

Selvom personalet i Roskilde Luft
havn nu næsten er verdensmestre i at 
håndtere business-jets og VIP'ere, så 
er der stor fokus på også fremover at 
pleje de mange "almindelige" stam
kunder der skoleflyver og flyver små 
privatfly frai og til Roskilde Lufthavn. 
'Alle er velkomne og I skal endelig 
spørge, hvis der e r noget vi kan gøre 
fo r Jer!" 
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2: De færreste GA-brugere er klar over, at 
Roskilde lufthavn har en business lounge, 
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3: Rikke Stehr og Christina Ejstrup indvier 
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flyvning og slappe af 
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6: Hvert år beder European Business Air 
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Snefnug På en 
himmelblå kæmpe 
Tekst: Dieter Betz 
Fotos: DiPtPr RPt1, Thomas /øhnk, Niels Bagge 



Brænderen skal prøves af inden start 

Når man har rundet de 75 og selv 
har fløjet intensivt igennem hele livet 
med utallige flyveapparater, så er man 
tilbøjelig til at tro, at der ikke findes 
meget nyt under flyvningens sol eller 
stjernehimmel. Det blev jeg dog allige
vel overbevist om er der er, da jeg tog 
med danske ballon-flyvere til Østrig. 

Jeg vil gerne fortælle en hemmelighed : Livet er fa nta
stisk og fuld af overraskelser! Nu ved jeg godt, at denne 
uhørte afsløring ikke kommer bag på de fleste, men jeg 
indrømmer, at den fo rleden dag kom bag på mig. Men hi
storien skal fo r tælles fra begyndelsen: Det hele begyndte 
på Geologisk Museum i København, hvor jeg under tema
et "Vin og videnskab" holdt fored rag om flyvning. Efter 
foredrag e r der oftest tid t il at hyggesnakke med nogle 
særligt interesserede lyttere og een af dem kom hen t il 
mig og sagde: "Du skal flyve i ballon sammen med mig!" 

Linerne skal ordnes inde i den blå katedral 

"" Ballonen rejser sig 
mens der fyres for fuld tryk 

Varmluftballonen skal løfte 1100 kg! 

Det var Thomas Jøhnk, ballonskipper, fr it idspilot og me
get mere. Jeg takkede for tilbuddet og tænkte, at det jo 
nok kunne være hyggeligt med sådan en lille ballonud
flugt en sommeraften over Sjælla nd, men tænkte ikke 
mere over det. Men Thomas er en mand, der mener det, 
han siger. Ved juletid lå der en invitation t il at flyve i bal
lon over a lperne. Det var et tilbud jeg ikke kunne s ige nej 
til. 

Hvert år i ja nuar mødes en farverig flok af ballonskippere 
fra hele Europa i Dobbiaco, midt i Dolomitterne, for at 
afprøve deres færdigheder. De skal flyve deres varmluft
balloner over alpernes ugæstfrie klippelandskab og dyste 
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om den højeste flyvning og største distance. Danskerne 
har været med i fire år, men denne gang er der to danske 
balloner på startpladsen: OY-SOK med Thomas Jøhnk og 
OY-LOL med Philip Mundt som skipper. 

Det går hurtigt op for mig, at her er der redskaber og 
stof til ægte eventyr: Kæmpestore hylstre bliver lagt ud i 
sneen, store, flettede kurve, der er pakket med ståltanke, 
fyldt med brandfarlig væske, står for enden af de mange
farvede hylstre. 
Snart bliver der aktivitet og larm, motordrevne "blæsere" 
knitrer lystigt og propelleren i et tråd bur pumper kold 
luft i hylstret, som langsomt vokser sig stort, til det ligner 
en strandet hval. Nu kan man se ind i ballonen - og "vo
res" ballon ligner en blå katedral, pyntet med snefnug i 
overstørrelse. 

Kurvene ligger på siden og snart kravler skipperen på 
plads bag brænderen. To mænd holder hallonens "mund" 
åben, klar til at modtage det første hvæs fra den ildspy
ende drage - en flere meter lang stikflamme, næret af 
flydende propangas, som står i en stråle ud af brænde
ren. Det er en fest af hvæsende drager, der får 15 kæmpe
kugler til at rejse sig og still e kurvene på højkant, der nu 
er tøjret til bilerne. Kurvene skulle nødigt stikke af, inden 
resten af besætningen er kommet om bord. 

Vi er trr. i kurvr.n: skippr.rr.n Thomas, Niels og mig. Tho
mas er klar til at udløse "navlestrengen" med den ene 
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hånd, mens han betjener brænderen med den anden. 
Den blå kuppel svajer over vores hoveder, stor nok til at 
rumme Rundetårn. Kurven bevæger sig knirkende gen
nem sneen, et brøl mere fra brænderen og vi er fri. 
Godt et ton bliver løftet til vejrs af en varmluftboble på 
4000 kubikmeter - dvs. at en kubikmeter luft bidrager 
med at løfte 250 gram. Det er da sjovt at tænke sig, når 
nu en kubikmeter luft selv vejer gennemsnitlig 1,3 kg. 
Ganske langsomt, som i den smukkeste filmkran-be
vægelse, stiger vi fri af de andre balloner, nu kan vi se 
deres toppe som svajende kæmper under os. Vi flyver! 
Ikke den mindste uro i luften, ingen rystelser, bare et 
landskab, som breder sig til al l!e sider og bliver mere og 
mere overskueligt - og dramatisk. Dolomitternes barske 
tinder rejser sig i syd og en svag højdevind fører os langs 
dalen - mod øst. En efter en hæver de andre balloner sig 
og fylder himlen bag os - og den sorte ballon, som Philip 
flyver, er nem at se foran de sneklædte bjerge. 
Vi er på vej! Vores flyveplan er trådt i kraft: Varmluftbal
lon OY-SOK med destination Ljubljana, Slovenien, stiger 
til den planlagte højde - Flight Level 150. 

Ilt-forsyningen er klar og ved 10.000 fod får vi alle tre et 
hvidt overskæg med to små plasticrør i næsen, som sør
ger for en konstant strøm af den livsvigtige ilt. Med den 
friske iltforsyning kommer der gang i hjernen igen og et 
øjebliks vingesus strejfer mig: Jeg står i samme slags far
tøj, som i sin tid h;:ir løftr.t r.t mr.nnr.skr. fm Jorrlr.ns ovr.r
flade for første gang. Det skete den 21. november 1783 



I Paris - den første fnflyvning i varmluftballon, udført 
afto gæve franskmænd: Rozier og d'Arlandes. UnderligL 
nok er det brødrene Montgolfier, som er mest berømt for 
deres varmluftballon af papir, som de sendte op samme 
å r. Deres ballon havde ingen mennesker om bord, men 
tre dyr: et får, en and og en hane - som alle kom uskadt 
ned igen. 

Nu bliver det interessant om tre par sokker i støvlerne 
kan holde tæerne i live, når temperaturen falder til 
minus 25 grader. Og der er ikke megen plads til at gå 
omkring eller bevæge os på, fordi vi skal dele pladsen i 
kurven med 6 gasflasker, som fylder ret meget og vejer 
355 kg - mere end os tre voksne mænd til samme n. Til 
gengæld kan vi have tingene liggende frit frem, der er 
absolut vindstille i kurven, flyvekort kan ligge på kanten 
af kurven og en kop varm kaffe bliver stående, hvor man 
har sat den. Solen varmer i a nsigtet - højfj eldssol - mens 
tæerne bliver stive, i hvert fald mine. 

Vi har studeret højdevinden grundigt- ifølge vejrkortene 
skal den blæse lige mod øst med en hastighed af 50 knob. 
Med 90 km/timen tager det kun lidt over to timer at nå 
Ljubljana, men vi skal jo også op og ned. Som gammel 
fixed-wing pilot var det nyt for mig at være i en ballon 
med en forudbestemt destination og flyvehøjde. Jeg havde 
troet, at ballonflyvning mindede mere om livet i a lminde
lighed: man ved aldrig, hvor man ender henne. 

Snefnug På en 
himmelblå kæmpe 

Men vi var jo heller ikke på vej til en flyveplads. Vores lan
dingsplads må vi selv finde - og det kan være vældig inte
ressant, ifølge Thomas. Fordi den moderne verden, især i 
disse egne, er fyldt med al slags luftledninger, som træk
ker sig som spindelvæv fra en ondartet kæmpe-edderkop 
gennem la ndskabel. 

Vi har fået kontakt med følgebilen over radioen og kan 
bekræfte, at vi stadig flyver i den rigtige retning. Godt at 
vide, fordi der er betydeligt længere at køre mod Sloveni
en af de snoede bjergveje. Det er overvældende, at kunne 
studere alperne i ro og mag fra vores kongelige loge på 
himlen, godt nok kun ståpladser, men r1llieevel. 

/It-systemet til kommende højdeflyvninger afprøves i 16.000 fod. 
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Jeg får lov til at flyve, Livs. al beljene brænderen på en 
måde, så vi kan holde højden på 15.000 fod. For øvrigt er 
den danske højderekord på 18.000 fod - så der var ikke 
langt igen. Men det er ikke dagens opgave. 
At fylde varm luft i et hylster som indeholder godt 4000 
kubikmeter luft, er en proces, som har en naturligt ind
bygget forsinkelse. Når vi begynder at synke, fordi luften 
køles af, skal der fyres, men så er det som regel for sent 
at standse synkehastigheden omgående og man ryger 
et godt stykke under sin forskrevne højde. Og når man 
så fyrer løs, for at redde situationen, ender man i et stig 
ovenover osv. Det er et spørgsmål om timing. 
Temperaturen i toppen af ballonen er en god indikator og 
i dag ligger vi på 63 grader det meste af tiden, når vi hol
der højden. I toppen er også installeret en cirkel afventi
ler som kan åbnes med snoretræk, for at justere højden 
eller skabe en større synkehastighed om nødvendigt. Og 
så kan hele cirklen i toppen åbnes helt med en rød snor, 
der sørger for at varmluften kan s lippe ud hurtigt efter 
landingen. At trække i den røde snor nu, vil betyde en 
grim afslutning på denne fantastiske rejse. 
"Så er det Slovenien!" råher Thomas og vi laver et lille 
video-indslag til det monterede kamera, som filmer hele 
turen. 

Den slovenske flyveleder hilser os venligt velkommen og 
efter vi har fået en ny transponderkode, har vi lov til at 
lande, hvor vi har lyst. Vi er nu over storbyen Ljubljana og 
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jeg får lov til at flyve ballonen helt ne<l til SOO fo<l. Så lager 
Thomas over. Også her er der skræmmende mange høj
spændingsledninger på kryds og tværs, men Thomas har 
fået øje på et sted, som forbløffer mig. Kan man virkelig 
lande der? Men Thomas nikker: Han har is i maven. 
Hvis vi ikke lander nu, er der laing vej gennem byen over 
til den anden side. Ikke, fordi vi ikke har gas nok - der er 
t il halvanden time mere, men fordi at vores transportbil 
kan komme til uden problemer; få meter fra en asfaltvej. 
Men først skal vi henover en ledning - ganske lavt, og 
derefter dumpe ned på en lille trekant af græs - lige fo ran 
høje træer. Vi glider jævnt med fodgængerhastighed, få 
meter over ledningen. "Sig til, når vi er over", siger han, 
for at holde os beskæftiget. For vi er begge, Niels og jeg, 
synligt nervøse. 

Men landingen er et absolut mesterstykke: Kurven kysser 
forsigtigt jorden på en dyrket mark, få meter fra græs
marken. Men for ikke at lave skade på den nysåede mark, 
hopper Niels ud - mens han holder godt fast i kurven - og 
trækker hele molevitten i en halv meters højde over til 
den udyrkede græsmark, hvor vi så endelig lander. Jubel. 
Tilskuer strømmer til. En mor med et lille barn vil foto
graferes sammen med os, mens ballonen står i al sin pragt 
over os. Hvorfor har Thomas ikke trukket i den røde snor? 
"Så kan transportholdet nemmere finde den", smiler Tho
mas. Og det må vi give ham ret i - sådan en 30 meter høj 
lyseblå kugle må kunne ses på lang afstand. 



V1 har fløJet 3 timer og 1S mmutter og tilbagelagt 190 km. 
Det meste af tiden i 15.000 fod, som nu kan mærkes, fordi 
det summer i tæerne. Holdet i hjemhentningsbilen har 
fået øje på ballonen og Thomas trækker i den røde snor, 
som åbner topventilen helt og får den lyseblå kæmpe til at 
kollapse i slow-motion, mens vi forsøger at holde den væk 
fra trafikken på vejen, der løber lige ved siden af. 
Så kommer det hårdeste arbejde ved ballonflyvning: at 
presse den resterende varmluft ud af hylstret, for at den 
kan pakkes sammen. Hylstret ligger som en lang pølse 
på jorden. Nu gælder det at samle pølsen op med begge 
arme, lad det glide mellem benene, presse stoffet sam
men , mens man arbejder sig langsomt frem mod toppen 
i den anden ende. God motion. Så ankommer transport
holdet. Jubel og knus og glade ansigter. Ballonflyvning er 
en meget social sport. Snart får vi kontakt med Philip, der 
flyver OY-LOL og er landet i en skolegård midt i byen med 
mange begejstrede børn som tilskuere. 

Snefnug På en 
himmelblå kæmpe 

Nogle timer senere mødes en farverig flok af glade men
nesker over et udvalg af fortræffelige italienske Pizzaer. 
Der bliver fortalt ballonhistorier og vi studerer vore re
sultater: 
Efter 4 dages flyvning med to ballone1~ har vi tilsammen 
tilbagelagt en strækning på godt 1000 km og opholdt os 
over 20 timer i luften. For ikke at tale om alle de kilome
ter, vi har kørt i bil. Fantastiske dage i selskab med herlige 
mennesker! I mit næste liv - det jeg har t ilbage - skal jeg 
være ballonskipper! 

Er det så mærkeligt, at jeg er begyndt at drømme igen -
også når jeg sover - og drømmer om venlige, lyseblå kæm
per med store snefnug på maven? 



Denne gang med Pastor Emeritus og forhenværende jagerpilot Kaj Rass Hansen 
som bor i Vojens, hvor han jævnligt hører F16 fra Fighter Wing starte og lande, 
når han forbereder sine foredrag: "Fra katapultsæde til prædikestol': 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

Jeg lærte at flyve Chipmunk på Avnø 
i 1960, og inden jeg startede på fly
veskolen havde jeg aldrig været ude 
at Oyw. Folk ~µørge1 af og Lil hv01 fm 
jeg ville være pilot, men jeg aner det 
ikke. Det var bare en drøm helt fra da 
jeg var helt lille. ingen i min familie 
var andet end bønder, så jeg aner ikke 
hvor det kommer fra. 

Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din sko
ling? 

Det var den allerførste tur i en Chip
munk hvor jeg sad i forsædet og in
struktøren fløj mig en tur. Jeg havde 
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jo aldrig prøvet at flyve inden da, og 
det var en FANTASTISK oplevelse. 
Efter den tur var jeg fuldstændig sik
ker på at jeg ville være pilot. 

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
du nu? 

Jeg fløj først Chipmunk på Avnø, så 
Harward og T-bird i halvandet år 
i Canada. Derefter F-86D Sabre på 
Skrydstrup og så S-61 som jeg i 5 år 
som styrmand på med base i Værløse, 
Ålborg og Skrydstrup. Derudover har 
jeg fløjet en masse civile fly såsom 
KZ'ere, Cessna'er og så videre. 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

En Tiger Moth eller en Pi per Cub for 
det er rigtige flyvemaskiner. Alle pilo
ter burde gå solo på en Piper Cub, for 
alt andet er kontorarbejde. Et hale
hjulsfly er en rigtig flyvP.m;:iskirn~! 

Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

Jeg har været med til at styrte med 
en Piper Cub under en skoleflyvning 
hvor flyet ramte et muldvarpeskud 
under landing. Det hoppede så i luf
ten hvor det st;illede, og så røg vi ned 
og flyet endte på ryggen, hvorefter 
eleven og jeg stille og roligt krav
lede ud af flyet uden at have fået en 
skramme. Den værste oplevelse var 
dog en sprøjteflyvning med en Paw
nee, hvor jeg var ude at sprøjte nogle 
marker. Jeg fløj nok lidt for tæt på en 



gård på Fyn, og var ikke opmærk
som nok på findforholdende. Vinden 
blæste hen over en gård, hvor den så 
skulle ned igen, og det gav en slags 
falrlvinrl rier ejorrle at flyet ikke fløj 
som det skulle. Resultatet blev at jeg 
fløj gennem et stort træ, og var lige 
ved at styrte ned på gårdspladsen. 
Heldigvis nåede jeg at give fuld gas, 
og det holdt flyet i luften. Med en 
masse grene hængende i flyet, klare
de jeg så at holde det i ground-effek
ten, og så fløj jeg tilbage til Beldringe 
i omkring en meters højde, hvilke 
måske har taget ti minutter. 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Jeg holdt op med at flyve da jeg var 
65 år i 2007, og jeg har heslnttet at 
det var det. Jeg havde frygtet at det 

ville være en svær beslutning at tage, 
men efter at have mistet min gode 
kammerat MOS, der styrtede ned 
med en Harward over Flyvestation 
Karup, så besluttede jeg at jeg ville 
sende certifikatet til luftfartsvæsenet. 
Faktisk var det en lettelse at jeg så 
ikke skulle spekulere mere på om og 
i givet fald hvornår jeg skulle holde, 
men jeg nød hvert et minut jeg fløj! 

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

Det er nok at man flyver for lidt, for 
så snart man kommer ud i noget dår
ligt vejr så går det galt! 

Har du nogensinde fået skældud for 
din flyvning? 

Ja som sprøjtepilot. Det var en mand 
der påstod at jeg havde sprøjtet hans 
jordbær. Jeg kørte ud til ham og fordi 
jeg var 100% sikker på at jeg ikke 
havde sprøjtet hans jordbærmarker, 
så spiste et pund af hans jordbær, 
frisk fra planterne. Da han så jeg 
turde det, så var der ikke mere. 

En anden episode var under en flyv
ning hvor jeg slæbte et svævefly hvor 
jeg troede svæveflyet var koblet af, 
fordi jeg hørte en lyd det lød som om 
svæveflyet koblede ud. 
Jeg fik ikke kikket ordentligt i spejlet, 
og da jeg ville dreje væk, som jeg ple
jede, så hang jeg pludselig under svæ
veflyet, der et øjeblik bar vægten af 
mig og mit slæbefly. Jeg husker lige så 
tydeligt, at jeg nåede at tænke på hele 
min historie og min familie, og at jeg 
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troede jeg skulle dø, men så sprang 
slæbetovet, hvorefter jeg kunne rette 
mit fly op og flyve tilbage til flyve
pladsen. Da jeg senere mødtes med 
svæveflyvepiloten, blev jeg skældt lidt 
ud, men vi fik heldigvis talt episoden 
igennem og lukket den der. 

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

Nej for jeg var jo 18 da jeg startede, så 
det synes jeg egentlig ikke. 

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

Så ville jeg købe en Tiger Moth og så 
få mit certifikat igen. Jeg ville nok 
give de fleste af pengene til mine børn 
og se at få brugt det meste, og så ville 
jeg nok flyve verden rundt på første 
klasse. Jeg har prøvet 12 timer på 
monkey class til Thailand, det gider 
jeg ikke mere! 
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Taxa-flyvning på Kirstinesminde 

Har du nogensinde skadet et fly? 

Ja det må jeg sige jeg har. En Piper 
Cub i Vamdrup og så Pawne'en men 
ellers har jeg ikke ødelagt noget. 

Har du en yndlingstur? 

Ja jeg husker en fantastisk tur i en 
F-86 over Samsø i 40.000 fod en som
meraften i helt stjerneklart vejr hvor 
jeg kunne se Oslo, Gøteborg, Køben
hvn, Flensborg og skæret af Ham
borg. Det var helt eventyrligt. Det var 
i ca. 1965 og står for mig som den 
mest fantastiske oplevelse i et fly! 

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

Jeg skiftede jo fra flyvning til teologi 
og blev præst. Ingen af delene ville 
jeg gøre om, for det har været fanta
stisk begge dele, og jeg kunne jo blive 
ved med at flyve som præst. 

De første år jeg havde embede i År
hus fløj jeg som instruktør fra Kirsti
nesminde Flyveplads, og jeg fløj også 
taxiture rundt i Danmark af og til 
nmctflyvning på Samsø. 

Kan du reparere et fly? 

Nej det er jeg ikke så god til, men 
jeg havde klarmelderstatus på C.hip
munk, men jeg kan ikke skrue. 

Hvilken person indenforflyvning 
beundrer du mest? 

Det er helt klart Charles Lindberg, 
der sad der i sit fly hele vejen over 
Atlanten uden horisont eller vinduer 
fremad. Han var en stor pioner og 
flyttede virkelig nogle hegnspæle. 
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OY-FFI Dassault Falcon 7X 2009 

OY-HNH Rotorway A600 Talon 2015 

OY-JJN Cessna 501 Cilalion 1/SP 1982 

OY-SMS Bombardier Challenger 300 2015 

OY-SOC Ultramagic M-120 2015 

OY-TIP Piper PA-34-220T Seneca V 1998 

OY-TMA Cessna 550 Citation li 1983 

OY-XFA Polyt III 1954 

OY-YAW ATR 42-500 1996 

OY-AXE Grunau Baby IIB 

OY-CTI Piper PA-28-181 Archer li 

OY-EKA Piper PA-28RT-201 Arrow IV 

OY-JEL Giles G-202 

OY-JPD Piper PA-44-180 Seminole 

OY-JPG Piper PA-38-112 Tomahawk 

OY-PDI Piper PA-28-181Archer III (diesel) 

OY-PEL Piper PA-28RT-201 Arrow IV 

OY-PPL Cessna F.172M Skyhawk 

OY-VRX Schleicher ASK 13 

OY-XEI Scheibe Zugvogel IIIB 

OY-XHX PIK-20B 

Skal du i 8., 9. eller 10. klasse 
og drømmer om at flyve? 
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069 

2011-01/8081 

501-0252 

20602 

120/76 

3449074 

550-0457 

1 

503 

7.1.16 

15.12.15 

6.1.16 

13.1.16 

6.1.16 

6.1.16 

6.1.16 

6.1.16 

22.1.16 

8.1.16 

13.1.16 

14.12.15 

Af: Lors Finken - lars@ftnkenweb.de 

11.12.15 Execujet Europe NS, Roskilde OH-FFI 

18.12.15M Dennis Nørgaard Hansen, Halsingborg, Sverige (midi .rPg) 

11.1.16 Sun-Air of Scandinavia NS, Billund I-TOIO 

17.12.15 Execujet Europe NS, Roskilde 

5.1.16 Botil.huddet p~ ON'i, lllfhorg 

14.12.15 Storegaard Mink v/lnge Pedersen, Rin\Jkøbing D-GGOH 

26.1.16 Hasan Murat Kahya, c/o Vamdrup OY-TMA 

21.1.16 Dansk Svæveflyvehistorisk Klub,Armborg (midl.reg) OY-XFA 

16.12.15 KAl P/S, Vejle PP-PTV 

IGERE EJER/BRUGER 
Baby-Gruppen, Hillerød Karsten Thorsmark, Charlottenlund 

Markus Nørgaard Sørensen, Svendborg Arne Nielsen, Hadsten NS (+1) 

European Aircraft Sales ApS, Morud Billund Air Center NS, Billund 

Advanced Aerobatic Club of Den mark, Roskilde Lars Najbjerg, Them 

European Aircraft Sales ApS, Morud Billund Air Center NS, Billund 

European Aircraft Sales ApS, Morud Billund Air Center NS, Billund 

Billund Air Center NS, Billund European Aircraft Sales ApS, Morud 

European Aircraft Sales ApS, Morud Billund Air Center A/S, Billund 

H.F.Aero Service v/Hans Fogh, Randers Peter Leth, Højbjerg (+ 1) 

Holstebro Flyveklub, Holstebro Vestjysk Svæveflyveklub, Esbjerg 

Dansk Svæveflyvehistorisk Klub.Arnborg Zugvogel Team 12, Ringsted 

Kenny Ahrentløv Jensen, Kirke Eskilstrup Hans-Erik Thyge Olsen, Roskilde (+1) 

Så var et år på Samsø Efterskole måske noget for dig, .. 
Se mere på www.samsoefterskole.dk eller besøg I spå 
facebook og følg med i det spændende vi laver. 



OY-BKS Piper PA-28-140B Cherokee 13.1.16 Bo Gartner, Esliiv, Sverige Hugget op 

OY-BYW Cessna 140A 2.2.16 Aviation Group Denmark, Storvorde Solgt til USA 

OY-GKC (3) Cessna 560XL Citation XLS 21.12.15 Kirkbi lnvest NS, Billund Solgt til Tyskland 

OY-HGA Eurocopter AS 3S0B2 Ecureuil 9.12.15 Air Greenland NS, Nuuk Solgt som TF-HDA 

OY-HGK Eurocopter AS 3S0B2 Ecureuil 22.12.15 Air Greenland NS, Nuuk Solgt som TF-HDK 

OY-JRX PIK-20E 28.1.16 Jan Rasmussen, Vojens Solgt til Tyskland 

OY-LAT Pi per PA-32R-301 T Saratoga 11 TC 15.12.15 TF-Trading NS, Fredensborg Solgt til Tyrkiet 

OY-MXJ Schempp-Hirth Discus 2cT 10.12.15 Jan Fahlgren, Måløv (+1) Solgt til Tyskland 

OY-PSG Boeing 737-7BX 16.12.15 Primera Air Scandinavia NS, København Omregistreret YL-PSG 

OY-RJL Bombardier RJ 200ER 4.1.16 Cimber NS, Kastrup Overført til Holland 

OY-RYN Cessna 182P Skylane 20.1.15 Torben Gaardsø, Randers Solgt til Frankrig 

OY-TIX DG-808C Competition 19.1.16 Kenneth Petersen (+ 1), Beder Solgt til Tyskland 

OY-ZZZ Cessna 1725 Skyhawk SP 21.12.15 Bent Conrad Pedersen, Holstebro (+ 1) Solgt til Tyskland 
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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 . 
.S9 79 13 26 - aviation@mail.dk 

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

IS~ ~UNDBORG 
Ll1FVIATION 

Kunstflyvning 
Teorikursus 
• Teori til Acro rating 
• EASA regler 
• Info, praktisk Acro-kursus 

12. Marts, kl. 14-17 
Roskilde Lufthavn 

,.,.~ 
,~·LENA IR Info/ tilmelding 

mail@lenair.dk 

www.LenAir.dk • mail@lenair.dk • 2281 3908 

nrm ~ Y•md"'P 

UlM. SERVICE 
craft Maintenance 

Lufthavnsvej 7 A, DK-6580 Vamdrup 
+45 75 58 37 08, info@airservice.dk 
www.airservice.dk 
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p p Æ:' GØRLEV FLYVEPLADS 

Det betyder at det KUN er klubbens medlemmer, samt piloter med gyldigt 

årskort, der må benytte pladsen! 

Med andre ord så er det ikke længere tilladt at droppe forbi, og slet :ikke tilladt 
at lave touch-and go eller en overskydning, da det kan medføre lukning af 

flyvepladsen! :-( 

Brugere af flyvepladsen SKAL notere start- og landingstidspunkt i 

flyvepladsjournalen i klubhuset! 

Klubhuset er i øvrigt åbent og til fri afbenyttelse til flyvemæssige aktiviteter 
OE\ det er tilladt at overnatte en enkelt nat i medbragt telt udendørs, eller 

luftmadras indendørs. 

For øvrige spørgsmål eller info, kan rettes henvendelse via klubbens 
kontaktformular på http://bricksite.com/NVF /kontakt 
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2016 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

August 

Ovenstående er blot et udpluk af det kommende års begivenheder. 
Se mere på http.//www.siriusaviationinsurance.com/dk/pilot-siden/f/y-in-2016.html. 

Hvis jeres klub afholder et arrangement, som I gerne vil have r 
med i kalenderen, kontakt da: redaktion@flyv.dk 



Privat - Teori & praktik t il både fly & Helikopter 
Erhverv- Teori & prakti k til både fly & Helikopter 
FI teori og praktik 
Teori til PPL-CPL-ATPL-EIR-IR-Bridge 
Skoling på 4 moderne Diamond fly med GlOOO 
Ratings ti l 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 

Realize y o u r d re a m Hovedkontor: Learntofly ApS Industrivej ~. 7470 Karup 
Tlf. 22 40 22 30 [llldl l. ku11ldkl@led1 nturty.Li k 
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. LÆR AT FLYVE I AARHUS 

Uddannelser: 

Kontakt" 
www.aarhusa,rcentei:dk 

wwwaarhusa,rclub.dk 

Trafikflyveruddannelse ATP, integreret eller modular 
PPL, CPL, IR, FI, Proftciency check, træningsflyvning, 
differences training på en- og flermotorede. 
MCC, Night qualification, alle radiocertifikater 
Helikopter PPL, CPL, integreret eller modular, 
Night qualification 
Typeruting n22, n44, rcu:. 

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

Københavns Lufthavn Roskilde Lufthavnsvej 34 • 38 
DK 4000 Roskilde Denmark 

Tlf.: • 45 46 19 1114 !-mall:Lal@alrtal.dk Web: www.alrcal.dk 

Filial: Learntofly ApS,Aalbor\J Lufthavn, 9400 Nørresundby 
Learntojly ApS er godkendt ATO/DK/011. 

/ 
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SprogTest Virksomhed 

MLR t ilbyder følgende indenfor Sprog: 

• Sprogtest indenfor NBEG/BEG/GEN/NJOR 

• Sprog Assessor Uddannelse 

• Sprog Assessor Revalidation 

Servicen kan foregå i vore lokaler på EKVD eller egne 

valgt lokaliteter. l Www.mlr-group.dk - info@mlr-group.dk - Tlf.: 6030 4686 
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BILLUND 

AIRCENTERt 
INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG SKOLING 

Al I F IJl"ll"lANNFI SFR 
TIL FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

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

l>aL@billum.lail'l.enter.Jk • www.blllunJain"enler.t.lk 

IKAROS ATO TILBYDER 
Teori PPL 

Teori, IR(A), Distance Learning, 150 timer 
Teori EIR(A)/CBIR(A), Distance Leorning, 80 timer 
1eori, BEG, NSEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
Skolir.•g til PPL & CPL 
Skolin•g til en- og to-motoret klasserettighed 
Skoling til en- og to- motoret instrumentrettighed 
Skoling til Instruktør rettighed, FI 
Skoling til Instrument Instruktor rettighed, FI/IR 
Skoling til Nat rettighed, NQ 
PC, VPR/IFR, en- og to-motoret 
12. time, Oiff.· og Fam.træning 
IRSE træning i Fufl Mon·on Redbird Simulator 
IRSE PC; Ful/ Motion Redbird Simulator 

Revalidation/Renewal div. rettigheder .,, 
Sprog Assesment Dansk & Engelsk ~ 

Roskilde Lufthavn • Tlf.: 46 14 18 70 IKAROS FLY 

li 
H e lifli!Jht.dk 

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

Undervisningen varetages af professionelle 
pllote , 1111eu bdggrunLI I foisvdrel og ko111111e1-
cielle flyveselskaber. 

Heliflight.dk ApS 
Hang~rvPj H-11 • 01<·4000 Tune P.o~kilde • +4 5 702' 5260 

kontakt@heliflight.dk • www.heliflight.dk 

CENTERAIR PILOT ACADEMY Skandinaviens største skole for professionelle piloter 

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

.. 
r 

-
pilot acaderny· 





~ ASERVICE 
GENUAl AVIATION $EltVICE Al"S · WWW.GASERVICE.OK 

GENERAL AVIATION SERVICE APS VAT NO DK 20 81 88 08 

LUFTHIIVNSVEJ 44 

4000 ROSKILDE 

DENMARK 

+1,5 72 170 180 

WWW.GASERVICE.DK 

INFO@GASERVICE DK 

[!li::' : [!l ~ti SCAN KODEN OG SKRIV DIG OP 
r:, . •~ TIL VORES NYHEDSBREV 
c:J . .. . 

I 

DK.145.0098 

DK.MG 1008 

AEROCLEAN 
Aircraft painting 

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

www.aeroclean-nusum.de 

L __ --------------

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 ti l en- og to-motoret klasserettighed 
• Skoling til en- og to- motoret instrumentrettighed 
• Sk.uling Lil lml1 uk.Lø1 1elligheJ, ri 
• Skoling ti l 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 ot1r ct1sfomers flying 
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DAO Aviation AS 
Ca p e nha g en Airport Roskilde 
Hang arvej H 1 
4000 Roskilde 
Phone : + 45 46 19 12 19 
www.dao.dk 
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Ca. 3 0 mia. kr. 

Boeing har lanceret en annoncekampagne, for at gøre be
folkning og politikere opmærksomme på, at deres F-18 
Super Hornet kan være det bedste bud på Danmarks frem
tidige jagerfly. Eurofighter og F-35 er også på banen, og ved 
flere lejeligheder har to af de tre fløjet opvisninger for of
fentligheden og vore politikere, der - sammen med forsva
rets top - skal træffe det svære valg. 

Følger man med i aviser, på TV og på sociale medier, er der 
mange holdninger til hvad der er den rigtige beslutning. 
Nogle mener vi skal gøre ligesom New Zealand, der for 
mange år siden nedlage deres "Fighter Wing" på trods af at 
USA tilbød landet 19 næsten nye F-16 fly kvit og frit. Andre 
mener, at vi som NATO-land er forpligtet til at have jagerfly, 
svarende til vore alliancepartnere. 

F-16 har tjent det danske flyvevåben siden 1980, hvor de 
første af en ordre på 58 fly blev leveret. F-16 har gjort det 
godt gennem mere end 35 å1; men da flyene ikke holde1 i al 
evighed, skal de indenfor en overskuelig fremtid erstattes af 
andre fly. Men hvilke? 

Mange "specialister" at ytret sig i sagen, og flere har frem
hævet at Eurofighteren er for dyr i indkøb og drift. Mange 
har ytret sig tvivlende i forhold til køb af F-35, der - ifølge 
kritikerne - ikke er færdigudviklet og fuld af"børnesyg
domme" og flere hævder at F-18 Superhornet er et forældet 
fly, der i sit grund-design ikke er meget yngre end F-16, 
hvorfor man så ligeså godt kan købe en stak brugte F-16-fly. 

For "almindelige" mennesker er det nemt at have en hold
ning, men svært at vurdere hvilken beslutning der er den 
rigtige. Meget af den information der indgår i overvejel
serne er ikke tilgængelig for offentligheden, og derfor ville 
vi "almindelige" sandsynligvis ikke kunne tage en gennem
arbejdet beslutning. 

Ikke desto mindre kan vi bruge vor sunde fornuft, og give 
et bud på hvad vi ville købe, hvis vi blev bedt om en anbefa
ling. 

I RuneBal/e 
Redaktør og ,, . 

Uugiver a• FLYVfi , ra 2013 

Født i Odense 1967 
A-cert./PPL 1991 
Cand. scient · 
•PL i New z~~1:;;a;;bt Kbh. 1999 
CPL I Danmark 2004 
Flyvepladschef På Sa . 

'1,J Flyveinstruktør 2005 msø siden 2004 

~ Søfly rating Canada 2012 

Eurofighteren lyder som et dyrt valg, både i indkøb og drift. 
Med IC4 skandalen in mente lyder køb af F-35 som noget 
der kan gå samme vej. Tilbage er så F-18 Superhornet, der 
kan lyde som den nemme løsning, fordi det er velafprøvet 
opdateret og moderniseret teknologi, der uden udfordrin
ger vil kunne overtage de opgaver der gennem 35 år er 
blevet løst af F-16. 

Norge har valgt F-35, Belgien har - så vidt vides - valgt F-35 
og derfor vil det være indlysende at få Danmark og Holland 
med i "F-35-klubben", der så kan overtage arven fra F-16. 

Kigger vi rundt til vore naboer, så kommer Norge til at flyve 
F-35, Finland flyver F-18, Sverige flyver deres egen Gripen 
og Tyskland flyver Eurofighter. Spørgsmålet er hvor stor 
betydning det har, hvad vore naboer flyver vælger, når alle 
flyene alligevel vil kunne arbejde sammen? 

"The am,we1 my f1 iend, b bluwing in lhe wiml", som Bob 
Dylan skrev i 1962. 

Uanset hvilket fly der vælges, vil der komme vind fra flyene 
og blæst om beslutningen, og det er svært at vide med sik
kerhed hvad der er den bedste beslutning lige nu og på lang 
sigt. 

Set fra redaktionen på FLYV lyder det som om F-18 Super
hornet vil være et godt valg. Det er færdigudviklet og base
ret på velafprøvet design og teknologi. Det vil kunne leveres 
til den aftalte tid, og prisen er kendt. Sidst men ikke mindst: 
Det har to sæder, hvilket vil sige, at der burde kunne blive 
plads til at en FLYV-fotograf kan få en bagsædetur! 

Måske bliver der truffet en beslutning inden Danish Air
show på Flyvestation Skrydstrup den 19. juni. "Fighter 
Wing Skrydstrup" er værter og så bliver det spændende at 
SP om Rnrofighter eller F-18 Superhornet skal lave sejrs 
opvisning, eller om vi skal se endnu en krydsfinermodel af 
F-35. 
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OBS! 
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IRAN KØBERAIRBUS 
Ildn hdl længe værel lukkel uue fad 
det gode selskab i verdenssamfundet, 
og det har betydet, at det har været 
mere end vanskeligt for selskaber i 
landet at købe moderne trafikfly. Men 
ikke så snart blev sanktionerne mod 
landet hævet, før iranere gik i byen 
med en lang indkøbsliste. Landet har 
en befolkning på størrelse med Tysk
lands og et areal, der er fire gange 
så stort. Luftfart har et indlysende 
potentiale, og der er fabrikker, som 
gerne vil sælge til dem. Alle aftaler 
er ikke helt og endeligt på plads, 
men Iran Air vil gerne have 12 A380, 
16 A350-1000, 45 A330 og 45 fra 
A320-familien. En sammensætning, 
der antyder at flyene ikke kun er til 
indenrigsflyvning, men at man også 
vil satse på de lange ruter. Iran ligger 
meget centralt på ruterne fra Europa 
til Fjernøsten. Kan de populære sel
skaber i de små golfstater se frem til 
konkurrence fremover? 

6 FLYV April 2016 
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Udover Airbus'er planlægger Iran Air 
også dl købe 40 ATR 72-600. Andre 
håber også på at lave forretninger 
med Iran. Embraer mener, der regio
nale rutefly har et stort potentiale 
i Iran, og er begyndt at tale med 
iranske operatører. Russiske Sukhoi 
undersøger mulighederne for at få 
produceret dele til sin Superjet i lan
det - og gav vide, om det ikke også er 
med den bagtanke, at iranerne kunne 
finde på at købe typen? 
OSH 

LUFTSHOWET OVER DEM ALLE? 
Træt af Duxford, RIAT, Danish diverse 
Airshows øst og vest for Storebælt, 
og hvad verden ellers tilbyder af gam
melkendt luftig underholdning? Been 
there, done that! - GAB!! - what's 
next? Jamen, så er der da muligheder 
i 2016. Hvis man ikke har noget imod 
at rejse til et land, hvor statsoverho
vedet har en sjov frisure og jævnligt 

-

rasler med sine atomare sabler, er 
der en enestående mulighed for at 
komme til airshow i Nordkorea. 
I september løber Wonsan Air Festi
val 2016 af stabelen. Nordkoreanerne 
beskriver selv arrangementet som 
banebrydende, og "internationale tu
rister vil blive budt velkommen som 
byens ærede gæster". Der vil i løbet af 
de tre dage være aerobatics, ballon
opstigninger, flyvning med "farverige 
modelfly", (hvad flyver de mon med i 
Nordkorea?!?) og faldskærmsspring. 
Der er også mulighed for at få rund
flyvningsture i det nationale luftfarts
selskabs eksotiske trafikfly som ll-18, 
11-62, Tu-134 og Tu-154 - åhh, havde 
SAS dog bare stadig fløjet med Cara
velle, Metropolitan og DC-8! Udover 
begivenhederne i luften vil man også 
kunne opleve nordkoreansk sang, 
dans, kampsport og film, Nordkoreas 
første øl-festival og det store afslut
tende fyrværkeri over havnen! Det er 
let at google arrangementet og erfare, 



hvordan man kommer dertil! Er der 
for resten nogen, som lige gider for
tælle FLYV, hvordan det var? Der er 
ingen tvivl om, at det bliver en ufor
glemmelig charmeoffensiv! 
OSH 

Til venstre: Tupolev Tu-134 i Kastrup! Bi/
ledet er fra en koldkrigsvinterdag i1985 
og taget kort før maskinen skulle afgå til 
Berlin. Nu er der en enestående mulighed 
for at få en tur i et fly som dette eller andre 
af samme årgang rejs blot til Won.rnn Air 
Festival til efteråret! Foto:OSH 

Herunder: Hos Iran Air kan man stadig 
komme ud at flyve med nærmest antikke 
maskiner som Airbus A300. Denne A300B4 
er fotograferet i Kastrup i 2010, men lige 
netop den maskine er sat til side og flyver 
p.t. ikke I aktiv t1eneste. 
Foto: OSH 

"SORRY" 
... det var ordet, som andenpiloten 
på Luxair Bombardier Q4-00 ytrede, 
næsten i samme splitsekund han 
den :rn. sr.ptr.rnhr.r 201 S v;:ilgtc "gcnr 
up" under starten fra Saarbrucken. 
Næsen var hævet 5 grader, men han 
havde været lidt for hurtigt - ho
vedhjulene kørte nemlig stadig på 
banen. Og som Bundesstelle for 
Flugunfalluntersuchung (BFU) efter 
sine undersøgelser nu påpeger, kan 
urn.Ierslellel på en Q400 trækkes op, 
når blot næsehjulet har sluppet jor
den, selvom der er stadig er vægt på 
kontakterne på hovedhjulene. Nu er 
Q400 et frygteligt langt dyr i åbenba
ringen, og der gik således ikke mange 
brøkdele af sekunder, før halen ramte 
jorden, understellet fortsatte med at 
blive trukket op, hele kroppen klap
pede ned og flyvemaskinen fortsatte 
875 meter på maven hen ad banen 
på det, som aldrig rigtig blev en fly
vetur. ingen kom noget til andet end 
måske anden pilotens selvtillid. Men 
er der også tale om en overtrædelse 
af Murphys lov? Når understellet kan 
trækkes op, mens hovedhjulene kører 
på banen, vil det efter nævnte lov jo 
ske før eller siden. Ifølge Dombardier 
e1 denne Lype uheld ikke furekommet 
før med typen. 

Herover: Her er en Q400 kommet lykkeligt 
til vejrs! Sådan går det jo næsten altid! 

\ 

IA-



BELGIEN SKAL OGSÅ PÅ INDKØB ... 
... fordi deres hårdtarbejdende F-16 
ligesom de danske, er ved at nå en 
velfortjent pensionsalder. Belgierne 
påtænker at købe 34 nye jagerfly til 
erstatning for sin 59 F-16. Det ser ud 
til ligesom i Danmark at blive Super 
Hornet, Eurofighter, F-35 og Gripen, 
der kunne komme på indkøbssedlen. 
Men nu taler de jo også fransk i Bel
gien, så Dassault får også lov at byde 
ind med sin Rafale. 

SPITFIRE FYLDER 80! 
Jubilæerne er over os - altid. Der er 
ikke et år, hvor man ikke kan fejre 
eller mindres det ene eller andet i 
flyvehistorien. FLYV kan ikke nævne 
det hele, men en Spitfire er vel ikonet 
over dem alle? Er der bedre bud på 
en tilsvarende kombination af skønne 
former, råstyrke og en tilsvarende 
glorværdig plads i verdenshistorien? 

Det var den 5. marts 1936, prototy
pen lettede første gang. Tolv år sene
re var der bygget 22.759 eksemplarer 
i 52 forskellige varianter - efter test
pilot Jeffrey Quills opgørelse. Han be
skrev den sidste variant som a much 
more powerful, noisy, tough and ag
gressive lady, certainly, but a lady just 
the same. Historikeren Alfred Price 
påpeger, at en Spitfire Mk 24 var en 
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Øverst: Denne F-16 blev leveret til Belgien i 
1988 - her fotograferet i 2007. 
Foto: US Air Force 

Herunder: Denne Spitfire Mk IX blev bygget 
på fabrikken i Castle Bromwich i 1944. Den 
ses her på Sywell, alive and well, i England 
enoghalvfjerds år senere! Foto: OSH 



tredjedel hurtigere end prototypen, 
at den havde næsten dobbelt så god 
stigeevne og fem gange så voldsom 
ildkraft. Vægten i forhold til prototy
pen var forøget med, hvad der svarer 
til 30 passagerer med 20 kg bagage 
hver! 

Men det mest utrolige er egentlig, at 
Spitfire fylder 100 om blot 20 år! Kan 
man forestille sig det? Vi bliver jo alle 
ældre, men alligevel - 100! Den er jo 
stadig så eventyrlig ung og frisk, når 
vi er heldige at få lov at se en. 

VIND I SEJLENE HOS CAPA I ROS
KILDE LUFTHAVN 
Center Air Pilot Academy (CJ\PJ\), der 
i august kan fejre 25 års jubilæum, 
er blevet auditeret og godkendt af 
OSM Aviation, som er delvist ejet af 
Norwegian. Det betyder således, at 
pilotaspiranterne fra CAPA nu kan 
søge direkte ind til OSM allerede in
den, at de har afsluttet den sidste del 
af deres pilotuddannelse. OSM vil i 
juni afholde rekrutteringsrunde for 
det første hold af pilotaspiranter fra 
uddannelsen ved CAPA. De piloter, 
der passerer screeningen, vil derefter 
have mulighed for at få en permanent 
kontrakt hos en af OS Ms samarbejds
partnere som f.eks. Norwegian og 
Turkish Airlines med flere. RB 

- ---· 
• • . 'I,\ .. ,.,.,.,.,. ... __ ... r . .J, I Jul 

Og så et 10-årsjubilæum! A380 er ude over 
sin første ungdom, og det er 10 år siden, 
Singapore Airlines her i Danmark fik bygget 
denne A380 og stillet den op i Legoland. 
Selskabet skulle have haft den første leveret 
fra Airbus det år, men typen var forsinket. 
Den slags er dyrt og besværligt for alle 
parter. Nen Singapore Airlines i Danmark 
kunne i 2006 stolt præsentere flyet på bille
det, som var "on time, on budget!" Desværre 
findes den ikke mere i Legoland, men godt 
så den ud! Foto: OSH 
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RU NWAY I NC URS IONS 1:3 
Da lufthavnsdirektør Lars Lip fra Roskilde Lufthavn spurgte om FLYV vil være 
med til at rette fokus på "RUNWAY INCURSIONS" svarede vi naturligvis ja! 
Derfor vil vi hen over sommeren rette fokus på det lidt underlige begreb, der på 
dansk oversættes til "ukorrekt tilstedeværelse': 

Tekst og foto: Rune Balle 

Runway incursions er "Enhver hæn
delse på en flyveplads, som involve
rer en ukorrekt tilstedeværelse af 
et luftfartøj, køretøj eller person på 
det beskyttede område af en over
flade, beregnet til luftfartøjers start 
og landing". En runway incursion 
kan udgøre en risiko for alvorlig 
kollision. Hvis der sker en kollision 
på landingsbanen, vil mindst et af 
de involverede fly, bevæge sig med 
en betydelig hastighed, hvilket øger 
risikoen for skade på fly og aller
værst kan være årsag til alvorlige 
eller dødelige kvæstelse1~ 

Runway incursions spiller en vigtig 
rolle for flyvesikkerheden i Roskilde 
Lufthavn. Derfor må alle, der færdes 
i lufthavnen, have et fælles ansvar for 
flyvesikkerheden og tænke sig om en 
ekstra gang. 

I Roskilde Lufthavn eksisterer der et 
Runway Safety Team. Runway Safety 
Team er et mødeforum, hvor repræ
sentanter fra Trafik- og Byggestyrel
sen, flyveskoler, piloter, Naviair og 
ledelsen i Roskilde lufthavn deltager. 
Formålet med Runway Safety Team 
e1~ at forbedre flyvesikkerheden ge
nerelt i RKE, med særligt fokus på 
flyvesikkerheden omkring baneom
rådet. 

Når man taler taxiing i Roskilde er 
det vigtigt, at alle forstår den kom
munikation der bliver benyttet, både 
den verbale og den visuelle. Det være 
sig tydelige formuleringer, f.eks. i 
klarering, respekt for stoplinjer og 
anvendelse af standard fraseologi. 
I Roskilde Lufthavn vil man gerne 
helt undgå runway incursions, også 
selvom det er en lufthavn der præget 
af skoleflyvning og mange forskellig
artede flyvninger. 
Derfor tilbyder Naviair, der står for at 
bemande kontroltårnet, at alle der er 
i tvivl om en given situation eller har 
spørgsmål, endelig må kigge forbi i 
tårnet til en uformel snak. + 



Grafen viser antallet af runway incursions, 
over de seneste 7 år. 
Det ses at antallet af runway incursions 
var på sit højeste i 2009 og 2010 (21) og 
blev mere end halveret i 2012 og 2013 (8). 
Herfra er det dog steget igen i 2014 med 12 
runway incursions. Dat ar samlet sat en rig
tig fin udvikling, men det er ikke nok i det 
store billede - hvor man i Roskilde ønsker 
en lufthavn helt fri for runway incursions, til 
fordel for alles sikkerhed. 

Vi har alle et ansvar 
for flyvesikkerheden. 

Er du i tvivl, er du 
ikke i tvivl! 

Spørg tårnet! 

Antal runway incursions * Antal pr. 10.000 operationer 
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For at få dækket indflyvning og ud
flyvning til bane 28 og bane 10, og 
for at kunne identificere flyene, be
sluttede vi at opsætte fire kameraer. 
Et kamera der pegede mod vest, et 
mod øst, l:'t der pegede på taxiv(;;'jen 
mellem bane og forplads samt et ka
mera der pegede mod forpladsen, fra 
det højeste punkt på flyvepladsens 
hangar. 

Da de tre af kameraerne skulle place
res nogenlunde samme sted, beslut
tede vi at bygge en lille "hytte" i sik
ker afstand fra bane 28/10, og efter 
at have overvejet trådløs forbindelse 
de 235 meter til "Terminal 1", hvor 
optageudstyret skulle stå, valgte vi 
en kablet løsning. 

En trådløs forb indelse ville have 
været en mulighed, men da de tre 
kameraer skulle have strøm, ville 
det være nødvendigt med solceller 
og batteri, eller at grave et 230 volt 
kabel ned. Og da solcelleløsningen 
var ligeså dyr som at grave og trække 
kabel, blev løsningen at grave, hvilket 
blev gjort samtidigt med at der skulle 
graves et nyt dræn til afvanding af 
banen. 

MONTERING 
I regn blæst og marts-kulde var vi 
et par "samsinger" der sørgede for 
at grave og trække de nødvendige 
kable,~ så Thomas Fest den 9 . april 
kunne binde enderne sammen i det 
smukkeste forårsvejr. Installationen 
forløb uden større problemet~ og der 
g ik ikke mange timer før de første 
"live-transmissioner" fra bane 28/10 
kunne ses på skærmen i "Terminal 
1". Fire kameraer holder derfor nu 
"øje" med flyvepladsen, og via det ny
installerede "Samsø Bredbånd" kan 
flyvepladsens personale t ilgå opta
gelserne, der lagres på en harddisk. 

ADGANGFORCOPENHAGEN 
INFORMATION OG DMI 
1 forbindelse med planlægningen og 
montering drøftede vi om optagel
serne skulle lægges på en hjemme
side, så ;;ille k;m kikke med. Det har 
dog fordele og ulemper, hvorfor vi i 
første omgang besluttede, kun at give 
adgang for Copenhagen Information 
og OMi. 

Som de fleste piloter har erfaret, så 
sker det at man glemmer at få lukket 
en flyveplan, og ro1 al ~pate "i11fo1 -
mation" for at ringe til flyvepladsen 
eller politiet, kan de fremover blot 
logge ind, for selv at konstatere om 
at savnet fly er landet. DM! vil også 
få tilbudt adgang, for da de ikke har 
adgang til vejrdata for Samsø, kan de 
i det mindste vurdere sigtbarheden. 
Og da vi nu har fået trådløst internet 
(efter at have ventet på en løsning fra 
TDC i over 12 år) vil det være muligt 
at opstille en "vej rstation" hvis data 
kan lægges på en hjemmeside. 

Med andre ord er Samsø Flyveplads 
trådt ind i en ny æ ra, hvilket kan 
være med t il at bevare flyvepladsen, 
samt bidrage til at det kan bl ive e nd
nu lettere at forberede en flyv ning 
til øen i midten af "Dronningeriget". 
SAMSØ menes i øvrigt at have bety
det "samlings-øen", fordi vikingerne 
for over 1000 år siden mødtes på øen 
i sommerhalvåret, og hvad er mere 
nærliggende end at bruge øens fly
veplads t il at samle flyvende gæster 
fra nær og fjern . 1 skal være så vel
komne, men skim lige de lokale be
stemmelser. Se VFG eller Flyveplads 
Guiden. Der er så vidt mul igt kaffe på 
kanden! 

Et par flyvepladser har i øvrigt 
spurgt til video-løsningen, og Tho
mas Fest kommer gerne og installe
rer en tilsvarende løsning. 

Rin13 PIIPr m;iil til: 
FEST DATA 
Tlf.: 45 82 73 89 
info@fest.dk 
www.festdata.dk 

,. 





En grå og vandkold søni:l.ag morgen i 
marts, mødes l<'l,V:V: med Søren Peder.
s~n, de~ er eff~fildsjælene nag P.ro
jektet"de~ skal føre til etableringen 

~xw~!~~lg1~,.bj_~~wl,Ji1m@r. 
Vi mødes på p~rkedngsP.fadseii'P.å 
nordsiden af den forladte flY.,Yesta
tion, hvor. Søren Pedersen holdet klat 
til at kø.re tlJ..d P.å det lukkede område 
som han allernådigst harfået nøgle 
til: gt P.åiihu'nde-lufte~e S~t undrende 
til at Søren P.edersen låser den svære 
jernbom op, og de;ldkker,sig flere 
lfrl,nge o~ehskuldren~ 'in'i'eris Søren 
trillet sin bil ind på detlukk:ede om
råde, og låser. bom.nieri efter sig, så 
ingen andre kan følge efter. 

Vi,køretfq~sl~gtad gijililelaxi~veje 
til den 60 meter'brede og 3,000 me
ter lang~ st'åctb~n.'e/s~'ni;v:i krydser, 
ipden .vf&[~ii~·t·W. JJttsydlige·del 
af den::~eillagt§'.fiyye~tnf det nu 
har fået lov til åfforfalde i 12 år. Et 
bygge1Jlådsliefill spærrer, så vi ikke 
kan kom~'e 'lieit heil til de liangaret 
vi skal se på ogtale om,fot Statens 
~jendorrfsselskab FREJA A/S IJasser. 
godt påg_l:! ~el~.af.den.nedlagte fly;
vesta,tion, der kan sælges til højstoy;
dende og·skætme i Statslfassen 



Det vil sige SO starter og landinger, 
hvilket er rigeligt til de KZ-fly, Pi per 
Cubs og Chipmunks, der skal bruge 
pladsen. 

NABOHØRINGER 
For at få lov til at kunne etablere den 
nye flyveplads har Søren Pedersen 
brugt rigtigt mange aftener på at be
søge de grundejerforeninger, der er 
naboer til den nedlagte flyvestation. 
"Det har været spændende at møde 
de mange mennesker, der selvfølgelig 
var skeptiske indtil de fik forklaret, 
at der ikke var tale om en ny offentlig 
flyveplads, men bare en lille græsbane, 
der KUN skal anvendes af de histo
riske fly" fortæller Søren Pedersen, 
der til alle møderne har oplevet stor 
opbakning til projektet, så snart det 
blev forklaret at der kun er tale om et 
begrænset antal flyvninger med histo
riske fly. 

PROJEKTET KAN VÆLTE 
Selvom alle tænkelige parter har 
været hørt, og der var været holdt en 
lang række mødet~ og skrevet masser 
;if mails og breve-, ,,r dot endnu ikko 
100% sikkert at Værløse Flyvehisto
riske Hangar og den nye flyveplads 
åbner 3. juli 2016. Søren Pedersen 
vurderer dog at det nu er over 99% 
sikkert, og at den sidste procent 
usikkerhed bliver afklaret, så der 
kan tages fat på et helt nyt kapitel i 
historien om Flyvestation Værløse: 
nemlig at levendegøre historien om 
flyvestationen via arbejdende værk
sted og flyvehistorisk formidling for 
skoleklasser, foreninger, virksomhe
der og mange andre med interesse 
for flyvehistorie. FLYV venter ligeså 
spændt som alle andre, og om alt går 
vel kan vi annoncere det spændende 
arrangement i JUNI-FLYV! + 

Foreningen Værløse Flyvehistoriske 
Hangar har været i dialog med mange 
ud over den lukkede flyvestations nab 
f.eks.: 
Furesø Kommune 
Fu,e:,ø fv/u:,eum 
Naturstyre/sen 
Flyvevåbnets historiske samling 
Avedøre Aeronautiske Center 
DC3 vennerne og FFFM 
Gammelmandsforeningen 721 
722s personelforening 
Flyvevåbnets so/daterforening 
Danmarks Tekniske Museum 

Hele vejen rundt er der stor opbaknin 
til projektet, der forhåbentlig kan "gå i 
luften· allerede inden sommerferien! 

Foreningens fly tæller på 
nuværende tidspunkt: 

1 Lockheed T33A jettræner 
1 General Dynamics F16A 
1 eller 2 Westland Lynx 
helikopter 
3 eller 4 de Havmand 
Chipmunk DHCl 



Foreningen Værløse 
Flyvehistoriske Hangar 
har medlemmer fra: 

Pensionistforeningen FSNVÆR 
Avedøre Aeronauliske Aklivileb
center - AAA 
Gammelmandsforeningen Esk. 721 
Flyvevåbnets Historiske Samling 
Flyvevåbnets Soldaterforening 
Esk.722's Personelforening 
KZ & Veteranflyveklubben 
Marineflyverforeningen 
Furesø Kommune 
Furesø Museum 
DC3 Vennerne 
FFFM 

... og der er plads til flere. 

Værløse Flyvehistoriske Hangar har fået 
lov til at anlægge en 500 m lang og 20 
m bred græsbane der kan anvendes af 
foreningens fly. 

VÆUUJSE 
JILY\fEHIS'J'OUISirn 

RANGAll 



ZEPHYR 
& COYOTE 

FLYV tager et kig på to meget 
forskellige ubemandede 
flyvemaskiner 

Tekst: Ole Steen Hansen 
Fotos: Airbus, US Navy og NOAA 
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Under forsøgene i Dubai arbejdede Airbus sammen med Emirates 
Institution for Advanced Science and Technology. 

Zephyr letter fra Dubai i et stærkt reguleret luftrum. 



I forbindelse med spekulationer, overvejelser, analyser og alt det andet, man 
finder i dagpressen, når Flyvevåbnets indkøbsseddel diskuteres, støder man 
sommetider på det synspunkt, at Danmark måske slet ikke har brug for ret meget 
i retning af nye jagerfl.y,fordi fremtidens kampfly vil være førerløse. Det kan man 
have sine tvivl om, men i nogle sammenhænge fungerer førerløse fly allerede 
nu rigtig godt. FLYV ser nærmere på to af dem - den store lette Zephyr og den 
seje lille Coyote. 

ZEPHYR 
Det britiske forsvar har købt to Zephyr 8 hos Airbus De
fence & Space. Det er seneste version af typen, som for
ventes at komme i luften senere i år. Briterne vil spen
dere omkring hundrede millioner kroner, som de to fly 
koster, på at undersøge, hvor meget typen vil forbedre 
mulighederne for at observere og kommunikere på - el
ler over - slagmarken. 

Zephyr har en spændvidde på 25 meter, og den vejer 25 
kg tom, så hver meter vinge skal kun løfte et enkelt kilo 
flyvemaskine. Vi er nede i den lettere ende afradiosty
rede modelfly, når vi taler om den slags planbelastning! 
Zephyrs nyttelast er 5 kg, og disse fem nyttige kilo, kan 
den så flyve op i 70.000 fod, hvor den kan blive i halvan-

den måned. Batterier tanker energi fra solen om dagen 
og lukker den ud til elmotorerne om natten. 

Zephyr er en såkaldt HAPS - High Altitude Pseudo-Satel
lite. Ikke en satellit, men noget der er næsten lige så godt 
og meget billigere, og som kan blive hængende deroppe 
over praktisk taget al andet lufttrafik og lave meget af det 

r Et fly som Zephyr må være meget stabilt, og her er det interes
sant at se de opadbøjede yderste dele af vingerne - de såkaldte 
''ører·; som de hedder blondt modelflyvere. Tidligere, hvor model
lerne i langt de fleste tilfælde vor fritflyvende, sikrede man ofte 
stabiliteten ved at give vingen ører. Modellen øverst på siden her 
har dem, og så er det endda også en Zephyr - en Red Zephyr fra 
1937. Et ekstremt stabilt og selvoprettcnde mode/fly! 
Foto: Jonas Svenstrup og OSH 
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Sonarbøjer bruges ellers bl.a. i for
bindelse med bekæmpelse af ubå
de. De kan være både passive - kun 
lyttende - eller de kan have en aktiv 
sonar; der leder, men som så også 
afslører sin tilstedevære/se. 

Coyote i luften ,I, 

Joe Cione med en Coyote foran NOM's P-3 Orion på fvfacDill Air 
Force Base in Tampa, Florida ,I, 
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arbejde, som kommunikationssatellitter ellers tager sig af. 
Under turen op og ned, kan den flyve i reguleret luftrum, 
som det blev demonstreret allerede i 2014 i Dubai, hvor 
en Zephyr startede og landede i nærheden at stærkt trafi-
kerede lufthavne. · 

Zephyr er løbende blevet udviklet, så den kan flyve højere, 
længere tid og med større nyttelast. Hvornår mon den 
simpelthen kan blive deroppe? "Pseudo" er lidt af et mi
nusord, men den har klare fordele fremfor en satellit. Skal 
noget repareres, skiftes, eller vil man pludselig måle noget 
helt tredje, er det meget lettere og billigere at lande en 
Zephyr, fikse den og sende nyt grej med op igen, end det er 
at gøre noget ved satellitter, når de første er sendt op. 

COYOTE- ORKANFLYVEREN! 
Mens Zephyr er fjerlet højteknologi, er Raytheons Coyote 
en nærmest lavpraktisk og ikke specielt elegant radio
styret drone. Til gengæld kan den holde til at få ikke så få 
tæsk i turbulent luft. 

Coyote transporteres og udskydes i beholderen til en son
arbøje. Hvilket i forbindelse med dens rolle som orkanob
servatør typisk sker fra en Lockheed Martin P-3 Orion. 
Vinger, hale og styreflader folder sig nu ud, hvorefter Co
yoten udfører sine observationer og sender data tilbage. 

Coyote kan bruges til alle former for observation, men 
den amerikanske National Oceanic and Atmospheric Ad
ministration (NOAA) sendte for første gang en Coyote ind 
i en orkan i 7.014 Hidtil havde man kastet sensorer ned, 
men de kunne i sagens natur kun samle oplysninger i et 
beskedent område. Et fly som f.eks. en P-3 Orion vil man 
af sikkerhedsgrunde ikke flyve ind i de værste områder 
af stormen under 2.000 fod. Det er her Coyote kommer til 
sin ret. Den flyver, hvor ingen andre kan komme. 



Joe Cione fra NOAA forklarer, at "Coyote løser et problem, 
der længe har begrænset meteorologernes muligheder for 
at forudsige, hvor hårdt en orkan vil ramme. Hemmelighe
den bag stormens voldsomhed ligger i 'grænselaget' - et 
område helt nede ved og desuden i selve havoverfladen. 
Det er her energien suges ud af havet op i atmosfæren. 

"I sidste ende," siger Cione, "er det mit job at bruge viden
skab, viden og mine evne til at redde liv og beskytte ejen
dom." Coyote er blevet udviklet, så den nu kan operere op 
til SO sømil - 92 km - fra det sted, den er blevet sendt af 
sted fra. 
Arbejdet med at forbedre den og dens anvendelsesmulig
heder fortsætter, så Coyote i endnu højere grad kan blive 
inddraget arbe1det med at torstå orkanerne. + 

Her er det japanske teknikere, der kommer sonarbøjer i en 
P-3 på Hawaii under den multinationale øvelse RIMPCA i 
Stillehavet. Manden yderst til venstre ser ud til at tage et 
kig på varedeklarationen! .J, 

ZEPHYR COYOTE 

t Coyote er designet omkring en sonarbøje - den kan holde til 
at blive skudt hårdt ud,flyve sin tur, og så er der ikke mere for den 
25-øre. Coyote er et engangsfly. 
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Tekst: Rune Balle 
Foto: Rune Balle, Ralf Kohl 

Rundt omkring i Danmarkfindes der mange gode ældre fly, der dog efterhånden 
er blevet noget trætte i lakken. De bliver vedligeholdt efter alle forskrifter, så 
alt teknisk er i perfekt stand, og de bliver fløjet jævnligt, og ejerne er som end 
meget godt tilfredse. Mange af disse fly har dog originalt interiør, der har været 
pænt, og original lak, der vidner om at intet holder evigt. 

En gruppe piloter fra Nord-vestsjæl
lands Flyveklub (NVF) på Gørlev Fly
veplads (godt 15 km syd for Kalund
borg) ejer en af disse ældre fly, som de 
har utroligt stor glæde af. Flyet er en 
Piper PA28 fra 1977 og den flyver som 
en drøm, og bliver brugt til masser af 
aftenture over Sjælland og til længere 
ture rundt i Danmark, samt af og til 
også lidt længere ture til udlandet. 

OY-BTD "hedder" flyet og ejerkred
sens kasserer, revisor og landmand 
(med CPL og SE/IR) Søren Dalsgaard, 
fortæller, at økonomien omkring flyet 
er sund. Hvert år betaler hver af de 
otte medejere et fast kontingent på 
6.000 kr. plus 9.000 kr. for 10 timers 
flyvning, og for de timer der flyves 
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ud over de obligatoriske 10 timer, 
betales der 900 kr. pr flyvetime. Dvs. 
en pilot betaler 15.000 kr. uanset om 
han flyver eller ej, og betaler 1.500 kr. 
pr flyvetime hvis man han flyver 10 
timer. 

Gennem årene er der brugt en del 
penge på vedligeholdelse, og derfor at 
flyet i god stand. "For et par år siden 
fik vi installeret en spritny Garmin 
430 GPS/NAVCOM og sidste år fik vi 
helt nyt betræk på alle sæderne" for
tæller Søren Dalsgaard og forts;pttpr 
"om nogle år skal vi have ny motor, og 
når nu flyet er i så god stand som det 
er, så besluttede vi at få det malet, så 
det bliver et flot og præsentabelt fly vi 
sætter ny motor i". 

DYR MALING 
At få malet et lille fly er ikke nogen 
billig oplevelse, men der er en god 
grund til at det løber op i omkring 
100.000 kr. med det hele. Først skal 
flyets ror og fairings afmonteres og 
så skal vinduerne pakkes ind, og hele 
flyet og alle delene strippes for gam
mel maling. Det foregår med kemi der 
opløser malingen, og når al malingen 
er opløst bliver flyet højtryksrenset 
med varmt vand. Inden flyet bliver 
malet bliver al metal checket for 
korrosion oe PvPntnPIIP h11lPr hlivP.r 
spartlet og slebet og spartlet og sle
bet, indtil maleren er tilfreds med 
underlaget, der senere skal males. 
Inden det sidste lag sprøjtes på, er 
der dog lang vej. Først skal flyet kor-



rosionsbeskyttes, og derefter skal 
det primes flere gange, inden der 
sprøjtes flere lag lak samt eventuelle 
stafferinger. 

Ralf Kahl, der ejer /\EROCLE/\N i Hu 
sum, startede med at male biler, men 
da han også er pilot, var det nærlig
gende også at male flyvemaskiner, og 
det har han så efterhånden gjort i 16 
år. Han fortæller, at der er rigeligt at 
lave, og at kalenderen for næste vin
ter allerede er ved at være fyldt op. 

HJEMHENTNING AF BTD 
OY-BTD bliver vedligeholdt afThor
kil Kristensen, der i mange år har 
vedligeholdt fly i sit værksted på 
Kalundborg Flyveplads. Han har gen
nem årene set mange trætte fly vende 
tilbage fra malerværksteder i ind- og 
udland, og har gennem årene besøgt 
Pn rlP] m;i]Prv;prk<;tPrlPr M Pn rl;:i h;in 
aldrig havde haft tid og lejlighed til at 
besøge Ralf Kahn i Husum, tilbød han 
ejerne afOY-BTD at flyve et par pilo
ter til Husum, og da der var et sæde 
til overs blev FLYV inviteret med. 

At flyve om foråret kan være lidt af 
en udfordring, og derfor blev vejr
udsigterne gransket grundigt, og 
meteorologer spurgt til råds. Vejret så 
da heller ikke lovende ud fra morgen 
stunden, og da vi lettede med kurs 
mod Husum var det så diset, at vi 
flere gange talte om at det ville være 
rart hvis det klarede lidt op. Det gjor
de det, og de sidste mil inden Husum 
brød solen igennem skyerne. 

GENSYNSGLÆDE OG SKUFFELSE 
At få øje på et "spritnyt" fly, for så 
hurtigt at erkende, at det faktisk 
er en gammel kending, er en spøjs 
oplevelse. De to medejere Søren 
Dalsgaard og Claus Geertsen måtte 
da også knibe sig i armene, da de fik 
øje på gode gamle OY-BTD, der stod 
og strålede i forårssolen. Der blev 
derfor gået mange ture omkring det 
flnttP fly, fntngr;:if PrPt, nn m;prkPt p~ 
vingeforkanter, flaps og ro1~ der alle 
var glatte som et fabriksnyt fly, og de 
to medejere var lykkelige. 
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Glæden ved at sætte sig ind i det 
"nye" fly, med næsten ny kabine, blev 
dog afløst af noget af en skuffelse, for 
da tændingsnøglen blev drejet, og 
propellen drejede rundt, ville moto
ren ikke starte. Thorkil "mekaniker" 
og jeg sad i Thorkils Cessna 172 og 
kunne se hvordan der hlev kæmpet 
for at få gang i motoren. Efter mange 
forsøg måtte mekanikeren træde til. 
Propellen blev håndtørnet - med 
magneterne slået fra - og da vi ikke 
kunne høre de velkendte klik-lyde fra 

impulskoblingen, tydede det på at en 
fjeder var knækket, hvilket havde for
skudt tændingstidspunktet væsent
ligt. At skulle efterlade det smukke 
nymalede tly i Husum var noget af en 
skuffelse, men der var ikke andet at 
gøre. Inden afgang skruede Thorkil 
den defekte magnet af motoren, for 
så at få den med hjem til reparation, 
og meget slukørede fløj hele holdet 
tilbage til Danmark i Cessna'en fra 
Kalundborg Aviation. Sådan kan det 
gå! 

FRAJORDSlÅET TIL STORSLÅET 

Efter at have undværet OY-BTO i et par 
måneder, var det endeligt tid til at hente 
flyet i Husum. 
Claus Geertsen (tv) og Søren Dalsgaard {th) 
var ualmindeligt godt tilfredse med resulta
tet, men da de skulle starte motoren for at 
jlyvP hjPm, vnr r/Pr opstrlPt Pt pmh/Pm 1 

Med hjælp fra flymekaniker Thorkil Kri
stensen fra Kalundborg Aviation blev fejlen 
fundet og venstre magnet måtte med på 
værksted. 
En uges tid senere var fejlen rettet og 
OY-BTO kunne komme hjem til Gørlev 
Flyveplads. 

Efter at have fået repareret impul
skoblingen, fløj Thorkil Kristensen 
igen til Husum, sammen med et 
par af OY-BTD-ejerne, og hele ejer
gruppen nu kan glæde sig over at 
flyve rundt i et smukt nymalet fly 
med næsten nyt interiør. Næste 
større projekt hl iver at få overhalet 
motoren, men da der gennem en år
række er sparet penge op, er det ikke 
noget problem i det velfungerende 
fly-fælles-ejerskab. + 
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anes 
I august 2011 skrev FLYV - som det første landsdækkende medie - om et søjl.y
projekt, der ville kunne forbinde Aarhus og København, så rejsetiden mellem de 
to byer kunne bringes ned på en time. Næsten fem år senere er ruten en realitet, 
og en canadisk bygget Twin Otter - med amerikanske Wipline 13.000 amfibie
pontoner - skal flyve mellem Aarhus Havn og Københavns Havn fire-fem gange 
hver dag. 

Tekst: Rune Balle +- Foto: Thorbjørn Brunonder Sund, Kjeld Madsen (Kastrup Luftfoto) og Rune Balle 

2011 blev projektet præsenteret 
første gang, og ideen var at flyve med 
en Cessna Caravan, der skulle "bo" på 
Samsø Flyveplads, og grund-ideen i 
projektet var, at skabe arbejdspladser 
og bosætning på Samsø og flyve mel
lem Aarhus og København. 

Efter at have fået ja fra Københavns 
Havn og Aarhus Havn, i løbet af ef
teråret 2011, fortsatte turen rundt i 
hele det danske bureaukrati, samti
digt med at "Væksthus Midtjylland" 
bevilligede tilskud til udarbejdelse af 
forretningsplan og investorsøgning. 
En arbejdsgruppe blev etableret i 
Aarhus, og projektet skred langsomt 
fremad. 

Sideløbende med søflyprojektet blev 
der arbejdet på at få miljøgodkendel
se til Samsø Flyveplads, hvilket endte 
med at tage næsten 20 år! 
Som nævnt var grundideen at Samsø 
Seaplanes skulle bo på Samsø, men 
da det så ud til at Samsø Flyveplads -
efter klager fra en nærliggende cam
pingplads og Danmarks Naturfred
ningsforening - ville blive reduceret 
til kun at få tilladelse til 400 starter 
og 400 landinger om året, måtte hele 
grund-ideen i søflyprojektet ændres. 

Samsø Seaplanes fik streget "Samsø" 
og der blev derefter arbejdet videre 
med "Seaplanes" uden Samsø! 

I 2013 lykkedes det arbejdsgruppen 
i Aarhus, at få Lars Erik Nielsen samt 
Lasse Rungholm til at gå ind i pro
jektet, med den betingelse at Aarhus 
Havn, Københavns Havn og Trafiksty
relsen skulle give tilladelse til at der 

ville kunne landes og startes inde i 
havnene, de dage hvor der ville være 
for store bølger til at anvende de god
kendte søflyvepladser, lige uden for 
havnene. Begge havne sagde "ja" og 
på et møde med Trafikstyrelsen blev 
ønsket mødt med stor forståelse, men 
ikke noget bindende "ja". Det kom 
først i april 2016! 

FLYV April 2016 29 



~··fy,, -

30 FLYV April 2016 

~-. 

~-- -~ -z:~_:-~ 
~?:-~ :~~~ ~--~- .. =·::.-.:, __ ~. 
~~~~ -,'_..,,, ~~~,:.,,_::~i:-:;;-.;-;.,_,.;:,:~~;;!;; 
~~~-=_,..-_.:::::__ __ "!;::~>-~ 



Næste udfordring var at finde det 
rette fly, og efteråret 2014 købte Lars 
Erik Nielsen og Lasse Rungholm en 
brugt Twin OttE'r, dE>r dog føn;t ~kullP 
importeres via Dubai, og til Schweitz 
for at gennemgå total renovering med 
blandt andet nyt interiør, nye moto
rer, nyt cockpit. 
Papirarbejde kan tage tid, og da flyet 
først kom til Schweitz sidst på foråret 
2015, var der ikke andet at gøre, end 
at udsætte opstart af flyvning mellem 
Aarhus og København til 2016. 

Som iværksætter har det været spæn
dende at arbejde med et projekt, der 
kommer til at reducere rejsetiden 
mellem Aarhus og København betrag
teligt for de passagerer der er villige 
til at betale noget mere end, hvad det 
koster at rejse med tog eller bil. 
At Samsø måtte ofres, har dog haft 
stor betydning for mit engagement, 
for da det tager over to timer at rejse 
mellem mit hjem og søflyvepladsen i 
Aarhus - hver vej - måtte jeg gøre op 
med mig selv om jeg ville bruge 4-5 
timer dagligt på at pendle, eller flytte 
til Aarhus. Og da jeg ikke ville nogen 
af delene, var den rigtige beslutning 
at forlade projektet, hvilket jeg gjorde 
sommeren 2015, for at hellige mig 
FLYV, Samsø Flyveplads og fastansæt
telse på Samsø Efterskole som under
viser i blandt andet flyvning! 

Når dette nummer af FLYV er distri
bueret, flyver NORDIC SEAPLANES 
forhåbentlig mellem Aarhus Havn 
og Københavns Havn, og fra FLYV og 
Samsø Flyveplads er der kun at sige 
"godt kæmpet" til Lars Erik Nielsen 
og Lasse Rungholm. "I realiserer 
mange menneskers drøm om endelig 
at gøre det muligt at rejse mellem 
Aarhus og København på omkring en 
time". 

På FLYV eiærlPr vi os t il ;:it ki88P forhi, 
og give vore læser mange flere detal-
jer. + 

NORD IC Seaplanes 

DE HAVILLAND DHC-6 TWIN OTTER 

I 1965 udviklede de Havilland Canada et nyt fly der fik typebeteg
nelsen DHC-6 Twin Otter. Flyet blev udviklet så det kunne bruges 
på små flyvepladser med grus, græs, asfalt i sommerhalvåret og 
sne eller isbelagte baner i vinterhalvåret. 

Twin-Otteren, der kan medtage op til 19 passagerer og 2 piloter, 
er højvinget med to turbo-prop-motorer, og det har et solidt fast 
understel med to hovedhjul og et næsehjul, der kan erstattes af 
pontoner med eller uden optrækkelige hjul. 

Flyet blev hurtigt en succes, og indtil produktionen stoppede i 
1988 blev der solgt i 844 eksemplarer til selskaber der brugte -
og bruger - flyet i alt fra jungle til arktiske forhold. 

Twin Otter er et relativt simpelt fly, der er nemt og økonomisk 
overkommeligt at vedligeholde, hvilket forklarer at omkring 500 
af de 844 fly der blev bygget fra 1965 til 1988 stadigvæk er i brug. 

Virksomheden "Viking Air" - der bor i Victoria, som er hovedstad 
i British Columbia på den canadiske vestkyst - købte i 2005 alle 
typecertifikater til "de små" deHavilland fly (Twin Otter, Single 
Ottn, RPavn m.fl.) og t=>fter f't grundigt analyst=>arhejde, besluttf'df' 
"Viking Air" i 2007 at genoptage produktionen af Twin Otter. Før
ste nye Twin Otter kom i luften i 2010 og indtil og med 2015 var 
75 nye fly blevet bygget og leveret. 
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Da Jesper Larsen havde fået svende
brev som gartner, havde han sparet 
op til at rejse Jorden rundt, og sam
men med en kammerat begav han sig 
ud på den lange tur, hvor han besøgte 
Thailand, Malaysia, Singapore, Indo
nesien, Australien og New Zealand. 
At rejse Jorden rundt kræver mange 
besøg i lufthavne, og rigtigt mange 
timer i flystale, hvor der er tid til at 
drømme om fremtiden. På den lange 
rejse Jorden rundt blev lysten til at 
lære at flyve større og større, og da 
han kom hjem til Fyn, meldte han sig 
ind i Fyns Flyveklub, hvor han tog det, 
der dengang hed A-certifikat i klub
bens Cessna 150 OY-BJM. 

Hjemme på Fyn var der stadigvæk 
masser af eventyrlyst i den unge 
mand, der med et trisk certitikat i 
hånden drog til flyvningens "hjem
land", hvor han tilbragte næsten et år 
med at arbejde som gartner i Seattle 
på vestkysten, lige syd for grænsen til 
Canada. Og i fritiden blev der fløjet, 
læst instrument-teori og skolefløjet, 
så han kunne vende hjem med et 
instrument-bevis til en-motors fly. 

LUFTFARTSSKO LEN 
Efter et spændende år i USA var 
Jesper Larsen helt sikker på, at han 
skulle være professionel pilot, og der
for søgte han ind på Luftfartsskolen, 
hvor han læste teori på skolen i Bil
lund. Og så snart alle teoriprøverne 
var bestået, tog han erhvervscertifikat 
og instrument-bevis til fler-motors fly 
hos Billund Air Center. 

RUNDFLYVER 
At få job som pilot i 1994-95 var alt 
andet end nemt, for Jesper Larsen var 
alt andet end alene om at søge job. 
Derfor var han lykkelig da han fik job 
som rundflyvningspilot i Haderslev, 
og året efter fik lov til at flyve rund
flyvning fra Aarhus Lufthavn hvilket 
gentog sig den tølgende sæson. Fjerde 
sæson som rundflyvningspilot blev 
hjemme på Fyn, hvor han endnu en 
sommer boede i en campingvogn og 
fløj så meget som overhovedet muligt, 
for at samle timer til at komme videre. 

SELVSTÆNDIG 

Tekst: Rune Balle 
Foto: Jesper Larsen 

Efter fire sæsoner som rundflyv
ningspilot, uden at komme ind i et 
luftfartsselskab, måtte Jesper Larsen 
erkende at det ikke var sikkert at han 
skulle tilbringe sit arbejdsliv i luften. 
Derfor tog han den drastiske beslut
ning, at lade flyvning være hobby, og 
at købe et gartneri - for noget skulle 
han leve af. 
Tilbage i sit oprindelige fag, mødte 
Jesper Larsen gartner-kolleger, der 
spurgte om han ikke kunne ta' nogle 
billeder fra luften af deres gartnerier. 
Det udviklede sig efterhånden til at 
der også var ejendomsmæglere der 
ringede, og en gang i 1999 ringede en 
mand fra Aarhus, for at spørge Jesper 
Larsen om han ikke ville lave luftfotos 
for ham. Han havde sælgere ansat, og 
der var gang i salget, så det var bare 
om at komme i luften. 

GARTNERI NEDLÆGGES 
Luftfotograferingen gik herefter stry
gende, og på et tidspunkt stod Jesper 
Larsen i en situation, hvor han måtte 
beslutte sig for om han ville have gart-
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neri eller luftfoto som hovederhverv. 
"Jeg valgte så at gå all-in" på luftfoto, 
fortæller Jesper Larsen, der dog 
valgte at beholde ejendommen, hvor 
han havde en masse store drivhuse. 
"Timingen var også god, for gartne
riet var ved at have en alder, hvor 
det gamle kulfyr skulle udskiftes, og 
der skulle tages beslutninger om en 
masse andre investeringer, hvis gart
neriet skulle være rentabelt". Enden 
på gartneriet blev derfor, at halvdelen 
af de gamle drivhuse blev fjernet, og 
at de resterende blev lejet ud til et 
større gartneri. 

STAR-KITE 
Nogenlunde samtidigt med at Jesper 
Larsen besluttede sig for at arbejde 
100% med luftfotografering, beslut
tede ejeren af det Roskilde baserede 
luftfoto-firma STAR-KITE, Peter Hem
mingsen, at sælge sit luftfotofirma. Så 
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da Peter Hemmingsen ringede til Jes
per Larsen, for at spørge om de skulle 
handle, var timingen nærmest per
fekt. "Jeg købte derfor START-KITE, og 
i forbindelse med de omstrukturerin
ger der fulgte med, fik firmaet det nye 
havn "Luftfoto Danmark", der nu har 
hængt ved i over ti år. 

PAPA 
Af forskellige omveje blev Jesper 
Larsen tilbudt at blive medlem af en 
amerikansk forening for luftfotografer 
PAPA, der står for Professionel Aerial 
Photography Association. "Det åbnede 
en helt ny verden for mig, fordi mange 
af foreningens foreninger har en 
kunstnerisk tilgang til luftfotografe
ring" fortæller Jesper Larsen, der hen
ter masser af spændende inspiration 
hos foreningens medlemmer, hvilket 
har ført til to bøger med luftfotos fra 
Danmark. 

FULDTIDSLUFTFOTOGRAF 
Ad forskellige omveje er Jesper Larsen 
blevet til en af de få piloter, der lever 
af at lave luftfoto, der suppleres med 
bannerflyvning i sommermånederne. 
Luftfoto Danmark råder over to Ces
sna 172'ere der til sammen flyver 
næsten 500 timer, og skulle der sidde 
et par piloter, der har lyst til at starte 
eget luftfoto-firma, så skal de stå me
get tidligt op. At nå til hvor Luftfoto 
Danmark er nu, har budt på op og 
nedture og masser af udfordringer. For 
et er at flyve og fotografere fra luften, 
noget helt andet er at få solgt billeder
ne og at administrere ordrerne, der 
ofte komme ind imens flyet er i luften. 

På falderebet taler vi om at det da vist 
er en meget behagelig tilværelse, Jes
per Larsen, har fået strikket sammen, 
og på vej ud af døren slutter Jesper af 
med at sige: "Mange af mine pilotven
ner siger til mig at jeg ikke laver en 



skid, fordi jeg "kun" flyver omkring 
250 timer om året. Det gør jeg jo for 
så vidt heller ikke om vinteren, hvor 
der ikke kan flyves på grund af vejret 
og de korte dage, men så er der tid til 
at holde ferie sammen med familien". 
Sommerhalvåret er dog helt anderle
des travlt, for da er det bare er om at 
komme i luften når det er fotovejr. Det 
har dog den pris at familie og venner 
er nødt til at finde sig i at Jesper skal 
passe sit job i luften over Danmark, 
hvor han elsker at være. Heldigvis for 
alle os der elsker at nyde hans gode 
billeder fra luften! + 

Nyd flere af Jesper Larsens billeder i 
bogen "Danmark. En smuk plet på Jorden: 
som netop er udkommet på Forlaget 
Luftfoto. 
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Indtil 4. september viser museet BRANDTS i Odense den spændende og 
tankevækkende udstilling "The Dream of Flying': Udstillingen handler om at 
drømme og om at flyve, og det er en såkaldt "kalejdoskopisk fortælling'; hvor 
24 kunstnere giver en fornemmelse af den mangfoldighed, der er i flyvningens 
forunderlige verden. 

Tekst: Rune Balle Foto: Rune Balle, Brandts 

Onsdag den 16. marts slog BRANDTS 
dørene op for udstillingen, der kan 
ses hele sommeren. Kulturminister 
Bertel Haarder åbnede udstillingen, 
der indleder en ny æra for BRANDTS, 
idet museet for nylig er omstruktu
reret fra at bestå af tre selvstændige 
institutioner: Kunsthallen Brandts; 
Museet for Fotokunst og Medie
museet t il nu at hedde BRANDTS; 
Museum for kunst og visuel kultur. I 
forbindelse med åbningen sagde kul
turministeren, at omstruktureringen 
af BRANDTS er nyskabende og forbil
ledlig, og at andre kulturinstitutioner 
vil kunne lade sig inspirere af at lade 
flere museer dele tag og administrati
on. (Man fristes ti l at tilføje, at måske 
var et for længst nedlagt fly-bil-falck
museum I Billund forud for sm tid!) 

BRO MELLEM KUNST OG TEKNIK 
Udstillingen på BRANDTS er tænkt 
som en såkaldt "cross-over-udstil
ling", hvor fly og dele fra fly sættes 
sammen med og overfor kunstneres 
fortolkninger af fly og flyvning. 

Til udstillingen har BRANDTS udgivet 
en 160 siders bog i "coffee-table
format", der er mindst ligeså spæn
dende og visuelt interessant som 
selve udstillingen. Bogen viser mange 
af de udstillede kunstværker, og skal 
man have maksimalt udbytte af ud
stillingen, bør man næsten aflægge et 
besøg før og efter man læser bogen, 
hvilket man roligt kan sætte et par 
aftener af til. 

Udstillingen er blevet til i et sam
arbejde mellem kunsthistoriker og 
direktør på BRANDTS, Mads Damsbo, 
og udstillingsarkitekt Christina Back 
samt en lang række kunstnere og ikke 
mindst Danmarks Flyvemuseum og 
Danmarks Tekniske Museum. 

I bogens forord skriver Mads Dams
bo, at vi mennesker formentlig altid 
har drømt om at flyve, og at forestil
lingen om at stige til himlen og be
væge os i luften, har været forbundet 
med transcendens og overskridelse 
af vores jordiske verden. Han skriver 
også, at hverken myter eller druk-

nede guder - som lkaros - har afholdt 
menneskeheden fra at udfordre 
skæbne eller naturens kræfter. 

Mads Dams bo skriver endvidere, at 
udstill ingen The Dream of Flying ta
ger s it udgangspunkt med Leonardo 
da Vinci, der som den første begyndte 
at finde på forunderlige maskiner til 
at flyve i. "Leonardo og perioden fra 
ca. 1500 og frem markerer et funda
mentalt skifte fra et guddommeligt 
til et videnskabeligt verdensbillede. 
Hvor himlen i ældre tider groft sagt 
var et symbol, bliver den nu til fysik. 
Fantasien om at bevæge sig i luften 
ved hjælp af maskiner begynder med 
Leonardo at tage form". 

Da glassene med flyversiusser var 
tømt, "stewardesserne" havde klædt 
om til "almindeligt" tøj og de fleste af 
de fremmødte gæster havde forladt 
udstillingsåbningens heksekeddel, 
var FLYV heldig at få godt fem minut
ter i selskab med Christina Back, der 
som kurator har stået for at koordi
nere udstillingen. Christina Back for-
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talte, at hun havde arbejdet med ud
stillingen siden sidste sommer, hvor 
Mads Damsbo spurgte hende, om 
hun ville stå for udstillingen. At ud
stille kunst med relation til flyvning 
var en spændende udfordring, og 
da flyvning i meget høj grad foregår 
med maskiner, kontaktede Christian 
Rack Danm;irks Tekniske Museum 
i HP]singør og Danmarks Flyvemu
seum i Stauning, hvor hun begge 
steder mødte stor imødekommenhed 
og hjælpsomhed. Kunstværker og 
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kulturhistoriske genstande til blev 
derfor udvalgt og koreograferet som 
en rejse gennem sanselige indtryk og 
opfindelser. Christina Back fortalte at 
hun som arkitekt ikke er specialiseret 
i hverken kunst eller teknik, men at 
hun med udstillingen havde forsøgt 
at spejle de forskell ige genstande og 
kunstværkN i hinanden, for pi\ den 
mi\ciP at i\hnP for aspeker i for tæl
lingen "The Dream of Flying" som 
måske ellers ikke ville være kommet 
til syne. 

Christina Back fortalte, at ideen med 
udstillingen var at fortælle en histo
rie, der handler om at drømme og om 
at flyve, og at man med et så bredt 
emne som flyvning er nødt til at tage 
nogle valg og satse på at modtagerne 
vil synes om fortæll ingen. Hun var 
derfor meget interesseret i at få en 
ide om hvad piloter og teknikere mon 
vil synes om udstillingen, hvilket 
naturligvis vil være blandet, men 
formentlig meget positivt! FLYV kan i 
hvert fald kun opfordre alle med in
teresse for flyvning - og drømme - til 
at lægge vejen forbi den spændende 
udst ill ing, der - som Christina Back 
udtrykte det - også er tænkt som 
øjenåbner for folk, der måske ikke er 
så vant t il kunstmuseer. +-



1. Konfrencier Ellen Hillingsøe var i dagens 
anledning klædt som stewardesse, ligesom 
to af museets guider. 

2. Jeffrey fvlilstein 
American Airlines Boeing 767-200, 2006 
lnkjet print. 

Jeffrey fvlilstein fotograferer fly for enden af 
landingsbanen i Los Angeles Internationale 
lufthavn. Fotografierne korrigeres og bliver 
til æstetiske portrætter af de forskellige 
flytyper. 

3.-4. For performancekunstneren, piloten og 
eventyreren Simone Aaberg Kærn handler 
flyvning i sin rene form om opfindsom-
hed, pionerånd og om individuel frihed. 
Gennem sit kunstneriske arbejde udforsker 
hun luftrummet og menneskets trang til 
at drømme, opfinde og stræbe efter det 
tilsyneladende umulige. fvled på ustil/ingen 
var PA22 Co/t'en OY-EAT, som Simone fløj til 
Afghanistan i, for at opfylde en ung piges 
utopiske drøm om selv at flyve -og for at 
udfordre autoriteternes begrænsninger af 
luftrummet. 

5. Heide Fasnacht 
Fxrtoding plane, 2000. 
Grafit akryl på neopren. 

Værket består af tusindvis af små stumper, 
og det tog 4 dage at hænge det uhyggelige 
og imponerende værk op! Oprindeligt var 
værket en del af en serie om objekter som 

Flyvende 
Drømme på 

Brandts 

gik i stykker. Det havde en personlig betyd
ning for kunstneren, men efter som verden 
har ændret sig siden 9/11, bliver der ofte 
fortolket politiske budskaber ind i det. 

6. Xooang Choi. The Wings. 2009 
Olie på resin, rustfrit stål. 
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I disse år går vi igennem Den Første Verdenskrigs forskellige 
hundredårsjubilæer. I England foregår det i stigende grad på himlen 
- og en af veteranerne er ren aero-eksperimentel slægtsforskning! 

Her i Danmark har vi ikke en eneste 
- ikke en eneste flyvende maskine, 
original eller replika, fra årene 1914-
18. Det kan der så være flere grunde 
til, f.eks. at det lykkedes landet at 
holde sig ude af "Verdenskrigen", 
som det europæiske stormagtsopgør 
fra første færd blev kaldt i danske 
aviser. Vores militære flyvestyrker 
var heller ikke særligt imponerende. 
Ved krigens udbrud var samtlige 
syv miliLære l1y af fem forskellige 
typer indkøbt for private midler. 
Fra efteråret 1916 håndhævede en 
2-sædet flyvebåd bevæbnet med et 8 
mm-maskingevær dansk neutralitet 
i Storebælt, mens gullaschbaronerne 
tjente formuer på at sælge under
lødig dåsemad til tyskerne. Alt i alt 
ikke materiale, der egnede sig til pro-
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duktion af helteepos i samme grad 
som luftkrigen andre steder. 

I Storbritannien har man et helt 
andet perspektiv. Her var det "The 
Great War", som resulterede i tre 
gange så mange døde briter, som Den 
Anden Verdenskrigs gjorde. Det er 
stadig en kontroversiel krig, man kan 
diskutere voldsomt - og det sker da 
også ind imellem. 

Men bortset fra disse nationale per
spektiver, har Den Første Verdens
krigs piloter og flyvemaskiner nu 
altid fascineret mennesker interes
seret i flyvning, uanset om de bygger 
modelfly, er piloter, selvbyggere eller 
generelle flyveentusiaster. Og det er 
ikke mærkeligt. Disse tidligere kon-

struktioner i træ, wirer og lærred 
har en helt elementær skønhed. De 
kunne bygges af snedkere, hvis en 
smed tog sig af arbejdet med beslag 
og motorer, og modelbyggere kan i 
dag relativt let reproducere struktu
rerne. 

Piloter blev allerede under krigen 
beskrevet som luftens moderne rid
dere af en presse, der foretrak op
løftende heltehistorier fremfor skyt
tegravenes masseslagterier. Mange 
af de piloter, som kæmpede i Den 
Anden Verdenskrig voksede op på 
en kost bestående af beretninger fra 
The Great War's piloter, og Den Røde 
Baron vil sikkert blive husket længe 
efter at alle andre lufthelte fra begge 
verdenskrige er glemt. 



er 

Flyvemaskinen blev voksen under 
"Verdenskrigen". Før 1914 kunne 
flyvemaskiner ikke bruges til meget 
andet end underholdning. Visionerne 
om fremtidens lufttrafik og militære 
anvendelser fandtes så afgjort, men 
teknologien til at realisere drømmene 
eksisterede endnu ikke. Verdenskri
gen forandrede dette. I årene efter 
1918 blev verdenshavene og de store 
kontinenter krydset af flyvemaskiner, 
og luftfartsselskaber begyndte at 
sælge billetter. De gjorde det grund
læggende med teknologi udviklet 
1914-18. 

REPLIKAER 
Uanset baggrunden for deres fasci
nation er der i England flere og flere 

1: Denne Avra 504 er en original fra 1918. 
Den har i mange år fløjet med Shuttleworth 
Co/lection på Old Warden. Bemærk hvordan 
motoren roterer på livet løs sammen med 
propellen. 

2: Vi har da heldigvis noget, der lugter 
lidt af Første Verdenskrig her i landet. 
Denne Renegade Spirit li er en ultralet i 
ulveklæder og fotograferet på en flyvning 
fra Nørre Felding flyveplads. 

3: John Fords Fokker Dr. 1 - en seriøst 
autentisk replika, der dog af praktiske 
grunde ikke flyver med en roterende motor 
som originalen. 

4: "The Biggles Bip/ane" er en filmstjerne 
- en BE2 bygget til filmarbejde. Den 
ligner bestemt en BE2, men er faktisk en 
modificeret Tiger /vloth. 

5: Her er den argentinsk-byggede Avra 504 
netop ankommet til Storbritannien i 2015. 
/vlathew Boddington, der både er pilot og 
mekaniker, har stået for prøveflyvningen. 
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1: Dodge Bailey øver sig på sin displayru
tine i Bedstefars flyvemaskine. Flyet hor 
ingen brændstofmåler. Så mon tjekker lige 
beholdningen, inden mon letter og holder 
øje med uret! (Foto: David Bremner) 

piloter, der letter med fly fra The 
Great War. Enkelte originale fly er 
stadig luftdygtige, men det er mere 
end usandsynligt, at der skulle dukke 
endnu ukendte eksemplarer op i 
kolde ødemarker, jungler eller andre 
steder, som det stadig sker nu og da 
med fly fra Anden Verdenskrig. 

De "nye" fly fra Verdenskrigen er re
plikaer. Og i nogle tilfælde, hvor der er 
gjort ekstra meget ud af at genskabe 
dem tro mod originalen, kan man tale 
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2: Denne 7/8-skolo Fokker E III er et kit 
fro Airdrome Aeroplones, som i England 
sælges af Gross Strip Aviotion. Originalens 
vingevridning er blevet afløst af krængeror 
for at give bedre styring i ro/I. Vingeprofilet 
er også mere stolt-venligt end originalens. 

om "late produetions". Denne fornem
me titel blev således Shuttleworth 
Collections Sopwith Triplane-replika 
til del, da Sir Thomas Sopwith himself 
så den efter i sømmene i 1990'erne. I 
disse år bygges der en serie Sopwith 
Camels i det sydvestlige England. Her 
går man også meget omhyggeligt til 
opgaven og genskaber f.eks. den op
rindelige støbte benzinpumpe uden 
pakninger. Det tog byggerne mange 
forsøg, før støbningen passede helt 
perfekt! 

3: Denne Nieuport 11 er også fro Airdrome 
Aeroplanes og byggeren har været tolv må
neder om at få byggesættet til at se sådan 
ud. Bemærk hvordan vingens struktur er 
meget enklere end originalens, og hvordan 
profilet er tykkere. 

På den tidligere Great War-flyveplads 
ved Stow Maries øst for London etab
lerer WWl J\viation Heritage Trust 
et arbejdende museum, og en gruppe 
begejstrede piloter udfører luftkampe 
til britiske airshows under titlen The 
Great War Display Team. 

Flere af de nyeste replikaer i England 
er bygget i New Zealand, men i 2015 
kom der en Avra 504 til fra Pur Sang 
Aerohistoric i Argentina. Men hvorfor 
ikke bygge en selv? John Ford fik det 



meste af sin familie med til at gen
skabe en Fokker Dr. 1, og forklarer sin 
passion for sagen: "jeg kom til at ind
se, at jeg holdt mest af taildraggers. Så 
jeg bestemte mig for at ville flyve den 
ultimative taildragger, hvilket natur
ligvis er Fokker Dr. 1. Jeg var sikker 
på, ingen ville lade mig flyve deres, så 
jeg måtte bygge en selv." John anskaf
fede sig i samme åndedrag en bog 
med titlen "How to Build a WWl Re
plica AND stay Married!" Det lykkedes 
ham at gennemføre begge projekter. 

For nogle ligger bygningen af en 
replika ud over det, de magter - fi
nansielt og/eller håndværksmæssigt. 
I vores moderne !KEA-globaliserede 
verden har mange ikke noget behov 
for at kunne arbejde med hænderne -
måske indtil de indser, hvilken enorm 
tilfredsstille der ligger i at kunne det! 

Men alligevel, hvis et Verdenskrigsfly 
i fuld størrelse synes for overvæl
dende, kan man kaste sig ud i et af de 
7 /8-skala byggesæt, det amerikanske 
firma Airdrome Aeroplanes fremstil
ler. I Storbritannien kan flere af dem 
flyves som Single Seat Deregulated 
Microligths, hvilket så betyder et 
minimum af papirarbejde og kontrol. 
Flyene er næppe så lette at få på dan
ske register, men de findes altså. 

BEDSTEFARS FLYVEMASKINE 
I dette boom af spændende projek
ter fra Verdenskrigen er der et, som 
har en helt unik familiehistorie bag 
sig. Den Bristol Scout, der er tale om, 
kan dårligt beskrives som en replika, 
men snarere som en kloning af en 
helt bestemt maskine, der deltog i det 
mislykkede Gallipoli-felttog ved Tyr
kiet for 100 år siden. Piloten dengang 
var Bunnle Bremner, der fløj med No 
2 Wing Royal Naval Air Service. Han 
havde lært at flyve på monstrummet 
Bristol Boxkite og fløj siden ni andre 
maskiner, men Bristol Scout var klart 
hans favorit. Han blev sendt hjem 
fra Gallipoli med både dysenteri og 
malaria, men tog siderorshamlen, 
styrepinden og en Bosch magnet med 

sig som minder og souvenirs fra sin 
flyvemaskine. Disse dele blev mange 
år senere det DNA, som resten af ma
skinen blev klonet ud fra. 

Da Bunnie døde, fandt hans børne
børn David og Rick Bremner nemlig 
disse tre dele i hans værksted. I 2002 
foreslog deres ven Theo Willford så, 
at de skulle starte med dem og rekon
struere resten. Bedstefars flyvema
skine skulle på vingerne igen! 

De fik fat på originale tegninger, og i 
2015 var maskinen færdig. Den har 
en ægte 11-liters, nicylindret rote
rende le Rh6ne-stjernemotor, som 
de tre byggere var heldige at kunne 
købe hos The Vintage Aviator i New 
Zealand. Dette firma ejes af instruktør 
af filmene om Ringenes Herre Peter 
Jackson, og det var selskabets test
pilot Gene DeMarco, der første gang 
lettede med Bedstefars flyvemaskine. 

Yderligere prøveflyvning er blevet 
foretaget af Shuttleworth Collections 
chefpilot Dodge Bailey. Samlingen 
har også bistået David, Rick og Theo 
med at håndtere den roterende motor, 
som er meget forskellig fra moderne 
motorer. Hvis man får den til at køre 
i lav tomgang, er den meget længe 
om at komme op i omdrejninger, så 
man forsøger sig ikke med tomgang 
under indflyvning til landing. Man 
ved jo aldrig, om man pludselig får 
brug for motorens kræfter. I stedet 
bruger man den såkaldte blip-kontakt 
på styrepinden, som slår tændingen 
fra. Ved at blippe tændingen til og fra 
justerer man sit descend. Man må dog 
ikke afbryde tændingen for længe 
ad gangen, da benzin og olie stadig 
strømmer ind i cylindrene og risike
rer at drukne motoren, hvis det ikke 
brændes af jævnligt. 

Olien er blandet i benzinen og vælter 
ud igen med udstødningen. Der løber 
35 liter benzin og 5 liter olie gennem 
den primitive karburator hver time. 

4: Bristol Scout'en transporteres fra flyve
plads til flyveplads på en trailer, og den kan 
rigges af to mand. Sæt de nederste vinger 
på først. Her hænger den ene i de såkaldte 
landewirer. 

5: Så kommer de øverste vinger på. Her 
bliver den anden af dem fastgjort inde ved 
kroppen, men Theo må holde tippen, så 
den ikke vipper ned. Intet andet holder den 
oppe her ... 

6: ... og derfor skal der stivere på. David (tv) 
og Theo er ved at sætte dem på. Vægten 
af den øverste vinge presser ned gennem 
stiverne på den underste vinge, som hænger 
i landewirerne. I luften er belastningen 
omvendt - trykket nedefra på den underste 
vinge forplantes gennem stiverne op til den 
øverste, som så hænger i fl.yvewirerne. 
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1: Bedstefars flyvemaskine på Old Warden, 
hvor motoren skal prøves. 

2: Shuttleworth Co/lections Sopwith 
Trip/ane er - som bekræftet af Sir Thomas 
Sopwith - en "late production'cmaskine af 
typen. 

3: Rick Bremner tørrer le Rh6ne-motoren 
af efter at den har været i gang. Olieskyen 
inde under cowlet, smører motorens dele, 
men olien drypper af, når den ikke kører. 
Derfor skal motoren altid smøres inden 
start - fem steder på hver cylinder. 

Når olien har løst sin opgave med at 
smøre, ender den som en sky om
kring fly og pilot. Flyverbriller og 
noget til at tørre dem rene - et silke
halstørklæde f.eks. - hører til pilotens 
mest nødvendige udrustning! 

På den første flyvning brugte holdet 
Castro! R-olie. Det viste sig at være en 
dårlig ide. Olien indeholder additiver 
og efterlod et orange klister på det 
dopede lærred. Der var kun brugt 
fire lag dope, som det krævedes i den 
oprindelige vejledning. Men når der 
kun er fire lag, kan man stadig mærke 
lærredets struktur, når hånden glider 
hen over det. Der var med andre ord 
tusinder af små fordybninger, som 
det orange klister kunne sætte sig i. 
Det har vist sig umuligt at fjerne det 
hele, så meget af det sidder der sta
dig. "Meget virkelighedstro," hørte jeg 

folk sige, da de beundrede flyet under 
et besøg hos Shuttleworth Collection. 
Bremner-Willford-teamet ville dog 
hellere have været det foruden, og de 
anvender nu ren Castor-olie (ameri
kansk olie) i le Rhone-motoren. 

Interessen for Bedstefars flyvemaski
ne har været så stor, at den allerede 
deltog i et airshow på Old Warden 
sidste efterår. Der planlægges også en 
film om projektet. I juli vil David, Rick 

og Theo spænde den trailer, som flyet 
transporteres på, bag bilen og køre 
det til Grækenland, hvor de vil flyve 
med det fra bedstefars gamle flyve
plads præcis hundrede år efter, at 
han fløj i kamp med sin Scout derfra. 
Flyvepladsen findes stadig! 

På vejen hjem planlægger de at flyve 
maskinen over den gamle slagmark 
ved Somme i Frankrig. På den op
levede den britiske hær den 1. juli 
1916 sin sorteste dag nogensinde, da 
20.000 mand blev dræbt og 40.000 
såret på slagets første dag. Halvdelen 
af dem i løbet af den første time. En 
af de dræbte var endnu et medlem af 
David og Rick familie. Til ære for ham 
og de øvrige faldne vil den klonede 
Bristol Scout flyve over stedet her i 
hundredåret. 

Og så er der et helt fantastisk opmun
trende element i denne historie. Det 
~mukke og hi~Lm i~ke fly e1 byggel og 
bliver fløjet af tre mænd, der ellers blot 
flyver ultralette fly. Det er nemlig det, 
David, Ricks og Theo er - ultralet-pilo
ter. Det er da inspirerende. GA-flyvning 
kan altså handle om meget, meget 
mere end at flyve rundt om flagstan
gen! Kun fantasien - og måske bedste
far - sætter tilsyneladende grænsen! + 
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Denne gang med "FLYfvfØLLER'; Hans Møller Hansen, som bor på Haderslev 
Flyveplads, hvor han har drevet jl.yværksted. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

Jeg lærte at flyve på Vamdrup gamle 
flyveplads, der lå nordvest for Vam
drup, men først var jeg til introduk
tionsaften hos "Kley Aviation" i Vam
drup. Instruktøren viste en smalfilm 
han havde lavet, da han var med til at 
hente to spritnye Rallyer i Frankrig, 
og det var noget der solgte certifika
ter. I december 1967 fik jeg en prøve
lektion, og i løbet af vinteren 196 7-68 
tog jeg teori i Vamdrup hos "Kley 
Avldllon", hvo1efle1 Jeg gik I gdng med 
at skoleflyve. Det startede med den 
2. maj 1968, og 28 dage senere blev 
jeg sendt solo efter at have fløjet 10 
timer og 5 minutter i en næsten ny 
Rally MS880. 
2. juli havde jeg 32 ½ time i logbogen, 
og så bestod jeg flyveprøven efter fire 
landinger og en tur til Esbjerg sam-
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men med kontrollanten. Han stod så 
afi Esbjerg, hvorefter jeg så kunne 
flyve hjem med friskt certifikat med 
34 timer i logbogen. 

Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din sko
ling? 

Det var helt klart da jeg fløj solo før
ste gang. En anden flyvning jeg aldrig 
glemmer, var en skoleflyvning hvor 
vi fløj simuleret instrumentflyvning. 
Jeg fik en "hjelm" på så jeg ikke kunne 
~e dndel end in~L1 umenle1 ne, og ~å 
fløj vi op i 9.000 fod, hvorfra instruk
tøren mente vi skulle flyve krappe 
manøvrer retur til Vamdrup. Jeg blev 
voldsomt flyvesyg på turen, men fik 
alligevel besked på at lande flyet i 
Vamdrup. Den tur husker jeg, fordi 
jeg blev så flyvesyg, men det gav mig 
respekt for flyvning. 

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
dunu? 

Jeg har fløjet 35 forskellige typer og 
130 forskellige registreringer fra Tur
bolent, KZ 2, 3, 7 og S'er samt Tiger 
Moth og Rally og Cessna og Piper og 
tre tomotors typer, nemlig Piper Apa
che, Pi per Seneca 1 og 2. 
Nu flyver jeg mest Cessna 172 og min 
150'er som vi købte i 1982 dvs. for 
33 år siden, eller rettere byttede lige 
over med en KZ Ter. lS0'eren har 
jeg nok fløjet 800 timer i og vi har vi 
endnu. Min kone f1yve1 den ug~å ug 
hun fik certifikat i 1978, efter at have 
skolet i en Cessna 172' er. 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Nu er jeg oppe i 70 års alderen og så 
skal jeg ikke flyve så vildt mere, men 

-- - - - - - - - - - - - - -



Flymøller elsker Anholt, hvor han tilbringer 
ferier og weekender sammen med familien. 
Det er dog ikke altid at Møller kan holde fri, 
som i dette tilfælde hvor en Pi per Seneca 
måtte skilles ad og sendes med færgen til 
fastlandet. Der er nok ikke mange Senecaer 
der er blevet bugseret gennem en ørken af 
en veteranbil! 

den originale KZ-8'er fra England el
ler en Piper Cub måtte der gerne stå i 
min hangar. 

Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

Det var en tur til Anholt hvor jeg mi
stede olietrykket 6 minutter inden jeg 
nåede til Anholt. Det var en af de dage 
hvor vejret havde været dårligt nogle 
dage, og så endelig blev godt, med 
udsigt til dårligt vejr næste dag. Af 
sted det gik i rimeligt flyvevejr, hvil
kel vil ~ige guJ ~igl men ~kyJække i 
12-1300 fod og så blæste det 35 knob 
fra sydvest. På vej hen over Djursland 
bad jeg Tirstrup om alarmeringstje
neste til Anholt. Med nogle minutters 
mellemrum kaldte jeg Tirstrup op, 
for at melde alt ok, men omkring seks 
minutter inden vi nåede Anholt viste 
omdrejningstælleren pludselig nul. 

Flyværksted og flyudlejning 
i Hoderslev 

Lidt efter viste olietrykket også nul 
imens olietemperaturen begyndte at 
stige, og så vidste jeg godt hvad der 
var galt, og jeg vidste at jeg i bedste 
fald havde motorkraft i ti minutter. 
Heldigvis havde vi 35 knob medvind, 
og heldigvis holdt motoren helt til 
Anholt. Så snart vi var landet skulle 
jeg ringe til Tirstrup, men hold da fast 
hvor var det svært at ramme tasterne 
på telefonen! Efterfølgende har jeg 
tit tænkt på hvordan jeg reagerede i 
situationen, og talt med andre piloter, 
der har oplevet noget lignende, og 
Jel e1 Lankevækkende hvor ralionelt 
man handler og hvor koncentreret 
man pludselig bliver! 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Så er jeg godt 80 år og hvis jeg lever, 
så bor jeg stadigvæk på Haderslev 
Flyveplads og flyver hvis jeg kan. 

Det er jo lægen og instruktøren der 
bestemmer om det kan lade sig gøre, 
men hvis jeg ikke kan flyve, så får jeg 
nogen til at flyve mig. 

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

Det er papirkrigen! Der er alt for me
get papirarbejde, og derfor bliver det 
dyrere og dyrere at få vedligeholdt fly, 
fordi der bruges alt for mange timer 
på at udfylde papir. Noget andet er, at 
reservedele bliver dyrere og dyrere. 
Papir og dyre reservedele - sammen 
med dyr benzin - gør det unødven
digt dyrt at flyve! I gamle dage fløj 
folk en hel masse fordi det var til at 
betale, nu flyver de ikke ret meget, og 
når flyene flyver lidt stiger timepri
sen. 
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Har du nogensinde fået skældud for 
din flyvning? 

Jeg har ikke følt det som sådan, men 
betragter det som en information om 
at man skal høre efter! Jeg har ofte 
skældt mig selv ud, når jeg ikke har 
gjort som jeg havde planlagt eller 
som jeg havde tænkt mig. 
Alle piloter dummer sig på et eller 
andet tidspunkt og det har jeg også 
gjort. Jeg var nær blevet europame
ster på KZ Ter, men kom for kort ind. 
Der skældte jeg mig selv ud. 
Til første VM i Gavle i 1975 lavede jeg 
tre perfekte landinger og så gik der 
ged i det fjerde gang jeg skulle lande. 
Da skældte jeg også mig selv ud. 

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

Nej det tror jeg ikke, for jeg var jo 23 
år da jeg fik certifikat og kunne dår
ligt have gjort det tidligere, for der 
skulle jo også være penge til det. 
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Der flyves Rallye. 

• Årskort til Skovlunde 
Flyveplads 1969 

I 

Da Møller overtog Haderslev 
Flyveplads blev et grænse

skur til kontroltårn! 
- - ulm<! ploarrt pa drt mtlllijimdamtnt, S01t 

Atd stoT fomglightd bltv , 

En KZ l'er på græs 

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

Det ved jeg helt nøjagtigt. J cg vil have 
ny asfalt, nye striber og nyt lys på Ha
derslev Flyveplads. Så ville jeg bygge 
en hangar med porte i begge ender og 
installere fjernbetjening på portene. 
Efter det ville jeg købe en lille to-mo
tors og så ville jeg nyde at kunne køre 
lige ind i hangaren og lukke porten 
uden at skulle ud af flyet. Hvis jeg ikke 
magtede at flyve selv, ville jeg ansætte 
en pilot, der kunne flyve mig til og fra 
Anholt sammen med min kone. 
Flyveklubben ville jeg lade bruge fly
vepladsen gratis, og jeg ville jeg nok 
købe et fly de kunne flyve i gratis. De 
sidste 40 millioner . . . ? Ja dem ville 
jeg jo nok bruge på at opkøbe ejen
dommene omkring flyvepladsen. 

Har du nogensinde skadet et fly? 

ALDRIG og så dog lige en lille bule i 
en balanceklap fordi flyet skulle ind i 
hangaren. 

Kontroltårn P~ 

En anden dummert var en dag jeg 
ikke fik lukket cowlingen ordentligt 
på en Pi per 28. Den røg så a f under 
take off, som jeg afbrød. Ingen kom til 
skade, og cowlingen kunne sættes på 
igen. Af den episode lærte jeg, at hvis 
man skal skynde sig, så skal man gøre 
det langsomt! 

Har du en yndlingstur? 

Den bedste tur var Millenium-flyv
ning fra Haderslev den 31. december 
1999 hvor vi lettede fra Haderslev 
Flyveplads klokken 23:34 og landede 
igen den 1. Januar 2000 klokken 
00:17. Det var i en tomotors apache 
OY-AIK, der nu bor på Rårup Flyve
plads. Efterfølgende fik vi en radar
udskrift, hvor vi kunne se at der kun 
havde været et andet fly i luften den 
nat, og at det var en militær helikop
ter. Det var en fantastisk oplevelse! 

Hvis du kunne skifte livsbane eller 
karriere hvad ville du så gøre? 
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Møller startede med at flyve 
som 24-årig, og blev ret god 
til præcisionsflyvning! 

For at gøre det nemmere at 
besøge forældrene, anlagde 

Møller sin egen flyveplads 
ved forældrenes gård. 

Nu har jeg jo skiftet karriere flere 
gange. Mine forældre var gartnere på 
Fyn og jeg var gartnermedhjælper 
som ganske ung. I 1965 startede jeg 
i Værløse som chauffør og kom til 
Skrydstrup hvor jeg var til 1968. 
November 1968 kom jeg i lære som 
flymekaniker på Flyvestation Vær
løse, hvor jeg var i to år, indtil jeg kom 
tilbage til Skrydstrup, hvor jeg blev 
udlært på T-bird. 11974 kom jeg på 
vedligeholdelse af F-100 og så blev 
jeg selvstændig flymekaniker Hader
slev Flyveplads i foråret 1977. 
I 1998 blev jeg flyvepladschef og 
efterfølgende flyvepladsejer, fordi 
kommunen ville lukke flyvepladsen. 
Det var en ny karriere, hvor jeg dog 
brugle al min tidligere erfaring til 
at betjene flyveplads, kommunikere 
med myndigheder, feje baner, køre 
lastbiler osv osv. 
Så på sin vis har jeg skiftet livsbane 
et par gange. Når jeg skal arbejde vil 
jeg dog helst lave noget konkret, og 
noget man kan tage og føle på, for 
skaberglæden sætter jeg stor pris på. 

Kan du repa
rere et fly? 

Tjae det er li
gesom det jeg 
har levet af. 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Helt klart Morian Hansen som jeg 
har mødt på Skovlunde Flyveplads og 
senere på Tune Flyveplads som han 
anlagde, der hvor vi nu har Roskilde 
Lufthavn. 

Jeg hørte ham senere holde foredrag 
til et KZ og Veteranfly-stævne i Sta
uning, hvor fortalte om sit liv. Han 
rejste til England som speedwaykører 
i 30'erne og da krigen brød ud ville 
han være krigsflyver, men var for 
gammel. Han blev så agterskytte på 
bombefly og senere testpilot på Spit
fire. Han var en imponerende person! 

Å~' rd . B anlagt pnvnt landingsbane v, 
6" l'tl • rudngc,•. 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Logbogen siger omkring 4.050 timer, 
og jeg har nu certifikat til enmotors 
fly og må flyve dag og nat. Jeg har 
også haft rettighed til at flyve to
motors, men det har jeg ladet løbe ud. 

Hvem synes du skal have Luftposten 
næstegang? 

Bent Larsen i Stauning. Han lærte mig 
at flyve Tiger Moth og tomotors. Han 
har fløjet Citation i Midtfly og kan 
fortælle en masse spændende! +-
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OY-CIU ATR 42-300 1988 

DY-HIL AgustaWestland AW139 2016 

OY-HWP AgustaWestland AW139 2016 

OY-JTN Boeing 737-4Q8 1993 

OY-MGA Dassault Falcon 20001.XS 2015 

OY-NSA DHC-6 Twin Otter Srs.300 1978 

DY-RIB Piaggio P.180 Avanti li EVO 2015 

OY-PUX Schempp-Hirth Discus 2c 2005 

OY-WKX Schempp-Hirth Arcus T 2010 

OY-YAZ ATR 72-212A 1998 

OY-YBF ATR 72-212A 2010 

OY-ABL S.A.I. KZ VII U-8 Lærke 

OY-AZE Cessna F.172M Skyhawk 

DY-BLY PA-28-181 Cherokee Archer li 

OY-BSS PA-11 Cub Special 

OY-HFJ Robinson R22 Mariner 

OY-HNN Robinson R44 Clipper li 

OY-RPH Cessna 150L 

OY-XIP Schleicher ASW 19B 

Skal du i 8., 9. eller 10. klasse 
og drømmer om at flyve? 
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112 

31722 

31709 

25106 

311 

577 

3003 

4 

5 

560 

926 

22.2.16 

8.2.16 

23.2.16 

25.2.16 

6.4.16 

21.3.16 

6.4.16 

18.3.16 

Af: Lars Finken - lars@jinkenweb.de 

12.2.16 Danish Air Transport leasing NS, Vamdrup C-GPEK 

5.4.16 Atlantic Airways, Fa roe Islands, P/F, Sørvagur 

12.2.16 Anpartsselskabet af 19.9.2006, Brande I-TOIO 

10.3.16 Jet Time A/S, Kastrup N773AS 

15.3.16 Mikael Goldschmidt, København F-WWGW 

24.2.16 DHC6 lnvest ApS, Beder EP-IOP 

3.3.16 Danish Crown NS, Randers N151WS 

31.3.16 Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub, Vojens D-3122 

15.3.16 Herning Svæveflyveklub D-KKKS 

26.2.16 NAC Aviation 8 Ltd, c/o Billund B-22806 

19.2.16 Aviacion de Noronha L7d, c/o Billuind PR-TKA 

Jørgen Nielsen, Sønderborg Ole Lindhardt, Helsinge 

Flymøller v/Hans Møller Hansen, Haderslev (+9) Frits Henning Nielsen, Haderslev (+6) 

Nakskov Fly I/S, Søllested Preben Møller, Havndal 

Thomas Jøhnk, Kgs. Lyngby Dieter Betz, Ebeltoft 

Jan Laub, Tranbjerg J Kim Petersen, Næstved (+ 1) 

C9H ApS, Roskilde Christian Paulsen, c/o Roskilde 

Jørgen Jensen, Næstved Richard Hove-Christensen, Nakskov 

Lars Christian Brygmann, Sønderborg Kim Christensen. Rødekro 

Så var et år på Samsø Efterskole måske noget for dig ... 
Se mere på www .samsoefterskole.dk eller besøg os på 
racebook og rølg med i det spændende vi laver. 

I] 



OY-BCK Piper PA-28-140 Cherokee 30.3.16 Renz-Jan van der Toorn, c/o Vamdrup Solgt til Rusland 

OY-DGD Robin DR 250/160 Capitaine 16.3.16 Søren lykkegaard, Odense Solgt til Tyskland 

OY-HlE Robinson R 44 Clipper li 5.2.16 Airfoto Helicopters ApS, Odense Solgt til Irland 

OY-HlS Eurocopter EC 120B Colibri 9.3.16 Zinco A/S, København Solgt ti l Cypern 

OY-MGO Dassault Falcon 2000EX 10.3.16 Mikael Goldschmidt, København Solgt til Frankrig 

OY-MIV Beech Super King Air 350 22.2.16 Scanavia A/S, Vedbæk Solgt til Iran 

OY-PPl Cessna F.172M Skyhawk 19.2.16 H.F.Aero Service v/Hans Fogh, Randers Solgt som G-IPPl 

OY-RJG Bombardier Regional Jet Sr.100 19.11.15 Cimber-Air - leasing (under konkurs) A/S, Sønderborg Solgt til Canada 

OY-RJH Bombardier Regional Jet Sr.100 17.2.16 Cimber Air - leasing (under konkurs) A/S, Sønderborg Solgt til Canada 

OY-RJI Bombardier Regional Jet Sr.100 29.2.16 Cimber Air - leasing (under konkurs) A/S, Sønderborg Solgt til Canada 

OY-SRT Boeing 767-232SF 16.2.16 Star Air A/S, Dragør Retur som N7 49AX 

OY-XIZ Eiri PIK-20D 25.2.16 G-7 Gruppen, Egtved Solgt til Tyskland 

OY-YAW ATR 42-500 31.3.16 KAl P/S, Vejle Solgt til Canada 

OY-NSA DH-6 Twin Otter. Foto: Kjeld /vfadsen, Kastrup Luftfoto 
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Greenland 

Finland 

Local partner, global expert. 

Find out more at: www.airbp.com air bp 



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

Kalundborg Aviation ti lbyder vedligeholdelse og 
reparation af en- og to-motors stempelmotor fly. 
Vi har EASA Part- 145 maintenance & CAMO 
godkendelse samt en national godkendelse til 
1·epdl dliul ) dr Al11)(:)\ li ny. 

IS~ ~UNDBORG 
L/1fVIA TION 

I 
/ 

CESSNA 172 SÆLGES 

A
nroi ~ V.mdNp 

LI~ SERVICE 
craft Maintenance 

Lufthavnsvej 7A, DK-6580 Vamdrup 
+45 75 58 37 08, info@airservice.dk 
www.airservice.dk 
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;.. Flyveplads Igen i år udgiver 'J\IRBOOKS" den lille uundværlige flyvepladsguide, 
der er et rigtigt godt supplement til den officielle VFG. f. . Guiden 'K 
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Flyveplads Guiden adskiller sig fra VFG'en ved at alle små flyvepladser 
er beskrevet i detajler, samt at den indeholder informationer om 
jordsignaler m.v. 

Flyveplads Guiden kan bestilles hos www.airbooks.dk men forhandles 
også af KDA-butikken/www.aeropartner.dk i Roskilde Lufthavn. 

Prisen er 100 kr.+ porto 

Louis Rovs Hansen rundede d. 30. marts 90 år! 

Rovs er kendt af stort set alle i flyveverdenen, og har i 
mange år lagt et kæmpe arbejde DMU, hvor han blandt 
andet arrangerede mange DMU-ture. Rovs var også aktiv i 
Friluftsrådet hvor han arbejdede for at forbedre forholdene 
for privatflyvning og for at udbrede kendskabet til flyvning 
med småfly, og han gjorde hvad han kunne for at få etableret 
en lille flyveplads tæt på Skagen. Som bekendt er det ikke 
lykkedes endnu, men mon ikke det lykkes på et tidspunkt? 
FLYV ønsker Rovs hjerteligt tillykke med de 90 år! 

. 
• 1• 
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Selvom det er over 32 år siden Simon Spies forlod denne 
Verden, kan man stadigvæk finde spor efter den noget 
særprægede personlighed. Et af disse er et specialbygget 
sidevindue på den Pi per Seneca, der hver morgen fløj aviser 
til "formanden" når han opholdt sig i den UFO-lignende "Villa 
Fjolle''. der blev opført i 1968. Flyet OY-BSI fløj i mange år 
taxiflyvning og skoleflyvning hos lkaros Fly men tilhører i dag 
Center Air Pilot Academy, hvor det bruges ti l skoleflyvning . 
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Privat - Teori & praktik til både fly & Helikopter 
Erhverv- Teori & praktik til både fly & Helikopter 
FI teori og praktik 
Teori t il PPL-CPL-ATPL-EIR-IR-Bridge 
Skoling på 4 moderne Diamond fly med Gl000 
Ratings til ATR42/72-DHC8 Q400-Cessna Caravan 
Ratings til EC120-EC135-Cabri G2-R22-R44-B206b 
Ratings til Aerobatlc 

LEai=lN1rOFL':' 
Rad iobeviser - N-jord-N-BEG-BEG-GEN 

Realize y o u r 

ULlllc11111el se1. 
Trafikflyveruddannelse ATP, integreret eller modular 
PPL, CPL, IR, FI, Proficiency check, træningsflyvning, 
differences training på en- og flermotorede. 
MCC, Night qualification, alle radiocertifikater 
Helikopter PPL, CPL, integreret eller modular, 
Night qualification 
Typerating R22, R44, PC12. 

Capenhagen AirTaxi0 A/S Skolen for Civil Pi lot Uddannelse0 
CAT tlyservice A/S 

Københavns Lufthavn Roskilde Lufthavnsvej 34 · 38 
DK 4000 Roskilde Denmark 

Tlf.: +4 5 46191114 E-mail:cat@aircat.dk Web: www.ai rcat.dk 

d re a m Hovedkontor: Learntofly ApS Industrivej 5, 7470 Karup 
Tlf. 22 40 22 30 Email: kontakt@learntofly.dk 
Filial: Learntofly ApS, Aalborg Lufthavn, 9400 Nørresundby 
Learntof/.y ApS er godkendt ATO/DK/011. 

SprogTcst Virksomhed 

MLR tilbyder følgende indenfor Sprog: 

• Sprogtest indenfor NBEG/BEG/GEN/NJOR 

• Sprog Assessor Uddannelse 

Sprog Assessor Revalidat ion 

Servicen kan foregå i vore lokaler på EKVD eller 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 Air Center A/S 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • Tlf. 7533 8907 

bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

IKAROS ATO TILBYDER 
Teori PPL 
Teori, JR(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 motorct klasscrcr:tighcd 
Skoling til en- og to- motoret instrumentrettighed 
Skoling til Instruktør rettighed, FI 
Skoling til Instrument Instruktør rettighed, Ff/lR 
Skoling til Nat rettighed, NQ 
PC, VFR/fFR, en- og to-motorer 
12. time, Diff.· og Fom.træning 
/RSE træning i Full Motion Redbird Simulator 
IRSE PC i Full Motion Redbird Simulator 
Sprog Assesment Dansk & Engefsk 
Revafidation/Renewaf div. rettigheder 

,. 
He lifl ight.dk 

li 
HEUFLIGHT.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
cielle fiyveselska ber. 

Heliflight.dk ApS 
Hangarvej H-11 • DK-4000 Tune Roskilde • +4S 7022 5260 

kontakt@heliflight.dk • www.hetiflight.dk 

CENTER AIR PILOT ACADEMY Skandinaviens største skole for professionelle piloter 

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

.. 
-

pilot acaderny 
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Ya'ASERVICE 
GENERAL AVIATION SERVICE APS · WWW.GASEIIVICE.OK 

GENERAL AVIATION SERVICE APS VAT NO DK 20 81 8808 

LUFTHAVNSVEJ 44 

4000 ROSKILDE 

DENMARK 

+45 72170 180 

WWW GASERVICE DK 

INFO@GASERVICE DK 

SCAN KODEN OG SKRIV DIG OP 
TIL VORES NYHEDSBREV 

DK 145 0098 

DKMG7008 

'------------------~ 

AEROCLEAN 
Aircraft painting 

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

www.aeroclean-Kusum.de I 

j 

( 

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 kl;isserettighed 
• 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 

_____ _ ) 

I 

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



Indsats med langtids-effekt 

I efterhånden mange år har jeg undervist elever fra ot
tende, niende og tiende klasse i flyvning og luftfart på 
Samsø Efterskoles flyvehold. Der er afsat tid t il tre lektio
ner ugentligt, og omkring 20 elever starter hver august 
på hvert af de to hold, hvilket hvert å r giver mulighed for 
at inspirere omkring 40 drenge og piger, der kommer fra 
snart sagt hele landet, foruden Færøerne og Grønland. 

På den afsatte tid ville vi muligvis kunne nå gennem PPL
teori, hvis eleverne gav den gas med lektier og selvstu
dium. Men selvom det måske ville kunne lade sig gøre, 
fokuserer vi mere på at komme omkring hvad flyvning og 
luftfart er for noget. Vi besøger Samsø Flyveplads flere 
gange i august og september, hvor vi får besøg af forskel
lige fly, hvis piloter fortæller om flyene og om nogle af de 
oplevelser de har haft med flyene. Derudover besøger vi 
Roskilde Lufthavn, hvor vi afholder "aviation camp" med 
base hos Center Air, hvor alle eleverne få r en tur i den 
store Boeing 737-simulator. I Roskilde gør vi også meget 
andet, for vi kommer på besøg hos mekanikere hos blandt 
andet GA-Service, vi besøger kontroltårnet og brandsta
tionen samt SAR, der viser deres store EH-101'er frem. 
Til hverdag øver eleverne i efterskolens to simulatorer og 
skoleåret ender med en prøvelektion i en Cessna. 

Med tiden har en hel del mennesker i den danske flyve
verden hørt om "flyveholdet", og i foråret blev vi inviteret 
på besøg på Flyvestation Karup, hvor vi fik den helt store 
rundvisning! Vi besøgte værksteder, mekanikerskole, kon
troltårn, meteorologer og ikke mindst Flyveskolen, hvor 
tre pilot-aspiranter viste rundt. 

Rune Balle 
Redaktør O cl, . 

g u gwer ar FLYVfi 
~ ro 2013 

Født i Odense 1967 
A-cert./PPL 1991 
Cand. scient · 
C - , antmpof . , 

PL i New Zea/a d 2 ag, Abh. 1999 
CPL · n 003 

, Danmark 2004 
Fiyvepfadschef på Sa . 
Flyveinstruktør 2005 msø siden 2004 
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Og tænk sig: den ene af de t re havde gået på Samsø Efter
skole, hvor han havde været på "flyveholdet", hvilket havde 
inspireret ham til at søge ind som elev på flyvevåbnets 
flyveskole efter tre år i gymnasiet. At komme igennem 
udvælgelsesprocessen er i sig selv en bedrift, men at blive 
optaget på flyveskolen, få lov til at være elev på skolen og 
blive sendt solo i en T-17, det er en meget stor bedrift. 

Indsatsen virker med andre ord, for selv om teenagere kan 
"dutte optaget" og selvom mange af dem af og til burde 
have et mærkat i panden med teksten "lukket på grund 
af ombygning", og selv om man ofte har en opfattelse af 
at "sende blindt", så viser det sig, at der faktisk har været 
nogen på frekvensen, der mange år senere kvitterer "mod
taget". 

Jeg glæder mig meget over at vores elev er nået så langt 
som han er, og jeg håber at han klarer udfordringerne og 
prøvelserne helt til og med final check, så han til august 
kan rejse til USA og gennemføre hele uddannelsen. Lige så 
meget håber jeg, at mange andre tidligere elever på "flyve
holdet" finder vej til flyveklubber eller flyveskoler rundt 
omkring i landet. Det er en fornøjelse at inspirere de unge 
mennesker og det giver en vis stolthed, at se resultaterne 
dukke op rundt omkring. 

God sommer! 
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Forsiden: Denne Boeing 747-400 fløj engang hos Air France, 
men her i 2016 er den blevet til heavy metal-bandet tron 
Maidens "Ed Force One; som gruppens forsanger selv flyver, 
når den med mandskab og grej skol fra by til by på verdens
turneen! Den er her fotograferet i Berlin, hvor en koncert 
faldt sammen med /LA-luftfartsmessen i juni. Flyet ses på vej 
ud til start, og det lettede kort efter, mens et nummer med 
tron Moiden blev spillet over højttalerne. 
Foto: Ole Steen Hansen 
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GRØN RUTEFLYVNING 
United Airlines har indgået en aftale 
med AltAir Paramount om over en 
treårig periode at få leveret 15 mil
lioner gallons - tæt ved 60 millioner 
liter - bæredygtigt bio bræ ndstof. 
For at markere aftalen fløj selskabet 
i marts fjorten dage mellem Los An
geles og San Francisco. Her var ikke 
tale om, at flyvningerne var en d el af 
et forsøg eller et forskningsprogram. 
Det var regulært ruteflyvning på 
grønt brændstof, der simpelthen var 
oplagret i Los Angeles International 
Airport, og det blev leveret ti flyene 
som det konventionelle brændstof. 
Den udvikling blev så markeret spe
cielt i forhold til San Francisco-ruten, 
men ellers skal bio bræ ndstoffet blot 
indgå i United's almindelig drift. 
"United Airlines reducerer kulstof
udledningen med 60 % i forhold til 
standa rd jetfuel," udtalte Los Ange
les-borgmester Eric Garcetti, da den 
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første grønne Boeing 737-900 skulle 
af sted. "I dag sætter vi en ny stan
dard for bæredygtighed i flyvning - et 
eksempel jeg håber resten af bran
chen vil følge i de kommende år." OSH 

PILOTMANGEL 
Det er velkendt, at der forudses pilot
mangel i trafikflyvningen. Men alle
rede nu mangler man i piloter i ... ja, i 
intet mindre end US Air Force! 
I US Air Combat Command, der først 
og fremmest har ansvaret for de ikke
nukleare kampfly, ligger man 511 
piloter under normeringen. 
Der mangler også 199 piloter - ca. 
17% af normeringen - til at flyve de 
førerløse MQ-1 Predator og MQ-9 
Reaper. Blot til orientering, hvis nogle 
af FLYV's læsere skulle være i besid
delse af de rette kvalifikationer og 
nationalborgerskab og i øvrigt være 
interesseret. 

S\ls\a\na'tl\ 
o\l\at\on 
b\ohle.\ 

Af" Ole Steen Hansen og Rune Balle 

SMOKE GETS IN YOUR EYES 
Vi kender dem godt - de gamle 
bombefly, der bekæmper ildebrande 
i USA. Ellers kan man blot se Spiel
bergs charmerende film Always fra 
1989, hvor sangen Smoke Gets in 
Your Eyes spiller en rolle sammen 
med B-26'ere og andre klassiske fly. 
Men de gamle er for alvor på vej ud, 
og en ny "next generation" af flyvende 
brandbiler er på vej ind. Det er f.eks. 
C-130 Hercules og jetfly som MD-87, 
BAe 146, RJ85 og ligefrem en Boeing 
747-400, der nu bygges om sættes 
ind lavt over flammerne. 

Men som vi alle ved, er det ikke 
nødvendigvis størrelsen, der er afgø
rende. I lande som USA, Australien, 
Israel og Spanien er man begyndt at 
få rigtigt gode erfaringer med den 
lille Air Tractor 802F, som er brand
bekæmpelsesudgaven af et sprøjtefly 
fra 1993. For selvom et fi remotoret 



jetfly som RJ85 kan flyve 11.355 liter 
brandvæske ud til et drop, og en Air 
Tractor 802F kun har op til 3.000 
liter med, kan det lille fly operere 
fra mindre pladser tæt på brandene. 
Nogle piloter har præsteret at kaste 
20 gange i timen, hvad der er umu
ligt, når man med en jet først skal 
flyve til en lufthavn og tankes der. 

Det lille fly er heller ikke dyrere i 
drift, end at man kan lade det flyve 
patruljer - bevæbnet med brand
hæmmende væske i tanken - og slå 
til, inden en brand udvikler sig vold
somt. Brandene vokser sig i mange 
tilfælde så store, at flyene ikke kan 
slukke dem, men bliver sat ind for 
at forhindre dem i at sprede sig i 
bestemte retninger. Derfor giver det 
rigtig god mening at slå til, mens 
branden endnu er til at få under kon
trol. 

At det ikke er småbrande eller ufar
ligt at bekæmpe dem, fortæller sta
tistikkerne om. Alene sidste år hær
gede brandene i USA et samlet areal 
på størrelse med Danmark. Siden år 
2000 er 78 piloter og besætnings
medlemmer på brandslukningsfly i 
USA omkommet i aktion eller under 
træning. OSH 

LUFTBÅRNE HANGARSKIBE 
UNDER UDVIKLING 
Andet end "luftbårne hangarskibe" 
kan man vel ikke kalde ideen om, at 
små flyvemaskiner bliver samlet op i 
luften af en Hercules? De spændende 
planer udvikles af fire amerikanske 
selskaber - Composite Engineering 
(Californien), Dynetics (Alabama}, 
General Atomics Aeronautical 
Systems (Californien) og Lockheed 
Martin (Texas) - der har samlet en 
gruppe forskere, som skal indlede 
det arbejde, der skal forvandle luf
tige tanker til konkret aeronautisk 

Air Tractor 802 er oprindelig bygget til 
sprøjteflyvning, men i dag er godt en 
tredjedel af de fly, fabrikken i Texas leverer, 
brandslukningsversionen. Foto: Air Tractor 

\)~n'c.'C 
......... -:: .:. , 1 11 111 1 11 11111 

~ecn-sk1es 

mekanik. Det sker under det såkaldte 
Defence Advanced Research Project 
Agency (DARPA) i USA, som blev 
grundlagt i 1958 af Dwight D. Eisen
hower for at sikre ny teknologi til det 
amerikanske forsvar. 

Den grundlæggende ide består i, at 
man vil kunne sende en flåde af små, 
billige (ja, ja - a lt er relativt, men i 

militær sammenhæng billige) fører
løse fly ind over fjendtlige områder, 
hvor man i første omgang ikke har 
lyst til at risikere en pilot og et større 
kampfly. De små førerløse fly vil 
kunne konfigureres med forskellige 
former for last i form af våben eller 
elektronik. Fjendens forsvar vil såle
des skulle tage sig af mange trusler 
samtidigt. 
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Førerløse kampfly findes allerede, 
men pointen med systemet her er, at 
der kommer mange, og at USAF får 
dem billigt. Flyene skal kunne sen
des af sted fra mange flytyper - også 
kampfly og mindre fastvingede fly -
men det er ikke mindst bombefly som 
8 -52 og 8-1, man har i tankerne, og 
så naturligvis C-130 Hercules. Sidst
nævnte er også den type, som tænkes 
at skulle samle de førerløse fly op 
igen, når /hvis de kommer tilbage fra 
deres mission. 

DARPA forventer, at de små fly skal 
kunne flyve op til 500 sømil væk 
fra det fly, som sender dem af sted, 
hvorefter de skal kunne opholde sig 
i målområdet 1-3 timer og herefter 
vende hjem til en Hercules, som sam
ler dem ind i luften. Prisen på de små 
maskiner må ikke overstige 700.000 
dollars, og de skal kunne genbruges 
20 gange. 

Forskerne skal i første omgang ar
bejde med at udvikle systemer til 
at sende de små fly af sted og samle 
dem op igen, herunder den nødven
dige software til at styre det hele. 
Der vil blive lagt vægt på, at teknik
ken skal kunne fungere på allerede 
eksisterende flytyper uden de store 
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modifikationer. I 2016 er der sat 15 
millioner dollars af til arbejdet, og i 
2017 vil man bruge 31 millioner dol
lars på det. Første fase i projektet er 
ren forskning, som siden skal udmøn
tes i konkret teknik, der i praksis skal 
vise, om - eller helst at - ideen lader 
sig gennemføre i virkeligheden. 

De små førerløse fly har fået navnet 
"Gremlins". Det lader sig vanskeligt 
oversætte til dansk, men med "dril
lenisse" eller "drilletrold" kommer 
man et stykke ad vejen. I 1920'ernes 
Royal Air Force fik gremlins skyld for 
mange af de tekniske problemer, der 
plagede maskiner, som var udstatio
neret i Mellemøsten og Indien. Også 
i Anden Verdenskrig blev gremlins 
gjort ansvarlige for tilsyneladende 
uforklarlige tekniske drillerier. Man 
må håbe, at de nye Gremlins i USAF 
vil opføre sig ordentligt. Ellers vil vi 
måske komme ti l at opleve en load
master stå på bagklappen af en Her
cules og råbe ud i slipstrømmen: "Så 
er det nu! Det siger jeg bare! NU! Hvis 
I ikke kommer hjem straks, skal I få 
med mig at bestill e!" OSH 

"Lad de små fly komme til mig" - sådan 
forestiller en visionær spåmand med kunst
neriske talenter sig, at det kunne se ud, når 
de små Gremlins stikker af fra og kommer 
hjem igen til Hercu-hangarskibet. 
Illustration: DARPA 

NORDIC SEAPLANES 
Med massiv mediedækning åbnede 
NORDIC Seaplanes den 25. maj søfly
ruten mellem Aarhus og København. 
Ruten flyves med en Twin-Otter med 
amfibie-pontoner, og flyet kan med
tage 12-19 passagerer, alt efter vægt. 
Direktør Lasse Rungholm fortæller 
at de første uger er forløbet uden een 
eneste forsinkelse eller aflysning, og 
at en samlede rejsetid holdes på un
der en time fra flydebro til flydebro. 
RB 

RETTELSE 
I FLYV April 2016 bragte vi en artikel 
om NORDIC Seaplanes. Billederne 
på side 28, 29 og 51 er taget af Kjeld 
Madsen, men han fotograferer fo r 
Dragør Luftfoto - ikke Kastrup Luft
foto. Redaktionen undskylder mange 
gange! RB 

NORDIC Seaplanes Twin-Otter. 
Foto: Kjeld Madsen. Dragør Luftfoto 





RUNWAY INCURSIONS 2:3 
På opfordring fra Roskilde Lufthavn, rettede vi i forrige FLYV fokus på RUNWAY 
INCURSIONS, der kan oversættes til "uautoriseret/utilsigtet baneindtrængen': 
Fænomenet eksisterer dog på mange andre lufthavne, og derfor har FLYV sat 
kurs ud i sommerlandet, med mellemlanding hos Naviair i Billund Lufthavn. 

Tekst og foto: Rune Balle 

Billund Lufthavn er blandt andet 
kendt for at give piloter en fortrinlig 
service, og den hjælpsomme korps
ånd gælder på hele lufthavnen også 
i Naviair, hvor flyvelederne tog imod 
FLYV med åbne arme, for at bidrage 
til kendskab til "fænomenet" som vi 
alle ønsker at undgå. 
"Du skal da tale med Esben Timmer
mann-Hansen" svarer vagtchefen for 
Billund ATC med det samme "for han 
er både flyveleder og pilot". Og i løbet 
af få minutter er Esben blevet afløst af 
en kollega, så han kan øse af sine erfa
ringer som både flyveleder hos Navi
air i Billund Lufthavn og privatflyver i 
Billund Motorflyveklub. 

Vi sætter os i flyveledernes frokost
stue, og jeg fortæller, at jeg gerne vil 
lave en lille artikel, der følger op på 
artiklen, der tog udgangspunkt i Ros
kilde Lufthavn. 
Esben skænker en kop kaffe, og for
klarer, at det i og for sig er ganske 
simpelt at undgå "RI" - i hvert fald i 
teorien - men selvfølgelig umuligt at 
undgå helt, fordi vi mennesker laver 
fejl. 

"Jo bedre forberedt man er, desto 
større er overskuddet til at kommuni
kere og følge instruktioner" 

I Billund Lufthavn har man ikke haft 
alvorlige ulykker på grund af"RJ", 
men der har været situationer, der 
kunne have udviklet sig, forklarer Es
ben, og fortsætter, at hans ret simple 
råd er, at man som pilot gør sig umage 
og lytter til hvad der bliver sagt fra 
tårnet. En udflyvningsklarering er 
IKKE det samme som en starttilla
delse. Ligeså vigtigt er det dog at være 
godt forberedt, hvad enten man skal 
taxie ud og skal starte fra en lufthavn 
eller anflyve og lande på en lufthavn. 
"Faktisk bør man have studeret VFG, 
AIP, Flyveplads Guiden el.lign, så 
man kan huske manøvreområderne 
udenad eller i det mindste have tænkt 
på forskellige scenarier for taxi af
hængig af, hvilken bane, man skal 
starte/lande på. Derved mindskes 
arbejdsbyrden (workload) i cockpit
tet og overskud til kommunikation og 



fokus ud af forruden øges. Jo bedre 
forberedt man er, desto større er 
overskuddet til at kommunikere og 
følge instruktioner". 

Jeg fortæller, at jeg har mødt en del 
fritidspiloter, der har så stor respekt 
for flyveledere, at de helst ikke vil sige 
alt for meget, og helst vil kommunike
re så lidt som muligt, og derfor holder 
sig tilbage for ikke at stille "dumme" 
spørgsmål. 

Til det svarer Esben; "Jeg ved godt, 
at vi flyveledere udøver en autoritet 
qua vores jobfunktion, og at miljøet, 
med mange professionelle og erfarne 
piloter på frekvensen gør, at nogle 
fritidsflyvere kan blive en smule for 
forsigtige og tilbageholdne i deres 
kommunikation på kontrollerede 
pladser. Men de forsigtige piloter skal 
ikke lade sig stresse af"de store fugle" 
og deres flydende fraseologi. Man kan 
med fordel øve/vedligeholde sin egen 
fraseologi på ukontrollerede pladser 
med "blinde" opkald på lokalfrekven
sen. Det giver samtidigt en bedre 
situational awareness hos de andre 
piloter omkring pladsen og øger fly
vesikkerheden". 

Runway incursions er: "Enhver hændelse på en flyveplads, som 
involverer en ukorrekt tilstedeværelse af et luftfartøj, køretøj el
ler person på det beskyttede område af en overflade, beregnet til 
luftfartøjers start og landing". En runway incursion kan udgøre en 
risiko for alvorlig kollision. Hvis der sker en kollision på landings
banen, vil mindst et af de involverede fly, bevæge sig med en be
tydelig hastighed, der øger risikoen for skade på fly og allerværst 
kan være årsag til alvorlige eller dødelige kvæstelser. Vi har alle et 
ansvar for flyvesikkerheden. 

Oa Esben er ved at løbe tør for tid, 
fordi han skal tilbage og passe sit ar
bejde for Naviair i Billund Approach, 
spørger jeg om han har et par gode 
råd, hvortil han svarer; "Ja, jeg prøver 
selv at holde fast i et par gode vaner, 
da familielivet med 3 unger og deres 
fritidsaktiviteter ikke altid giver plads 
til så mange flyvetimer, som ønsket. 
Det er, at fokusere på en t ing ad gan
gen. Forstået på den måde, at man 
som pilot enten taxier, og orienterer 
sig om, hvor man er, hvor man er på 
vej hen samt hvilke skilte og stoplin
jer, som man skal se efter, eller holder 
stille, når der skal læses kort, skrives 
noter eller svare mobiltelefonen, som 
man desværre glemte at slukke. Sørg 
for at mobiltelefon eller andet, der 
kan forstyrre, er slukket og lagt væk. 
For er man ikke koncentreret, om at 
taxie, så risikerer, man at overse et 
skilt eller en stoplinje". 

Kort sagt er rådet, at vi som piloter 
skal: 

FORBEREDE OS 
HØRE EFTER 
HOLDE FOKUS 
GØRE EN TING AD GANGEN 

Imens jeg noterer sidder Esben og 
tænker, og som afslutning siger han; 
"Med lidt god vilje kan man sammen
ligne det at taxie på større manøv
reområder, som at spille skak. For jo 
flere muligheder (taxivejs kombina
tioner), som man har gennemtænkt 
- jo bedre er man forberedt på flyvele
derens næste træk (taxi instruktion). 
Og sidst men ikke mindst. Er du i tvivl, 
er du ikke i tvivl. Stop maskinen og 
spørg Tårnet!". +-



■ 
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Tekst og foto: Andreas Krog 

Solen stråler fra en skyfri himmel og 
temperaturen er helt oppe på minus 
10 grader, da det ukrainske /lyushin-fly 
lander på Station Nord. 

get andet med til den danske militærbase. 

ILYUSHIN IL·76MD 
Bygget i 1989 

Besætning: 
Last: 
Tornvægt: 
Maks. startvægt: 
Rækkevidde m. fuld last: 
Maks. rækkevidde: 
Topfart: 
Cruisefart: 
Cruising højde: 

7 personer. 
48 tons 
94 tons 

190 tons 
4.000 km. 
8.000 km. 
850 km/t 
780 km/t 

9.000 -12.000 m 

Et 27 år gammelt ukrainsk transportfl.y spiller en stor rolle, når der hvert år skal 
flyves forsyninger ind til Station Nord. Tag med på tur til Danmarks nordligst 
beliggende beboelse. 

To store mili tære tankbiler er i fuld gang med at tanke 
Ilyushin IL-76 flyet i et hjørne af Flyvestation Aalborg. 
Inde i flyet er en stor gul gummiged blevet surret fast med 
masser af andet gods rundt om. Gummigeden er blevet 
kilet ind i lastrummet med ganske få millimeters frirum 
mellem taget af gummigeden og flyets loft. 

Sammen med 5-10 danske militærfolk, to koreanske for
skere og to dyrlæger tager FLYV's udsendte plads på en 
bænk langs med flyets ene sidevæg. Flyet er ejet af det 

ukrainske flyvevåben og skal på årets sidste tur til Station 
Nord i Nordøstgrønland som led i det danske flyvevåbens 
årlige Operation Northern Falcon. Den handler om at få 
fløjet brændstof og gods ind til den danske militærbase til 
hele det næste år i et tidsvindue fra slutningen af marts 
til starten af maj. Her er det nemlig blevet lyst efter fire 
måneder med total mørke. Samtidig er den 1.800 meter 
lange gruslandingsbane på Station Nord stadig belagt 
med en 5-10 centimeter tyk issål, som kan håndtere de 
tunge transportfly. 
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Når isen begynder at smelte, så er det ikke længere mu
ligt at lande og lette med det store IL-7 6 fly. De fire store 
turbofan-motorer ville praktisk talt blæse banens grus 
langt væk når flyet starter. 

SLÅR KORSETS TEGN 
Tankbilerne gør deres arbejde færdigt og de ukrainske 
soldater trækker stigen op og lukker døren. De fire store 
motorer starter og i øredøvende larm slår flyets load
master korsets tegn for sig tre gange i sin stol for enden 
af lastrummet. Flyet taxier langsomt ud til bane 08L i 
Aalborg Lufthavn. Efter et langt t illøb kommer det 25 år 
gamle Ilyushin IL-76 fly i luften. 

Flere af de ukrainske soldater ligger sig hurtigt til at sove 
ovenpå noget fragt eller inden under det, der skal blive 
til en sneslynge. Andre ser film på små tablet-pc'er eller 
drikker stærk kaffe fra den lille interimistiske kaffema
skine ved døren ud til flyets navigatørrum og cockpit. 

I spidsen af flyet ligger det navigatørrum med glasfront, 
som er flyets mest karakteristiske kendetegn. Her sidder 
en navigatør og et andet besætningsmedlem og nyder 
udsigten af indlandsisen mens en lille tablet-pc viser fly
ets kurs på et elektronisk kort. De store gamle instrumen
ter langs rummets vægge bliver t ilsyneladende slet ikke 
brugt. 

14 FLYV Juni 2016 

SPILLER PÅ TELEFONER 
Bag ved navigatørrummet fører en stige op til cockpittet 
på første sal. Først kommer man op til et lille rum, hvor 
den næstkommanderende i det ukrainske flyvevåben har 
slået sig ned med en termokande med kaffe og et tæppe. 
Herfra følger han med i arbejdet i cockpittet. Så godt han 
nu kan. For i det lille cockpit befinder sig ikke mindre end 
syv besætningsmedlemmer. 

Normalt er der kun en kaptajn, en co-pilot, en flight engi
neer og en radiooperatør i cockpittet. Men da det her er 
ukrainernes sidste flyvning for danskerne, så er stort set 
alle ukrainere, der har været med i operationen den sene
ste måned, taget med. 

Flere af de ukrainske soldater spiller på deres telefoner. 
Forrest har kaptajnen rullet gardinerne ned foran flyets 
vinduer og halvsover. Ved siden af ham sidder en ung 
styrmand med blikket fæstnet stift mod en tablet pc med 
et elektronisk kort. Lidt tilbagetrukket mellem de to pilo
ter sidder flyets flight engineer. Hans opgave er at holde 
øje med motorinstrumenterne og justere de fire store 
turbofan-motorer, så de ikke overanstrenges. 

Cockpittet er fyldt med instrumenter og knapper med 
russisk tekst, som det uden tvivl kræver en vis koncentra
tion at holde styr på. 



900 KILOMETER TIL NORDPOLEN 
Efter godt fire timers flyvning lægger kaptajnen an til 
landing på Station Nord. Lige inden det store fly forsigtigt 
sættes ned på isbanen bliver motorerne sat i tomgang. Så 
snart hjulene rør isen bliver motorerne sat i reverse og 
brugt til at bremse Ilyushin-flyet. Landingen er blidere 
end mange ruteflylandinger i større lufthavne og efter en 
lille taxitur lukkes motorerne ned og vi kan kravle ned af 
stien til Station Nords forplads. 

Stationen er det nordligst beliggende beboede sted i det 
danske kongerige med kun godt 900 kilometer til Nord
polen. Kun en canadisk base ligger tættere på Nordpolen 
end Station Nord gør. 

Solen skinner fra en skyfri himmel over det sneklædte 
landskab, hvor temperaturen er helt oppe på minus 10 
grader. En fabelagtig udsigt med bjerge 20 kilometer væk 
tager næsten pusten fra en. 

KRAN I LOFTET 
Det ukrainske mandskab går straks i gang med at losse 
gummigeden og godset af flyet, som er udstyret med en 
kran indvendig i lastrummets loft. Det gør flyet i stand til 
at operere autonomt uden at være afhængig af at lufthav
nene har laste- og losseudstyr. Mere end 960 eksemplarer 
af Ilyushin IL-76 flyet blev bygget af Sovjetunionen. 

FLYV April ~ 
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Station Nord er en af meget få flyvepladser på disse breddegrader. 

Flyene skulle under Den Kolde Krig bruges til at transpor
tere en hel brigade af Den Røde Hær til en krigszone. 

De ko reanske forskere marcherer over mod den forsk
ningsstation få hundrede meter fra Station Nord, som 
Aarhus Universitet åbnede sidste år. Forskningssta
tionen er kun bemandet i de lyse sommermåneder. 
Station Nords faste beboere er de seks faste stations
specialister og deres to hunde. Specialisterne er unge 
mænd, som bor og arbejder på stationen i 26 måneder. 
Et sted, hvor der er mørkt døgnet rundt fire måneder 
om året og hvor forbindelsen til omverdenen består af 
en dårlig satellittelefonforbindelse. 

HERCULES PÅ HÅRDT ARBEJDE 
Mens operationen står på flyver det ukrainske IL-76 
fly og et dansk C-130 Hercules-fly frem og tilbage 
mellem Thule Air Base og Station Nord med 406 tons 
brændstof og 39 tons gods. Til den opgave bruger 
flyen e 600 tons brændstof. Tidsvinduet hvor solen er 
oppe og issålen e r hård nok til at tage imod de store 
transportfly er ikke lang nok til, at det danske C-130 
Hercules-fly kunne klare opgaven alene. 
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Det danske forsvar har siden 2009 hyret det ukrainske 
flyvevåben ind til en pris på 5.000 dollars per flyve 
time. 

Forberedelserne til årets operation starter næsten et 
å r i forvejen . De indebærer blandt andet, at det danske 
flyvevåbens flyvesikkerhedsspecialister og mekani
kere inspicerer det specifikke fly, som skal anvendes 
til flyvningerne. Efter inspektionen får ukrainerne en 
liste med ting, der skal styr på, inden flyet er klar til at 
tørne ud for danskerne. 

DELE FRA EN STØVSUGER 
Der kan dog godt opstå tekniske problemer undervejs. 
For et par år siden opstod der problemer med en hydrau
likpumpe. Det blev dog udbedret med dele fra en støv
suger efter at 7-8 ukrainere havde siddet i rundkreds og 
bakset med pumpen på et hotelværelse på Thule Air Base. 

I år deltog det canadiske flyvevåben i operationen med 
et stort C-17 transportfly. Canadierne lovede oprindeligt 
danskerne, at de kunne gennemføre mere end 20 flyv
ninger. Det endte dog med, at de kun fløj to fra Thule Air 

•• 



Den nye gummiged skal være med til at holde landingsbanen 
ryddet for sne. 

Base ind til Station Nord to gange. Ukrainerne plejer at 
kunne levere op mod 30 returflyvninger samt 4-6 flyvnin
ger direkte fra Flyvestation Aalborg med gods. I år havde 
ukrainerne dog kun lyst til at tage 15 ture mellem Thule 
og Station Nord, hvilket satte det danske C-130 Hercules
fly på hårdt a rbejde. 

FUNGERER SOM NØDLANDINGSPLADS 
For at få så meget brændstof med hver gang har flyene 
fyldte brændstoftanke ved afgangen fra Thule og laster 
noget af brændstoffet fra flyenes egne tanke af og retur
nerer fra Station Nord med et minimum af brændstof. Det 
er ikke muligt at sejle ind til Station Nord, så brændstoffet 
der flyves ind som en del af Operation Northern Falcon 
skal dække stationens behov det næsten års t id. Ligesom 
godset skal bruges til sommerens bygge- og renoverings
projekter på stationen. 

Station Nords primære funktion er at fungere som nød
landingsplads i et område, hvor der er mange hundrede 
kilometer mellem landingsbanerne. Et stort landingsfly 
ville sandsynligvis godt kunne lande på stationen, men 
ville sandsynligvis have svært ved at komme derfra igen 
ved egen kraft. 

Basens 1.800 meter lange bane består af frossen grus. 
Men for at kunne klare de tungeste fly, så knokler Station 
Nords seks stationsspecialister hele vinteren med at op
bygge den 5-10 centimeter tykke issål. Hver gang det har 
sneet, er specialisterne klar til at tromle banen. Den lille 
danske lufthavn bliver stadig mere populær for forskere 
fra hele verden. De flyver ofte ind med Twin Otter-fly fra 
den norske ø Svalbard og drager ud i landskabet på hun
deslæder eller snescootere. 

PÅ LYNVISIT 
Efter 90 minutters ophold på Station Nords forplads gør 
ukrainerne klar til at vende snuden t ilbage mod Flyve
station Aalborg. Stigen trækkes ind i lastrummet, som på 
hjemturen kun indeholder lidt gods og 20-30 pårørende, 
som har været på lynvisit hos stationsspecialisterne. 

Omkring klokken 22 sætter det store Ilyushin-transport
fly igen hjulene ned i Aalborg Lufthavn og taxier t ilbage 
til sit hjørne nord fo r landingsbanerne. Dagen efter går 
turen tilbage til en base i det sydlige Ukraine, hvor landets 
flyvevåben har op mod 60 mere eller mindre flyvefærdige 
IL-76 stående. 

[li~O Th.T." 
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Station Nord er det danske kongeriges nordligst beboede sted. 
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BlllUID AIR CENTER 
Da Jørn Ask7iutn ingen af 1980'erne begyndte at arbejde som flyveinstruktør, 
havde han en drøm om at starte en flyveskole. Siden 1990 har han, sammen 
med hustruen Pia Bragen Askholm, stille og roligt opbygget en imponerende 
flyveskole, som han driver sammen med en stab af dedikerede medarbejdere. 

Skolen uddanner piloter til såvel helikopter som fastvin- Sådan er det-næsten hver dag, for der er travlt på flyvesko-
gede fly, og FLYV tog imod invitationen til at kikke forbi, en len, dennelder næsten alt udsolgt, når det gælder uddan-
lun og solrig forsommerdag. nelse aferhvervspiloter til fastvingede fly, men lidt mere 

ledig l<apacitet på helikoptersiden. 
"Du må undskylde, at jeg ikke har så.meget1:id" siger Jørn ...,,,,,,,-
Askholm, a vi sætter os foran et par kopper friskbrygget""" 
kaffe i chefkontoret, der såmænd også bruges afslfolens HISTORIEN 
instruktører, når papireP skal udfylåesf~fter skole- Inden dagens første skoleflyvning, når Jørn at fortælle, at 
flyvning. Jørn Askholms dagsprogram er tæt pakket med han startede med at flyve i midten af'80-erne og at han 
skoleflyvning, kontorarbejde og møder. hurtigt fik arbejde, efter at have taget erhvervscertifikat og 
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instruktørbevis. I første omgang som freelance-instruktør, 
men der gik ikke lang tid, før han fløj ambulancefly på fuld 
tid. Som ambulance-pilot kom han dog til at savne arbej
det som instruktør, og derfor lejede han nogle lokaler, der 
kunne bruges til undervisning og kontor. Det blev starten 
på Billund Air Center, der med årene voksede til en sund 
virksomhed, der er kendt for at uddanne dygtige piloter. 
Da Jørns første elev er landet i sin egen helikopter lige 
udenfor skolen, må vi tage en pause i interviewet, fordi 
han skal flyve PFC med piloten, der i sin tid lærte at flyve 
helikopter på skolen. Jeg får lov t il at gå med ud til heli
kopteren, og på vej gennem hangaren, når vi at tale lidt om 
skoleflyene. 

FLYENE 
Imens vi kaster et par hurtige blik på flyene i hangaren, 
fortæller Jørn, at hans kongstanke gennem alle årene har 
været, at Billund Air Center skulle drives med minimum af 
gæld, fordi gæld kan være en klods om benet. 
Efter at have arbejdet i udlandet nogle år, inden Jørn blev 
pilot, havde han nok på kistebunden til at købe et fly, og 
efterhånden som der blev råd til det, blev næste fly købt. 
Flåden af fly er derfor købt og betalt kontant, og tæller to 
PA-38 Piper Tomahawk, der bruges t il grundtræning, en 
PA28R Piper Arrow; en PA-28 DX Pi per Archer diesel med 

1. Efter at have fløjet twin-skoling i Pi per Seminole i mange år har 
Billund Air Center købt en Diamond DA-42 

2. Jørgen Askholm er godt tilfreds med sit nye skolefly der har 
glascockpit og to brændstofbesparende dieselmotorer. 

3. Billund Air Center har i mange år uddannet helikopterpiloter. 
Til grunduddannelsen flyver eleverne Robinson 22. Derefter kan de 
vælge omskoling til Robinson 44 eller Bell Longranger. 

4. Al teoriundervisning foregår i lyse og rummelige lokaler. 

FLYV Juni 2016 19 



, I 

Garmin 1000 glascockpit; en to-µiotoret PA44 Piper Semi
nole og så seneste indkøb en næsten ny DA-42 Diamond 
Twin Star diesel med Garmi,n 1000 _wlscockpit. 
Ud over de fastvingede fly har Bill~ d Air Center også fem 
helikoptere, nemlig to Robinson 22'ere en Robinson 44 og 
to Bell 206 Long Rangere m å rurbinemotor, hvilket gør 
eleverne klar til omskoling til de store helikoptere, der 
bruges på Nordsøen e71 r s m lægehelikoptere. 

FACILITETERNE 

Da Jørn er færøig mecl dagens første skoleflyvning, har han 
tid til at vise skolen/ klassevæ relser og simulatorer frem 
for FLYV Det er impionerende faciliteter, med rummelige 
og velindrettede kfasseværelser, og hele fire s imulatorer. 
To til simulering af fastvingede fly og to til simulering af 
helikopter. Til fastvinget træning bruges en ALSIM ALlO0 
FNPT I+l\, der som på mange andre skoler har kaldesigna
let OY-SIM. Den kan simulere skolens PA28 og nemt "om
bygges" tij, at simuler~ lens to-motors PA44. 
Når elevern har gennemgåetjnstrument-uddanne sen 
i stempelmoto -fly, afslutter de med at flyve turbine-fly i 
skolens ELITE S923 FNPT II, hvor uddanne, Juttes 
med MCC kursus (Multi ere-w CQQp_erationl 
Helikopter-eleverne har mindst ligeså gode forhold, som 
de fastvingede elever, for Billund Air Center har også to 



simulatorer til træning af helikopter. Den ene er en Fra
sca 1 :lS-R22 der kan simulere Robinson 22 og den anden 
er en Entrol HO l / Bell 206 FNPT II der kan simulere 
skolens Bell 206 Long Ranger helikoptere. 
Jørn fortæller, at det sparer eleverne rigtigt mange penge, 
at der kan trænes i simulator, og at det gør den praktiske 
skoleflyvning meget mere sikker og tryg, fordi eleverne 
kan udsættes for "flyvning" i simulatoren, der kræver 
mange timers t ilvænning i den rigtige helikopter, så som 
at simulere motorstop, hvor der skal handles hurtigt og 
korrekt. 

PILOTMANGEL? 

Jørn skal v~r€til den næste af dagens mange opgaver, 
men 11å-Ufaerebet når vi at tale om pilotsituationen lige 

u,~ t gætte lidt om fremtiden. Jørn fortæller, at der 
l'ge nu er stor efterspørgsel på piloter til fastvingede 
fly, men at det til gengæld ikke ser helt så lyst ud for 
kommende helikopterpiloter, fordi det ser ud til, at ak
tiviteterne i Nordsøen drosles ned. "Det kan dog hurtigt 
vende" siger Jørn, der har set branchen gå op og ned 
mange gange, s iden han startede med at flyve i midten af 
1980'erne. "Det vigtigste er motivation og god instruk
tion, for når eleverne er motiverede kan vi give dem en 
rigtigt god uddannelse". + 

BILLUND AIR CENTER 

1. Den nyeste simulator hos Billund Air Center - Entrol H01 / Bell 
206 - kan simulere en Bell 206 som den Bell Jet Ranger helikopter 
Billund Air Center bruger til praktisk jet-træning. 

2. Entrol H01 er bygget med stor buet skærm, uden for "helikopte
ren" hvilket gør det visuelle indtryk utroligt realistisk. 

3. Elite 5923 FNTP simulatoren bruges til at træne to-pilot samar
bejde, og kan simulere et større turbinefly. 

4. Grundlæggende simulator-træning foregår i ALS/f-1 AU00, der 
kan simulere skolens enmotorede PA28 Piper Arrow samt den 
tomotorede PA44 Piper Siminole. 

5. Billund Air Center har investeret i en Piper Arrow med Dieselmo
tor, der flyver på JET-Al brændstof Det lidt større fly i baggrunden 
tilhører et irsk luftfartsselskab. 

Vil du vide mere? 

http://billundaircenter.dk 
+45 75 33 89 07 
bac@billundaircenter.dk 
eller følg Billund Air Center 
på Facebook og lnstagram 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
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100 MllllARDER D0llARS! 
Kan der være så mange penge i Onkel Joakims pengetank? Beløbet er så stort, at 
det næsten fortoner sig ud i fantasilionernes drømmeverden. /vfen det var altså 
det beløb verdensduopolet Boeing og Airbus leverede trafikfly for i 2015. 

Tekst: Ole Steen Hansen 
Foto: Boeing og Airbus 

Der har aldrig før i verdenshistorien 
været leveret trafikfly for så stort et 
beløb. Det er britiske Flight Global, 
der har lavet opgørelsen, og alle tal i 
denne artikel stammer herfra. Det er 
første gang, de to store på et enkelt 
år har leveret flyvemaskiner for mere 
100 milliarder dollars. 

Tallene er interessante - f.eks. for de 
kommende piloter på flyveskolerne 
eller andre, der drømmer om at blive 
det, fordi de kan give fingerpeg om, 
hvor man i fremtiden vil opleve den 
største efterspørgsel efter flere pi
loter. Og det er helt tydeligt, at den 
dominerende region er Asia-Pacific 
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- Syd- og Sydøstasien og området 
ned til Australien og New Zealand. 
Og i denne region ligger Kina klart i 
spidsen. 

Lægger man Mellemøsten til, er det 
tydeligt, at det er østpå, verdensøko
nomiens hjul kører, for luftfartens 
omfang er egentlig en meget god 
målestok for regioners økonomiske 
formåen. Og vi kan så se, at Afrika og 
i nogen grad Latinamerika ikke præ
sterer det samme. Og så er der den 
gode gamle vestlige verden - Europa 
og USA, som da heldigvis også har 
brug for nye flyvemaskiner. Bemærk, 
at Tyrkiet her regnes med til Europa, 

og at det tæller godt, da Turkish Air
lines ligger blandt verdens flittigste, 
når der skal shoppes flyvemaskiner. 

Og det var så tal for 2015. Der blev 
også leveret i årene før, og her i år 
fremstiller Boeing og Airbus forsat 
flyvemaskiner i et endnu højere tem
po. Luftfarten er virkelig en mærkelig 
branche - på samme tid næsten altid 
i en eller anden form for krise (hvor 
tit hører vi det ikke i medierne?), og 
så alligevel i konstant vækst, som tal
lene illustrerer! 

1: United Airlines modtog 34 fly i 2015. 

2: Dreamliner-produktion hos Boeing i 
Everett. 

3: China Eastern var den næststørste 
kunde hos Airbus i 2015 - selskabet fik 
leveret fly for 2.009 millioner dollars! 
Samtidig fik det fly for 1.876 millioner 
dollars fra Boeing! 

4: Billedet her er fra dengang, den 
første A380 til China Southern lettede 
fra fabrikken. I 2015 fik selskabet 
leveret 34 fly af forskellige typer og var 
dermed nummer to på listen i Asia
Pacific-regionen. 

+-



Levering af narrowbody airliners 
Region Antal 
Asia-Pacific 454 
Nordamerika 189 
Europa 180 
Latinamerika 79 
Mellemøsten 51 
Afrika 12 

Levering af widebody airliners 
Region Antal 
Asia-Pacific 169 
Mellemøsten 72 
Europa 63 
Nordamerika 63 
Afrika 18 
Latinamerika 17 
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PILATUS PC-12 

Besætning: 
Kapacitet: 
Længde: 
Spændvidde: 
Højde: 
Vingeareal: 
Tomvægt: 
Maks. startvægt: 
Maks. payload med fulde tanke: 
Cruise hastighed: 
Stallhastighed: 
Maks. service højde: 
Startdistance (til 50 fod): 
Rulledistance: 
Landingsdistance (fra 50 fod): 
Rulledistance: 
Stigning til 30.000 fod: 
Gennemsnitligs brændstofforbrug: 

1 eller 2 piloter 
Op til 9 passagerer 
14,40 meter 
16,23 meter 
4,26 meter 
25,81 kvm. 
2.761 kg. 
4.700 kg 
539 kg 
270 knob i 20.000 fod. 
65 knob 
30.000 fod. 
701 meter. 
450 meter 
558 meter 
228 meter 
26 minutter 
205 liter pr. time 

(Med JET-A1 dagspris på 8,01 kr. inkl afgifter og moms = 1.642 kr./t. 
svarende til 6 kr. pr sømil Til sammenligning ville en Cessna 206 eller 
Beechcraft Bonanza bruge ca. 65 liter AVGAS pr. time x 17,94 kr. inkl 
afgifter og moms = 1.166 kr. pr time svarende til 8-10 kr. pr sømil) 
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Røde farver falmer mere end andre farver, 
ag derfor er det tydeligt hvad der er poleret, 
og hvad der mangler! 



PC~12 SERVICE CENTER _,. 
lllllllr 

FLYV besøger Air Service Vamdrup en 
gråvejrsdag i april, hvor der - trods 
det triste mumlevejr - er hektisk 
aktivitet i det opvarmede værksted. 
En PC-12'er på russisk register står 
klodset op, så understellet kan køres 
op og ned. Næsten alt hvad der skal 
skilles ad, i forbindelse med det årlige 
eftersyn, er skilt ad, og interiør og 
mange andre dele står pakket på pa l
ler ved siden af flyet. 

Bent Iversen, der er "accountable 
manager" hos Air Service Vamdrup, 
fortæller at værkstedet vedligeholder 
omkring 20 PC-12'ere fra ind- og ud
land, og at omkring 12 af disse er på 
russisk register. 

Siden Pilatus-fabrikken i Schweiz lancerede Pilatus 
PC-12 i 1989, har fabrikken leveret godt 1.350 fly. 
Selvom flyene er pålidelige som et Schweizer-ur, skal 
de dog vedligeholdes, og i Danmark er Air Service 
Vamdrup førende, når det gælder service og eftersyn 
af PC-12. 

Tekst og foto: Rune Balle 

Rusland er som bekendt et stort land, 
hvor der er mange flymekanikere, der 
er kvalificerede til at vedligeholde 
PC-12'ere, og det er også russiske 
mekanikere, der står for den løbende 
vedligeholdelse og 100-times efter
syn. En gang årligt skal flyene dog ud 
af landet, for at få foretaget den årlige 
inspektion, for det har de russiske 
luftfartsmyndigheder bestemt. Og for 
godt fire år siden valgte den russiske 
operatør af flyene, at de skulle vedli
geholdes af Air Service Vamdrup. 
Bent Iversen fortæller, at Air Service 
Vamdrup har ca. 20 ansatte i Dan
mark plus 3 i Norge, og ud af disse 
er omkring 3-4 årsværk dedikeret t il 
vedligeholdelse af PC-12' erne. 

SINGLE EN GINE IFR 
At flyve ruteflyvning med en-motors 
fly, har i årtier været ulovligt i 
Europa, fordi de europæ iske luftfart
smyndigheder ikke har turdet give 
t illadelse til det. Men i Rusland, USA, 
Canada, Australien, New Zealand og 
mange andre lande, har det været til
ladt i mange år. Alle erfaringer viser, 
at de turbinemotorer der anvendes er 
så pålidelige, at det ikke kan bevises 
at to motorer skulle kunne give større 
sikkerhed end når der flyves med en 
motor. 

Efter MANGE års tovtrækkerier er 
der dog lukket op for kommerciel 
flyvning med bl.a. Pilatus PC-12 og 
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1' Pilatus PC-12 er udstyret med en 
1.200 HK PT6 Pratt & Whitney turbine
motor. PT6 har været i produktion siden 
1961 og de godt 51.000 motorer, der er 
bygget, har sammenlagt fløjet mere end 
380 mio. timer, svarende til 250.000 ture 
til månen. 

1. At flyve i Rusland medfølger visse udfor
dringer, for når det er vinter kan det blive 
ned til minus 30-40 grader, hvilket er noget 
koldere end flyene er "vant til''. Derfor er der 
også monteret ekstra elektriske motor
varmere, der varmer motoren op i god tid 
inden opstart af turbinen. 
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2. fvfens stempelmotorer i små fly som 
Pi per og Cessna har TBO (Time Ben-veen 
Overhaul) på omkring 1.800 - 2.400 timer, 
så holder turbinemotorer noget længere 
inden det er nødvendigt med udskiftning 
eller komplet overhaling. 

3. Pratt & Whitney oplyser, at en PT6 skal 
overhales efter 3.600 til 9.000 timer, alt 
efter variant, mens selve kernen i motoren 
- hot section - skal adskilles og inspiceres 
efter 1.800-2000 timer. 



Cessna Caravan, og inden længe vil vi 
også kunne opleve både taxiflyvning 
og ruteflyvning med en-motors turbi
nefly. Faktisk er det allerede muligt i 
flere EASA-lande og i Finland har det 
lille selskab Hendell Aviation været i 
gang i et par år, hvor de har fløjet IFR
taxiflyvning med Pilatus PC-12. 

STOR EFTERSPØRGSEL 
På Pilatus fabrikken i Schweiz ser 
man frem til at det også bliver muligt 
at flyve "single engine IFR" kommer
cielt i andre Europæiske lande, og det 
vil uden tvivl skabe endnu mere travl
hed på fabrikken. Jerome Zbinden, 
der er "Executive Assistant to the 
Chairman" fortæller, at der ud over 
de godt 1.350 leverede fly allerede 
er solgt mere end 50 fly, og at man 
forventer endnu større efterspørgsel. 
Når det regner på præsten, drypper 
det som bekendt på degnen, så om a lt 
går vel, vil der nok snart blive vedli
geholdt endnu flere PC-12'ere hos Air 
Service Vamdrup. 

4. Bent Iversen inspicerer. 
Når motoren er skilt ad er det vigtigt at der 
ikke sættes fedtfingre på motorens "ædlere 
dele". 

Til det årlige eftersyn bliver næsten hele 
flyet skilt ad, så man kan tjekke at alt fun 
gerer som det skal. ! 

~ PC-12 SERVICE CENTER ---

Pilatus PC-12 har angle-of-attack målere, 
der er forbundet til flyets yokes. Bliver 
indfaldsvinklen for høj ryster yoken, for at 
fortælle piloterne, at de skal sænke flyets 
næse. I forbindelse med eftersyn af flyet 
kalibreres angle-of-attack målerne. ! 
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U(Jder stor pressebevågenhed åbnede søfly-ruten mellem Aarhus og København 
den 25. maj, og det har uden tvivl har givet mange danske piloter våde drømme. 
At betale sig fra en prøvelektion i en Twin-Otter er dog nok uden for de fleste 
piloters rækkevidde, men mindre kan også gøre det, og det kan gøres et stenkast 
fra den danske grænse! 

I en hangar på flyvepladsen i Flensborg har der indtil for 
nylig stået hele tre søfly tilhørende Clipper Aviation: en 
Piper Super Cub med 180 HK; en Cessna 206 med en 420 
HK Soloy turbinemotor og en DHC-6 Beaver med en 450 
HK stjernemotor. Alle flyene havde Wipline amfibie-pon
toner, så de kunne starte og lande på både vand og land, 
og de blev brugt flittigt til skoleflyvning og rundflyvning. 
Efter lukningen af Clipper Aviation i 2014 er to af flyene 
allerede væk, og tilbage i hangaren står Beaveren, til salg, 
uden gyldigt luftdygtighedsbevis. 

Da flere af piloterne, der fløj for Clipper Aviation, hurtigt 
fik abstinenser efter at flyve søfly, besluttede de sig for at 
starte en ny virksomhed, som de har givet navnet Bal tic 
Seaplane. 
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Baltic Seaplane er, som navnet antyder, ikke et stort sel
skab med mange fly, men faktisk bare en lille flyveskole, 
der tilbyder uddannelse i at flyve søfly, prøvelektioner og 
rundflyvning. Flyveskolen er ejet af fire søfly-piloter, der 
alle har mange års erfaringer med søfly i Flensborg og 
andre steder i Verden, hvor de også har fløjet. Ikke mindst 
chefpiloten, Heiko Harms, der har fløjet både Cessna Ca
ravan og Cessna 206 i Indien og Skotland, og de ovenfor 
nævnte fly, der tilhørte det lukkede Clipper Aviation. 

SKOLEFLYVNING PÅ VAND 
At flyve søfly er en helt speciel oplevelse. For hvor vi i 
Danmark lærer, at vand er noget farligt noget som vi helst 
skal have glidehøjde over, så forholder det sig omvendt 



1. Instruktør Luis Pitacas tanker Cessnaen inden skoleflyvning. 

2. Cockpittet adskiller sig ikke meget fra en almindelig C-172 men 
læg mærke til rørene i vinduet der forstærker flyet. 

3. Langt de fleste søfly har "straight floats" dvs. pontoner uden 
hjul, fordi hjul og hydraulik øger vægten markant. Hjulene er dog 
uundværlige når man vil have base i en rigtig lufthavn. Foto: Baltic 
Seaplanes. 

4. Skolechef Heiko Harms har fløjet Starfighter og Tornado i den 
tyske Marine men skiftede til søfly, da han forlod forsvaret. 

5. At sejle på vandet med en Cessno-172 er en anderledes oplevelse! 

6. Flensborg Fjord er perfekt til søfly og Bo/tic Seaplane har søfly
bose lige ud for lystbådehavnen Flensburg-Sonwik 

7. Air-to-air foto af skoleflyet under take-off på Flensborg Fjord. 
Foto: Bo/tic Seoplone 

når man har "tøfler" på flyet. Vand er nemlig ikke særligt 
farligt at lande på, når man bare har det r igtige understel, 
og når man vel at mærke lærer at håndtere kunsten, at 
sta rte og lande på vand. 

Siger man søfly vil de fl este nok komme til at tænke på 
Alaska eller Canada, hvor en meget s tor andel af Verdens 
søfly "bor". Vil man læ re at flyve søfly, er det da bestemt 



også værd at købe "den store pakke" med eventyr vild
marken. For det at flyve i British Columbia eller Alaska 
er noget helt andet end at flyve i Danmark eller Nord
tyskland - men det koster! 

Hvis man bare gerne vil prøve at flyve et søfly, så kan 
det altså gøres til en pris, der ikke behøver at inkludere 
rutefly til British Columbia eller Alaska; billeje; overnat
ning og hvad der ellers kan bruges mange penge på, for 
at realisere eventyret. Faktisk kan det gøres for bare et 
par tusinde kroner plus køreturen til Flensborg. Og så 
kan det kombineres med fornyelse af et PPL, et CPL eller 
hvilke rettigheder man nu har. 

KONVERTERING OG FORNYELSE 
For europæ iske piloter, der har været på søfly-eventyr i 
Canada, Alaska eller andre steder i Verden, så er Baltic 
Seaplane et godt sted a t få konverteret søfly-rettigheden, 
så den kan bruges i EASA-lande. Den slags laver instruk
tørerne i Flensborg ofte, selvom de naturligvis hellere vil 
anbefale at man tager hele uddannelsen hos dem. 
Langt de fleste søfly har "straight floats", fordi "amphibs" 
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vejer markant mere, men da "straight floats" ikke kan 
lande på en almindelig flyveplads eller lufthavn, er det 
praktisk at kunne begge dele. 
At kravle op i en Cessna på "amphibs" er en sjov ople
velse, og at spænde sig fast og gøre klar til at taxie kræ
ver lidt tilvænning, fordi der er markant længere ned 
til jorden end man er vant til. Så snart motoren snurrer, 
og man begynder at taxie, er det dog ikke så meget an
derledes, bortset fra at man lige skal vænne sig til noget 
mindre affjedring, samt at det føles anderledes nå r man 
skal drejes, fordi man skal bruge hjulbremserne da næ
sehjulene ikke drejer når man træder på pedalerne, men 
blot følger med som hjulene på en indkøbsvogn. 

FLYVNING 
At lette med en amphib er ikke så meget anderledes end 
på almindeligt understel, men man skal dog vænne sig 
til at pontonerne giver så meget luftmodstand at en Ces
sna 172 med 180 HK ikke flyver over 90 knob. 
Når man skal til at gøre klar til landing, skal man også 
vænne sig til at flyet taler. For når hastigheden mindskes 
aktiveres advarsels-systemet, hvor en kvindestemme si-



ger "Check gear up for waterlanding" eller en meget dyb 
mandestemme siger "Check gear down for landing on 
runway". Det virker lidt komisk, men hellere det, end at 
lande på græs eller asfalt uden at hjulene er nede, eller 
endnu værre: lande på vandet med hjulene nede, hvilket 
med stor sandsynlighed fører til, at flyet ryger forover 
og rundt på ryggen! 

VAND LANDING OG START 
At lande på vand er noget helt specielt, fordi det de 
første mange gange er fu ldstændigt unaturligt. Er der 
bare en smule bølger bumper flyet rundt, ford i der ikke 
er affjedring, og så snart hastigheden mindskes løfter 
flyet snuden i sky så snart pontonerne holder op med at 
plane. 
Starten er endnu bedre og sjovere, for så snart man 
giver gas skal yoken trækkes helt tilbage, så der accele
reres med snuden helt i sky. Efter nogle sekunder øges 
hastigheden langsomt, og flyet løftes langsomt op på 
"steppet" hvor pontonerne planer og flyet accelererer til 
det kan løftes af vandet og flyve. 

1. Når der operers på saltvand er det vigtigt at få fersket flyet af 
efter hver flyvedag. I forbindelse med de løbende eftersyn renses 
og smøres alle dele ekstra grundigt. Flyet er desuden korrosions
behandlet indvendigt. 

2. På Flensborg Fjord er der tusindvis af lystsejlere, men det giver 
ikke anledning til konflikter fordi sejlerne har vænnet sig til at 
piloterne holder god afstand. 

FRI SOM SØ FUGLEN 
Flensborg Fjord er utroligt populært blandt lystsejlere, og 
derfor er der rigtigt mange sejlbåde at tage hensyn til. Det 
skaber dog a ldrig problemer, fordi sejlerne har vænnet sig 
til at sø flyene holder sig væk fra bådene, og som pilot skal 
man nok holde afstand! 
Har man bare en lille smule eventyrlyst, så kan en prøve
lektion varmt anbefales, for det er simpelthen en fanta
stisk form for flyvning. Der kan faktisk kun et at sige: 
Prøv det!! ! + 
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Med al respekt for den værdige konkurrent Airbus kan 
ingen fl.yfabrik matche Boeings indfl.ydelse gennem 
de sidste hundrede år siden 15. juli 1916, hvor 
selskabet blev grundlagt. Boeings fl.y har været med 
til at vinde verdenskrige og revolutionere luftfarten. 
FLYV fejrer fødselarens runde dag med et tilbageblik 
på selskabets historie. 

Boeing kunne ligeså godt have hed· 
det Boing eller Boing. Sidstnævnte 
ville sådan set have været det rig
tige, for flyfabrikkens grundlægger, 
William Boeing, var søn af Wilhelm 
B6ing, som i 1868 udvandrede fra 
Limburg i Saurland, der hørte under 
kongeriget Preussen. Siden kom byen 
til at hedde Hohenlimburg, og den er 
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i dag en del af Hagen. William er den 
engelske version af Wilhelm, og da 
amerikanere har det vanskeligt med 
6, blev Boing til Boeing, så William 
Boeing havde altså begge sin fars ty
ske navne i amerikaniserede udgaver. 

I dag findes der en Boeingstrasse i 
Hohenlimburg, og en tavle på en byg-

Tekst: Ole Steen Hansen 
Fotos: Boeing, US Air Force, U.S. Navy 

ning - der i øvrigt er hjemsted for 
en tyrkisk sportsklub; udvandring 
er ikke gået af mode, kan man vel 
sige - bekendtgør, at Wilhelm Boing, 
far til William Boeing, blev født i et 
bindingsværkshus på dette sted i 
1846. Det var ikke kun Wilhelm, der 
forlod sin hjemstavn, andre Boing'er 
rejste eksempelvis til Brasilien, hvor 



VERDENS FØRSTE STEWARDESSE 
Boeing Air Transport indførte i 1930 som det 
første selskab i verden stewardesser på deres fly. 
Ellen Church, som her byder velkommen ombord, 
var ellers pilot, men selskabet ville ikke ansætte 
en kvinde som pilot. Det gik imidlertid ind på at 
lade hende og andre unge kvinder flyve med som 
"Sky girls", fordi de kunne berolige passagerer, 
der var bange for at flyve. Kravene til stewardes
serne var, at de skulle veje maksimalt 52 kg og 
være under 1,63 cm høje. De skulle være ugifte 
og uddannede sygeplejersker. De skulle også om 
nødvendigt slæbe bagage og hjælpe piloterne med 
at tanke og skubbe flyene i hangar. En tur fra San 
Francisco til Chicago kunne vare 20 timer med 13 
stop undervejs. Det vil være lidt urimeligt at be
tegne disse unge kvinder som "det svage køn". El
len Church tjente siden som kaptajn i Army Nurse 
Corps under Anden Verdenskrig. Hun døde 60 år 
gammel ved en rideulykke i 1965. Heste kan være 
farligere end flyvemaskiner! 

der i dag skal være omkring 1.000 
efterkommere med navnevarianten 
Boing. Der findes stadig Bi:iing-fami
lier i det vestlige Tyskland, men lige 
præcise hvem af dem, der nedstam
mer direkte fra Wilhelm viser ikke, 
fordi både hans hjemby og dens 
fødselsregister blev lagt i aske og 
ruiner af B-17-bombere i slutningen 
af Anden Verdenskrig. 

PACIFIC AERO PRODUCTS 
William Boeing blev født i Detroit i 
1881, og kun ni år efter døde hans 
far. William kom ikke godt ud af 
med sin mors nye mand, og han 
endte med at kommer på kostskole i 
Schweiz. Her skal han have fået til
lagt sig den meget korrekte facon, 
som blev et kendetegn ved ham. 
En enkelt gang i si t liv besøgte ha n 
Hohenlimburg, men i øvrigt betød 
hans tyske baggrund ikke noget for 
ham. 

Det var der så til gengæld andet 
der gjorde. Allerede som ung mand 
begyndte han at tjene gode penge i 
tømmerindustrien i Seattle-områ
det. I 1910 købte han et skibsværft, 
men samme år havde han også 
været til flyvestævne i Los Angeles. 
På den tid voksede interessen for 
flyvnin g stærkt, og mange drømte 
om at flyve. William Boeing gjorde 
noget ved det, og i 1915 lærte han 
at flyve og købte siden et fly til sig 
selv hos Martin. 

Det var han ikke så imponeret af, 
men besjælet af den rette ameri
kanske iværksætterånd - "we/1 can 
do it" - var han snart i gang med 
at producere fly selv ved Seattle. 
Den 15. juli 1916 grundlagde han 
sammen med makkeren George 
Conrad Westervelt firmaet Pacific 
Aero Produets. Firmafædrenes 
forbogstaver var således B&W, og 
deres første konstruktion - et søfly 

1. Boeing Model 80 fra 1928 var et luksusfl.y 
for sin tid. Kabinen var opvarmet, og der 
var både varmt og koldt vand i hanen på 
toilettet. Vinduerne kunne åbnes, og frisk 
luft var lige sagen for passagerer, der blev 
nervøse og luftsyge, når maskinen bumlede 
rundt i termik eller kastevinde over Rocky 
Mountains eller den flade prærie. 

2. Kabinen på Boeing Model 80 - er læse
lamperne ikke henrivende? 

3. William Boeing - manden, der grundlag
de Det Tyvende Århundredes mest markante 
flyfabrik. 

- kom da også til at hedde B&W 1, 
men det har intet at gøre med det 
kendte danske B&W-skibsværft 
i København. Nogen navnestrid 
mellem de to selskaber kom det 
aldrig t il, da Westervelt kort efter 
grundlæggelsen forlod Pacific Aero 
Produets, og William ændrede i 
1917 navnet på firmaet til Boeing 
Airplane Company. 
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FORRETNINGSMANDEN 
Boeing var mere forretningsmand 
end pilot og designer. Det krævede 
absolut sans for forretning at få et 
firma til at overleve i tiden efter Før
ste Verdenskrig. Boeing byggede en 
mængde forskellige små typer til det 
amerikanske militær. Han var også 
tidlig i gang med postflyvning, med 
at kombinere post- og passagerflyv
ning og med at opbygge en koncern, 
der både omfattede konstruktion, 
bygning og drift af fly. William Boe
ing grundlagde luftfartsselskabet 
Boeing Air Transport i 1927. Det 
blev i 1931 til en del af United Airli
nes. Men efter nogle problemer om
kring luftpostaftalerne og beskyld
ninger for monopollignende drift, 
blev det krævet, at selskaber ikke 
både måtte producere fly og drive 
luftfart. William Boeings koncern 
blev derfor opløst, og han solgte sine 
interesser i selskaberne. 

Han brugte herefter tiden frem til 
sin død i 1956 på at sejle i sin yacht, 
opdrætte raceheste og drive entre
prenørvirksomhed på jordstykker, 
som han ejede nord for Seattle, hvor 
nye boligkvarterer opstod. I Boeings 
bydele måtte farvede i øvrigt kun 
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have hast ophold, hvis de var tjene
folk for hvide. De havde ingen mulig
hed for hverken at "købe, overtage 
eller leje hele eller dele" af ejendom
mene på lokaliteterne. 

DÅRLIG TIMING 
Boeing fik aldrig nogen virkelig 
stor succes med sine trafikfly før 
Anden Verdenskrig. Boeing 24 7 
var avanceret, men da Boeing ville 
levere 60 eksemplarer til Boeing 
Air Transport/United Airlines før 
til nogen andre, blev selskabet TWA 
utålmodigt og satte Douglas i gang 
med at bygge et moderne trafikfly. 
Det blev til DC-2 og DC-3, som var 
bedre fly med plads til flere passage
rer. Boeing 247 blev udkonkurreret, 
og Douglas lagde sig de næste årtier 
massivt i spidsen, når det drejede sig 
om trafikfly. 

Boeings store flyvebåde fra sidste 
i 1930'erne havde transatlantisk 
rækkevidde, men krigen standsede 
den civile trafik, og efter krigen var 
flyvebåde forældede. Krigen øde
lagde også timingen for Boeing 307 
Strataliner, verdens første trafikfly 
med trykkabine. Den kom til verden 

i 1940, og krigen kom således også 
i vejen for dette avancerede fly. Et 
enkelt eksemplar blev ombygget til 
privat luksusfly for Howard Hughes. 

FÆSTNINGERNE 
Mens Boeing i 1930'erne ikke rig
tig fik kommerciel succes med sine 
trafikfly, slog firmaet sig også på 
at bygge store bombefly. Der er 

En gammelfæstning 

Boeing B-17var ældre end de øvrige 
firemotorede vestallierede bombefly 
under Anden Verdenskrig. 

Type Første flyvning 

Boeing 8-17 F/ying Fortress 1935 
Conso/idated 8-24 Liberator 1939 
Short Stirling 1939 
Handley Page Halifax 1940 
Avra Lancaster 1941 
8-29 Superfortress 1942 



kun sytten år mellem den første 
flyvning med Boeing 8-17 Flying 
Fortress i 1935 til den første 8-52 
Stratofortress lettede i 1952. I den 
korte periode gik USA fra at være 
et økonomisk stærkt, men militært 
betydningsløst og politisk set iso
lationistisk land til at opfatte sig 
som verdens beskytter. I 1930'erne 
kunne verden gøre hvad den ville, 
det kom ikke USA ved; specielt de 
gamle europæiske magters indbyr
des problemer og kolonier, havde 
man ikke lyst til at blande sig i. 
Anden Verdenskrig vendte op og 
ned på dette, og i Den Kolde Krigs 
verdensomspændende opgør stod 
USA klart i spidsen på den vestlige 
side. USA var på rekordtid blevet e n 
verdensmagt. 

Det var Boeing, der leverede helt 
centrale værktøjer til denne omstil
ling i amerikansk politik og selvfor
ståelse. Måske kan man foresti lle 
sig Anden Verdenskrig udkæmpet 
uden 8 -17, men ikke USA's rolle i 

1. Boeing 247 fløj første gang i 1933 kun 
fem år efter Node/ 80. 
Det var et helmetalfly med selvbærende 
vinge, optrækkeligt understel, aircondition 
og lydisoleret kabine. 

2. Boeing Node/ 10 hed egentlig GA-1 -
Ground Attack 1 - og blev konstrueret af et 
kontor under US Army, men produceret hos 
Boeing. Erfaringer fro Første Verdenskrig vi
ste, at angreb på skyttegrave i lav højde var 
noget af det farligste, en pilot kunne komme 
ud for. Hvorfor så ikke lavet et stærk pansret 
og svært bevæbnet fly til denne opgave? 

den Kolde Krig uden 8-29, 8-17 og 
slet ikke uden 8-52; de to sidst
nævnte afgørende støttet af Boeing 
KC-135 Stratotanker. Boeing gav 
med kombinationen af tankflyet og 
langdistance bomberen USA evnen 
til at ramme mål overalt på jorden, 
om nødvendigt med atomvåben. 
Inden atomraketterne overtog trus
len om MAD - mutually assured 
destruction - havde ingen lande 
blot tilnærmelsesvis USA's kapaci
tet i luften. Og det er der for så vidt 
stadig ingen, der har. 

Boeing var også med til at udvikle 
USA's kapaciteter i rummet, både 
med at fremsti lle interkontinentale 
atommissiler og dele til den Saturn 
V-raket, som sendte mennesket til 
månen. 

s SJØRRE 
BOEING! 

Tredækkeren GA-1 blev resultatet. Desværre 
var de to 435 hk Liberty-motorer ikke rigtig 
nok til en maskine med indbygget modvind 
i lange baner og en maksimal startvægt 
på 4.729 kg - heraf 998 kg panserplade. 
GA-1 steg og manøvrerede dårligt, havde 
kort rækkevidde, vibrerede stærkt og havde 
vanskeligt ved at komme i luften. Typen blev 
aldrig nogen succes. 

3. Node/ 40A var flyet Boeing konstru
erede, da man fik kontrakten på at flyve 
post mellem San Francisco og Chicago 
i 1927. Boeing lavede også plads til fire 
passagerer. 

4. 8-1 l'ere på vej mod målet i 1944. 
Typen blev sendt i krig på basis af to 
illusioner: Den ene at svært bevæbnede 
bombefly kunne forsvare sig mod jagere. 
Den anden, at bombefly med det nye 
Norden-bombesigte kunne ramme mili
tære mål præcist. I praksis holdt ingen 
af disse to teorier. Der blev i alt bygget 
12.131 8-17. Under luftkrigen i Europa gik 
4.754 af dem tabt. 

5. 8-29 Superfortress er det eneste fly, der 
har anvendt atomvåben i krig. Her lander 
"Enola Gay· efter at have kastet atombom
ben over Hiroshima. 8-29 blev udviklet 
hurtigt, og der var problemer med moto
rerne, som havde det med at overophede 
og bryde i brand. Problemerne blev dog 
løst, og 8 -29 var Anden Verdenskrigs mest 
avancerede bombefly. Typen havde næse
hjul, stor lasteevne, fjernbetjente maskin
geværtårne og trykkabine, der tillod den 
at flyve i mere end 30.000 fod. Det luftan
greb, hvor flest mennesker er blevet slået 
ihjel nogensinde, var natangrebet mod 
Tokyo natten mellem den 9. og 10. marts 
1945. 346 8-29'ere blev sendt af sted 
lastet med napalmbomber. Nellem 80.000 
og 100.000 mennesker blev dræbt i Tokyo, 
langt flere end ved det ellers berygtede 
angreb mod Dresden, men også flere end 
ved hvert af de to atombombeangreb. 
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sn, I STØRRE 

BOEING! 

BOEING 707 
Erfaringerne med 8-4 7 Stratojet satte 
Boeing i gang med at tænkejettrafik
fly. Douglas havde domineret marke
det siden firmaet introducerede DC-3 
i 1930'erne, og de beholdt positionen 
efter krigen med DC-4, DC-6 og siden 
DC-7, så Boeing måtte komme med 
noget bedre, hvis selskabet skulle have 
en chance. Engelske de Havilland var 
i gang med deres Comet, der var et 
forsøg på at kæmpe mod amerikansk 
dominans og give den britiske flyindu
stri en chance. 

Ledende folk fra Boeing besøgte luft
fartsmessen på Farnborough i 1950 
og desuden de Havilland-fabrikken på 
Hatfield, hvor Cometen blev bygget. 
Boeing-folkene mente, de kunne gøre 
det bedre. Der går en meget direkte 
linje fra de tyske erfaringer med pil
formede vinger før og under Anden 
Verdenskrig videre til 8-4 7 og så vi
dere igen til Boeing 367-80, som blev 
Boeings nye prototype. Den adskilte 
sig fra de Havillands Comet ved at 
være større, hurtigere, havde motorer
ne bedre placeret i pods under vingen 
og ved at have længere rækkevidde. 

Boeing 367-80 havde en 3,35 meter 
bred kabine med plads til fe m pas-

38 FLYV Jun i 2016 

sagerer i bredden. 
Da denne protype 
blev udviklet til KC-
135 Stratatanker 
øgede Boeing krop
pens tværsnit til 3,66 
meter. Og da 367-80 
blev til Boeing 707 fik 
den efter pres fra luftfartsselskaber 
et kropstværsnit på 3,76 meter, så 
der kunne være seks stole i bred
den. Kroppens tværsnit er en meget 
afgørende faktor i et trafikfly. Man 
kan ændre længden på det, sætte nye 
eller modificerede vinger på, men det 
er meget vanskeligt at ændre krops
tværsnittet. Boeing brugte det siden 
707'erens på 727, 757 og på 737, der 
som bekendte stadig produceres i 
lange baner. 

Boeing 707 blev afgørende ikke bare 
for Boeing, men i flyvehistorien som 
sådan. Alle store trafikfly i dag ned
stammer på en eller anden måde fra 
den. Typen blev dominerende i den 
internationale lufttrafik i 1960' erne 
og ind i ?O'erne, og at en stor flyven
de lastvogn kan være nyttig til mange 
militære formål illustrerer varian
terne, der flyver som tankfly, radarfly 
og efterretningsfly. 707'eren sikrede 
Boeing et forspring, som med tiden 

gjorde det muligt at udkonkurrere 
og/eller opkøbe de øvrige producen
ter af trafikfly i USA. Heldigvis for den 
europæiske flyindustri så visionære 
mennesker i vores verdensdel, at 
Europa kun havde en chance ved at 
producerejettrafikfly i fæ llesskab, og 
Airbus er i dag Boeings eneste virke
lige modstander på dette marked. 

1. En Boeing 8-47 Stratojet får hjælp af 
raketter til at komme hurtigere på vingerne. 
Udviklingen af typen begyndte allerede 
under Anden Verdenskrig, og et af de første 
udkast kan kaldes en mindre 8-29 med fire 
jetmotorer - og altså også uden pilform på 
vingen. I december 1944 foreslog Boeings 
designere, at man far at få en mere aero
dynamisk ren vinge (stadig uden pilform) 
skulle placere de fire jetmotorer øverst midt 
på kroppen. Det var først, da Boeings kon
struktører fik adgang til tyske aerodynami
ske data i forbindelse med afslutningen på 
krigen, at de kom frem til konfigurationen 
med pilformet vinge og motorerne placeret 
under den. 



2. En Boeing 8-52 Stratofortress lufttankes 
over Afghanistan. Typen blev bygget som 
atombombefly, men det er som konventio
nel, taktisk bomber, den har været brugt i 
USA's krige. 8-52 må være det bombefly i 
flyvehistorien, som har været længst i aktiv 
tjeneste. Typen forventes at flyve i USAF 
til mindst 2040, hvilket er så længe, at det 
svarer til, at fly fra Første Verdenskrig skulle 
være sat ind i Golfkrigen i 1990'erne! 

3. Strategiske bombefly og hangarskibe -
supermagtens værktøjer til at være overalt 
på jorden. Boeing har i tidens opkøbt kon
kurrenter, så selvom de to F-18 Hornet er 
udviklet af McDonnell Douglas hører typen i 
dag hjemme i Boeing stald. 

4. Hos Boeing blev den blot kaldt "Dash 80; 
mens dens fulde betegnelse var 367-80. 
Kun denne ene blev bygget. Det foregik 
fra 1952 til 1954, hvor den første flyvning 
fandt sted. Dash 80 blev afgørende for 
at definere, hvordan modernejetdrevne 
trafikfly skulle se ud. Kun et enkelt eksem
plar blev bygget, og det kan i dag ses på 
National Air and Space Museum ved Dulles 
Airport nær Washington D.C. 

5. I 19 58 var Pan Arn det første selskab som 
satte Boeing 707 i drift. 

6. En KC-135 Stratatanker leverer syntetisk 
brændstof til en F-22 Rap tor. 

1. Og sådan ser det ud, når operatøren ude i 
halen styrer tankbommen ned til jagerflyet. 
Uden at kende sergent Shawna Sims alder, 
tør vi godt påstå, at flyet er betydeligt ældre 
end hende. Hendes far kunne formodentlig 
have udført samme arbejde i det, da han 
var ung! 

8. Det kan en KC-135 også bruges til: Syge 
og sårede bliver hentet i Afghanistan af et 
fly fra 931st Air Refueling Group. 

9. RC-135 Rivet Joint indsamler og videre
giver efterretninger. Besætningen består 
af 3 piloter, 2 navigatører, og 21-27 mand, 
der tager sig af elektronisk krigsføre/se, 
registrering og håndtering af efterretninger 
samt teknisk vedligeholdelse i luften. 

10. Den første E-3 Sentry - ofte kaldet 
AWACS - blev rullet ud fra fabrikken hos 
Boeing i 1972. Flyet her blev i 2007 malet 
i særlige farver for at fejre NATOS E-3A 
Components 25 års-jubilæum 
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STØRRE 

BOEING I 

1. Boeing 747-8 er den nyeste, mest ef
fektive Jumbojet nogensinde, men desværre 
også meget langsomt sælgende. Her ses 
den første 747-8 i formation med den første 
787 Dream/iner, som økonomisk set ser ud 
til at blive den største af de to fremover. 

REVOLUTIONER I LUFTFARTEN 
Boeing har flere gange satset så hårdt 
på en ny model, at det finansielt set 
var med firmaets liv som indsats, man 
gjorde det - 8-17 og 707' eren er ek
sempler på det. 1 %O'erne blev også 
et årti med store satsninger, og fra 
denne periode har de civile jetlinere 
været vigtigere for Boeing end de 
store bombefly. Boeings trafikfly kom 
til at revolutionere luftfarten. I første 
omgang ved at sende stempelmotor
drevene fly på pension, siden ved at 
luftfartsselskaber brugte Boeings ma
skiner til at gøre rejser billige og langt 
mere tilgængelige. I første omgang var 
det Boeing 747 Jumbojet, som seriøst 
sænkede omkostninger ved at flyve. 
Siden var det den lille 737'er, som de 
første lavprisselskaber brugte til at 
vende op og ned på fo restillingerne 
om, hvordan man skal drive luftfart. 

HURTIG ELLER STOR? 
1960' erne var årtiet, hvor en række 
af Boeings markante design kom til 
verden - blot ikke det, man virkelig 
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2. Således kan en VIP-udgave af Boeing 
747-8 indrettes. Nogen har råd til det! Men 
ville det ikke være fint med en tur jorden 
rundt i sådan en? Og turen måtte da gerne 
vare 80 dage, selvom det kunne gøres 
hurtigere! 

ventede sig noget af. I begyndelsen af 
1 %O'erne var Boeing i fuld gang med 
at producere 707'ere. Mellemdistan
ceflyet 727 blev udviklet i årene 1959 
til 1963, hvorefter det også kom i pro
duktion. Den lille 737'er var der også 
kræfter til designe fra 1964 til 196 7. 

Men de helt store ambitioner og for
håbninger var knyttet til Mach 3-flyet 
Boeing 2707. Boeing havde foran 
Lockheed og North American vundet 
den statslige ordre på at udvikle et 
supersonisk trafikfly, efter at Kennedy 
i 1963 havde bekendtgjort, at USA 
havde et program, som skulle skabe et 
sådant. Programmet var sat i værk, da 
amerikanerne konstaterede, at eng
lændere og franskmænd i samarbejde 
var gået i gang med at udvikle Concor
de. USA måtte ikke sakke agterud, og 
alle forventede, at fremtidens trafikfly 
ville bliver supersoniske. Gik der ikke 
en direkte linje gennem flyvehisto
rien, der kunne kaldes hurtigere, hur
tigere og endnu hurtigere? 

3. Boeing 2 707 var et mere ambitiøst 
projekt end Concorde - til gengæld nåede 
det ikke længere end til mockup-stadiet. 
Det var heldigt for Boeing, at projektet var 
delvist betalt af skatteyderne, ellers ville 
selskabet næppe have haft kræfterne til at 
udvikle Jumbojetten samtidig. 

Som bekendt blev Boeing 2707 aldrig 
til virkelighed, og Kennedys tale om at 
USA ville bygge supersoniske trafikfly 
er aldrig blevet så kendt som den, hvor 
han fortalte, at USA ville sende mænd til 
månen. 

Midt i disse hektiske år kom endnu en 
Boeing til verden. Det var den største, 
som dog i første omgang var om ikke 
en grim ælling, så dog et stedbarn. De 
fleste og mest ambitiøse designere ar
bejdede på 2707'eren. Pan Arn ville så 
også have et stort rutefly, så det måtte 
designes og bygges mellem alle de an
dre aktiviteter. 

Boeing 7 4 7 blev udviklet fra 1965 til 
1969. Motorerne til flyet eksisterede 
kun som planer, da man begyndte kon-



struktionen, så det var på forventet ef
terbevilling, at man tillod sig at designe 
ud fra, hvad motorfabrikanten lovede. 
Designarbejdet foregik forskellige ste
der omkring Seattle, og lederen af det, 
Joe Sutter, måtte kæmpe hårdt for at 
beholde sine ingeniører i designfasen. 

Han måtte også kæmpe hårdt for at få 
accepteret tanken om et widebody-fly 
med to gange mellem tre sæderækker. 
Kunder og ledelse havde forestillet sig 
en dobbeltdækker - noget i retning af 
to 707-kroppe oven på hinanden. Men 
widebody var praktisk, hvis man skulle 
bruge flyet som fragtfly, og det forven
tede man hurtigt kunne blive resultatet, 
fordi 2707'eren skulle være fremtidens 
passagerfly. Det var samme forventning, 
der førte til, at cockpittet blev flyttet op 
over kroppen, så man kunne åbne næ
sen og køre paller direkte ind. 

Jumbojetten blev imidlertid ikke en 
døgnflue, men den store game-changer 
på de lange passagerruter. "Hurtigere" 
- og "dyrere" - var ikke så vigtigt som 
"større" og "billigere". 

INNOVATION 
Boeing historie var næppe blevet 100 
år lang, hvis ikke flyproducenten igen 
og igen var fået i spidsen med inno
vative fly. Airbus har udviklet sig til 

en hård konkurrent, og kampen om 
kunderne har været fulgt af gensidige 
beskyldninger og brug af mindre fine 
metoder - udover at begge fabrikan
ter naturligvis prøver at levere den 
bedste teknologi til den bedste pris. 
Airbus forsøgte med en knibtangs
strategi at slå Jumbojetten ud af spil
let - den mindre A340 skulle tage 
de tyndere turer, A380 de tæ ttere og 
samtidig overtage position som luft
fartens største og mest prestigefyldte. 

Opmærksomheden omkring A380 
har været betydelig, men Boeing har 
med sin 777'er konstrueret flyet, der 
kunne udfordre dem alle tre. Den 
tomotorede langdistancejet har solgt 
langt bedre end nogen af de tre andre, 
og Jumbojettens værste trussel er ikke 
A380, men Boeing 777! 

Med Boeing 787 Dreamliner har 
Boeing ingen begået et moderne og 
innovativt fly, der rammer rigtigt i 
markedet - og som har tvunget Airbus 
til at lave sin A350. 

Men selv en 100 år gammel succeshi
storie skal kæmpe videre hver dag for 
at overleve i den hårde konkurrence. 
Samtidig med at Boeing udvider pro
duktionen af737'eren (35 % over 
de næste tre år) og af Dreamlineren, 
fyrer selskabet her til sommer 4.000 

4. Boeing Sonic Cruiser blev lanceret i 
2001 og skulle have fløjet Mach 0,98. 
Den er et af de sjældne tilfælde, hvor en 
utraditionel konfiguration er nciet hele 
vejen fra konstruktørernes idekatalog til 
præsentation for luftfartsselskaber. Den 
viste sig så for utraditionel til dem. Helt 
spildt var indsatsen dog ikke, da me-
gen af den research, som Boeing havde 
foretaget i forbindelse med udviklingen 
af Sonic Cruiser, blev brugt i Boeing 787 
Dreamliner, som selskaberne meget gerne 
vil have. 

5. DPn nyP VP.rsion af 771'eren - 711X 
- vil få vingetipper, som kan foldes, så 
spændvidden i luften på 71,8 meter kan 
reduceres til 64,8, når den skal parkeres 
på jorden. Her i foråret 2016 har det 
tyske firma Liebherr leveret prototypen 
til foldemekanismen. 

medarbejdere. For 16 år siden pro
ducerede Boeing 492 fly om året med 
11.000 flere ansatte, end firmaet har 
i dag, og som nu producerer 672 om 
året. Med sin reducerede arbejdsstyr
ke på i alt 78.300 ansatte forventer 
man at kunne producere 972 fly om 
året i 2020. Ordet "effektivisering" er 
et globalt livsvilkår i det 21. Århund
rede. 

Luftfarten har altid været en hård 
branche. ingen overlever ved at 
drømme sig tilbage til verden af i går. 
Vi ønsker den tyske emigrantsøns 
hæderkronede gamle firma held og 
lykke med at slippe igennem de næste 
100 år! + 
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Tekst og foto: Rune Balle 

Da FLYV besøger flyveskolen er der hektisk aktivitet på 
hold "EK-2016", der står for "elementær kursus 2016". 
Af de 21 elever der startede i februar måned, er 19 sta
digvæk på holdet. To af disse har bestået solo-check, tre 
er dumpet og resten er ved at være klar til solo-check. 
Dumper en elev, indstilles vedkommende til en evalu
eringskommission, hvor det afgøres om eleven skal have 
en chance mere eller afgå fra kurset. 

Chef på skolen, Carsten Rasmussen - med flyvernavnet 
H IR - fortæller, at det er store hold der bliver taget ind 
nu. "For få år siden havde vi omkring 12 elever på et hold, 
men da flyvevåbnet ha r brug for nye piloter, er der skruet 
op for antallet af elever, men bestemt ikke slækket på kra
vene". De kommende piloter skal nemlig leve fuldstændigt 
op til de krav der stilles, for at blive ansat som pilot i for
svaret, og efter "EK" skal de være klar til krævende jettræ
ning i Texas eller helikoptertræning i Alabama. 

NY STRUKTUR 
HIR fortæller, at pilotuddannelsen lige er blevet ændret, 
således at eleverne sendes næsten direkte til Texas eller 
Alabama i USA, så snart de har bestået "EK". "De får lige 
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tre-fire uger til at holde lidt ferie og til at pakke og sige 
farvel til venner og familie, og så er det videre i systemet." 
Sådan var det ikke tidligere, hvor eleverne skulle gen
nemgå den resterende del af en toårig uddannelse til offi
cer, efter at have bestået "EK" på flyveskolen i Karup. Det 
betød en pause på flyvning på næsten et år, efter bestået 
elementær uddannelse, hvilket kunne give lidt udfordrin
ger med "rust". 

Da dagens solo-check er overstået har bare en elev bestå
et mens tre elever er dumpet. Glæden og jubelen er stor 
da RAM bliver sendt solo, og da han vender tilbage efter 
s in første solo-flyvning, bliver han fejret på behørig vis. 
Først overrækkelse af en buket af markens vilde blom
ster, og efter at instruktøren har holdt en lille tale, bliver 
han båret over i den legendariske BMV, der spruttende og 
hvæsende bliver kørt til branddammen, hvor den nyslåe
de pilot bliver kastet i vandet .... der nok burde betegnes 
som den grønne grød! 

HIR fortæller, at næste hold - EK-2017 - allerede er plan
lagt. Flyveskolen forventer hele 24 elever, og sådan for
ventes det at fortsætte i mange år fremover, for der bliver 
brug for piloter til at afløse de der pensioneres. 



I , 
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HVOR SIDDER HELIKOPTERPILOTEN? 
Hvorfor sidder fartøjschefen i højre sæde på en helikopter, 

når man ellers sidder i venstre sæde på fastvinget fly? 



Tekst: Sten Weidinger Jessen 
Fotos: Flyvevåbnets Fototjeneste 

I en del år har jeg undret mig over 
hvorfor en helikopterpilot normalt 
sidder i fartøjets højre sæde, når man 
ellers sidder i det venstre sæde på et 
fastvinget fly. 
For at få afklaret spørgsmålet syntes 
jeg, at det var oplagt at spørge Flyve
våbnets Helicopter Wing Karup. Og 
jeg fik dette aldeles udmærkede svar, 
som man har godkendt til offentlig
gørelse: 

Følgende svar er udarbejdet af et par 
helikopterpiloter på Helicopter Wing 
Karup: 

HELIKOPTER 
"Den første masseproducerede heli
kopter, skulle angiveligt være "R-4". 
Den havde kun en collective ( den del 
af styregrejerne, som styrer fælles lift 
på alle rotorblade - lidt smart sagt, 
den "pind", som hæver og sænker 
helikopteren. 
Da der kun var en collective til to 
pladser i cockpittet, måtte den place
res i midten, så den kunne betjenes 
fra begge sæder. Cyclic ( den "pind" 
mellem benene, som vipper helikop
teren i ønsket retning) var angivelig 
ret "tung" at betjene på R-4. 

Ved at sidde i højre sæde fik man 
derved mulighed for at have cyclic i 
højre hånd og den eneste collective i 
venstre hånd. 
Det giver mening med den antagelse, 
at de fleste er højrehåndet og derfor 
har større styrke her, så den "tunge" 
cyclic betjenes lettere. 

Et andet argument kunne være, at det 
er naturligt, at bruge sin gode hånd 
til at føre cyclic, der styrer helikopte
ren i alle "vippe-retninger". Collective 
er jo groft set "bare" op og ned. 

En tredje overvejelse er, at det ofte 
er mere hensigtsmæssigt, at slippe 
collective for at betjene knapperne. 
Det er måske en tungere-vejende 
overvejelse i en helikopter end i et 
fastvinget fly, da en helikopter ofte er 
mere ustabil end et fastvinget fly (alt 
afhængig af avanceret stabilisering 

og flyvefart naturligvis). Det er dog 
et faktum, at man ved at sidde i højre 
side kan nå flere knapper i cockpittet 
med netop venstre hånd. 

En fjerde overvejelse er, at man på 
grund af collective i nogle helikopte
re, må sidde lidt længere fra venstre 
side af helikopteren, når man sidder i 
venstre side. Det giver en anelse dår
ligere mulighed for at kigge til siden 
og ned end man har i højre side ( det 
kan især være relevant i forbindelse 
med sling-operationer)." 

FASTVINGET FLY 
Fartøjschefen i et fastvinget fly sidder 
ofte i venstre side. 
I dette citat, som vi har valgt at 
bringe uden oversættelse fra et fo
rum på nettet, er der en interessant 
forklaring. 
Der nævnes i øvrigt også nogle flere 
overvejelser for placering af fartøjs
chefen i en helikopter: 

"The reason pilots, the Captain ar PIC, 
sit an the left side has to do with ori
ginal 2-seat single-engine prop-driven 
planes, and Newton's third /aw, which 
states thatfor every action there is an 
opposite and equal reaction. 
In most original aircraft engine de
signs, the aircraft propel/ar rotated to 
counterclockwise when viewed from 
the pilot's seat. Mr. Newton says that 
when you apply power, the aircraft 
wi/1 rotate along its longitudinal axis 
c/ockwise, ar to the right. Therefore, if 
the pilot occupies the left seat when s/ 
he is f/ying by him/herself, then that 
slight change in the lateral Center af 
Gravity wi/1 help compensate for the 
prop torque. So the left seat P/C posi
tion has been standard practice since 
the 1930's, even though more modern 
props turn c/ockwise. 

On multi-engine planes and all large 
jets, there is no torque effect, and both 
pilot positions have equal controls, 
instrumentation and visibility. It is 
just a custom that the PIC sits an the 
fejt. There is certainly no advantage in 
flying ane side ar the other. 

As for single-pilot helicopters, same 
types can only be flown from the L (eg, 
civilian Hughes 500), other types only 
from the R (eg, Bell 206, mostAstors, 
A109}, and other types can be flown 
from either side (EC120, Be/1212). 
This has to do with the lateral center 
af gravity and dissymmetry af lift from 
the rotating wing. 
I persona/ly prefer to fly a helicopter 
from the R seatfor normal operations, 
even though I flew 767's from the L 
seat for 22 years, because the cyc/ic 
is normally operated by your R hand, 
and that makes it easier to work 
radios and navigation systems with 
your left hand. When it comes to lang 
lining, I have no preference L vs R, as 
lang as the pilot's seat is c/ose enough 
to the edge af the aircraft so you can 
see the load." 

Citatet kan du finde via dette link: 
https://answers.yahoo.com/questio 
nindex?qid=20060915002405AArq 
lTN 

FORSØG PÅ EN KONKLUSION; 
Helicopter Wing Karup skriver til 
sidst, at der dog er det forbehold, at 
svaret er baseret på erfaring, mundt
lig overdragelse og åbne kilder og at 
der sikkert er mange andre forklarin
ger, som kunne være "den rigtige". 
En helikopterpilot sidder altså nor
malt i højre sæde, selv om det ikke 
nødvendigvis er den ultimative sand
hed. 
Man kan også filosofere over hvad 
der var mest logisk for hhv. flybygge
re og flydesignere i tidernes morgen 
og hvad der fungerer i et cockpit, når 
man skal betjene et fly, som eneste 
pilot ombord. 
At fartøjschefen i et fastvinget fly nor
malt sidder i venstre sæde, kan også 
stamme fra gammel tid i rutefly, hvor 
næsehjulsstyringen kun var tilgæn
gelig fra venstre sæde, og da det var 
fartøjschefens opgave at styre flyet på 
jorden, var det altså her han sad. 
Man kan sikkert finde luftfartøjer, 
hvor fartøjschefen ikke er placeret 
som reglen antyder. Så ingen regel 
uden undtagelser. +-
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Denne gang med fl.yveonstruktør og GA-pilot Bent Larsen, som FLYV besøgte 
ikke langt fra Stauning Lufthavn. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

Jeg lærte at flyve på Avnø, hvor jeg 
startede den 4. maj 1964. 
Vi startede med at lære det 
teoretiske og så gik vi i gang med at 
flyve Chipmunk. Tre kvarter hver 
formiddag og resten af tiden gik med 
at trække flyvemaskiner ud og ind 
af hangarer og med at vaske .. . og 
så havde vi jo teori. Det var i øvrigt 
ganske udmæ rket. 

Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din sko
ling? 

Det ved jeg sgu ikke, men lige i første 
omgang var det at lære at lande. Jeg 
blev kaldt ind til chefen, der sagde: 
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"622 det er forsvarets midler og 
Deres eget liv De spiller med" Så 
fik jeg besked på at stille hos chefen 
næste morgen, og så skulle vi flyve 
Pl21, der var den hurtigste men 
sløv i take-off. Chefen vejede nok 
120-130 kg og det gav godt med 
vægt i bagsædet. Vi fløj så det vi 
skulle, og på vej tilbage til landing 
fløj den som en drøm og jeg lavede 
en smørlanding. Så fik jeg lov at 
fortsætte på flyveskolen. 
Jeg var så på Avnø sæsonen ud 
indtil september, hvor vi blev flyttet 
til Vandel hvor vi skulle fo rtsætte 
uddannelsen på Pi per Cub. 

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
du nu? 

Jeg er 77 år nu og jeg fløj indtil jeg 
blev 70 år, så faktisk flyver jeg slet 
ikke mere. Jeg gider ikke mere, for jeg 
har fløjet over 20.000 timer og lavet 
over 80.000 landinger så det må sgu 
være nok 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Kun et? Det skulle være en Citation 
Il. Det er simpelthen det mest lækre 
luftfartøj jeg nogensinde har fløjet. 
Det eneste dårlige man kan sige om 
den er at den kun kan flyve 2.000 km. 
i det. Jeg fløj en gang fra Goose Bay til 
Stauning i et stræk og det tog 6 timer 
og 12 minutter, hvilket man ikke kan 
hvis man læser i flyets manual. 



Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

Det var en grov en! Det var nok 
engang jeg ragede en vinge ned i 
jorden, for det kostede 20 måneder, 
før jeg kunne flyve igen. Det var efter 
en flyveopvisning i Stauning hvor jeg 
så skulle lave et low-pass. Jeg kom 
for lavt og skulle væk igen. Der stod 
nogle mennesker som jeg ikke ville 
ramme, og da jeg drejede væk rørte 
vingen jorden. Det eneste der kunne 
bruges igen var det ene hovedhjul og 
et sideror. 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Der flyver jeg i hvert fald ikke mere. 

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

Luftfartsmyndighederne for de er den 
største luftfartshindring vi har, fordi 
de ikke tænker. Hvis de overhovedet 
udtaler sig, er det negativt. 
En makker jeg engang havde, hentede 
en Beech Bonanza i USA, og han 
sagde: Der er en forskel på USA og 
Europa, og det er at i man i USA har 
opdaget at flyene har styregrejer 
og at de kan bruge dem. Tænk på 
de mange flyvepladser der ligger 
utilgængelige steder og sågar inde i 
byer. 

Har du nogensinde fået skældud for 
din flyvning? 

Ja for Søren da. Det kan da ikke 
undgås. 

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

Det skulle jeg jo nok. Jeg har i og for 
sig ikke fortrudt den levevej. Jeg var 
i forsvaret i seks år, som tekniker og 
så ud og tilbage og flyve Chipmunk 
og Piper Cub. Jeg gik op til officeren 
i Karup og sagde at jeg var nødt til 
at stoppe. Så fløj jeg civilt resten af 
tiden. 

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

Så ville jeg købe en Citation og sætte 
en af mine børnebørn til at flyve den. 
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Bannerflyvning var meget udbredt 

Jeg har to børnebørn der er piloter, og 
så har jeg et barnebarn der er ved at 
uddanne sig til pilot. 

Har du nogensinde skadet et fly? 

Tjae to. Den ene var en gang da jeg 
var ude i mit sommerhus. Da jeg 
skulle flyve hjem hang skyerne lidt 
lavt, og for at undgå at få halen ind i 
en højspændingsledning valgte jeg 
at flyve over. Jeg tænkte om jeg lige 
kunne hive flyet over ledningerne, 
men det gik det i stykker af, da 
hovedhjulene fangede ledningerne. 

Har du en yndlingstur? 

Hvis jeg mindes en rigtigt dejlig tur, 
så er det fra Goose Bay i Canada 
direkte til Stauning i 43.000 fod hvor 
vi så landede med fuel til 15 minutter. 
Det tog 6 timer og 12 minutter. 
Vi skulle starte fra Goose og så var 
vi nødt ti l at cirkle for at komme op i 
højden. Flyvelederen spurgte så om vi 
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I 'gamle dage· var taxi-flyvning meget udbredt. 
Her ses en forsamling af taxi-fly i Billund Lufthavn 

var i 43.000 fod, og da vi var det, fik 
vi lov til at sætte kurs mod Reykjavik. 
Da vi så kom til Reykjavik regnede vi 
som gale på om vi skulle lande eller 
fortsætte. Det mente vi ikke vi skulle, 
fordi vi nemt kunne nå Færøerne 
eller Shetlandsøerne. Da vi så var så 
langt sagde jeg til styrmanden at vi 
sagtens kunne nå Stavanger. Derfra 
mente vi at vi kunne nå Thisted og da 
vi var nået så langt kunne vi jo glide 
det sidste stykke til Stauning. 
Fra 40.000 fod og ned er svært at 
beregne, men med 140 knob gik det 
jo meget godt, og vi landede endda 
med brændstof t il 15 minutter. 

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

Det er ikke så aktuelt men jeg har 
aldrig villet andet end at flyve. 

Kan du reparere et fly? 

Ja. Hvis jeg lander et eller andet 

Swearingen Merlin IVA, Metro li og Merlin 1118 

mystisk sted, så skal jeg nok få det 
standeret ellers ringer jeg efter en 
der kan fortælle mig hvad jeg skal 
gøre. 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Min instruktør på Avnø der hed 
Peter Borgnæs ham beundrer jeg 
meget. Han var gudsbenådet pilot 
og fantastisk underviser. Han kunne 
godt fortælle hvad vi gjorde forkert, 
men han kunne også fortælle hvad 
vi skulle gøre, på en måde så vi lærte 
det. At gøre det kræver noget helt 
specielt. Bortset fra Borgnæs så Ejnar 
Grum-Schwendsen der var i forsvaret 
og instruktør i Stauning. Han kunne 
også noget helt specielt. 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

D-certifikat og ratings . ... what so 
ever, men mest 6.000 timer Metro 



Metro li og Piper Navajo på hjemmebane i 
Stauning Lufthavn. 

På taxatur til Moskva 

og en masse i King Air, Citation. Men 
i alt godt 20.000 timer og 80.000 

landinger. 

Hvem synes du skal have 
Luftposten næste gang? 

Min sønnesøn Casper Larsen, der 
er elev på tlyveskolen Center Air i 

Roskilde. + 

De små taxi-fly kunne også lande på græs ... 

Som GA-pilot var der mange sjove opgaver. 
Her transport af levende kyllinger fra Vestjylland 

til Bornholm. 
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@sJ~r1\tJnkee Af: Lars Finken - Lars@ftnkenweb.de 

OY-FXE Schempp-Hirth Duo Discus T 

OY-HXC Glaser-Dirks DG-200/17 

OY-UBJ Piper PA-28-181 Archer 11 

OY-AAZ S.A.I. KZ VI I U-4 Lærke 

OY-BKM Piper PA-28-140 Cherokee 

OY-EGP Cessna F.172H 

OY-EUR Pilatus PC-12/47E 

OY-FFB Cessna 501 Citation 1 

OY-FRC PA-28-140F Cherokee Cruiser 

OY-HLKI Robinson R22 

OY-LEV Bolkow Bo 208C Junior 3 

OY-CLU ATR 72-212A 

OY-EBW ATR 72-212A 

OY-HDF Robinson R44 Clipper li 

OY-HGU Eurocopter AS 350B3 Ecureuil 

OY-HSJ Bell 412EP 

OY-JMC Cessna 525 Citationjet 

OY-JTJ Boeing 737-301 

OY-RJB Bombardier Regional Jet Sr.100 

OY-RJJ Bombardier RegionalJet Sr.100 

OY-XTY Rolladen-Schneider LS4-a 

OY-YAN ATR 72-212A 

OY-YAP Bombardier DHC-8-402 
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2002 50/332 

1981 2-147/1745 

11.4.16 

3.5.16 

14.4.16 

Aarhus Svæveftyverne v/LarsJensen, Egå 

Hans-Christian Petersen Kolb, Rødekro 

Bo Højgaard Jønson, Værløse (+1) 1981 28-8190161 

8.4.16 Morten Ligaard Kristensen, Ejstrupholm (+1) 1/5 A-Z, Horsens 

18.5.16 HS Media v/Flemming Steen Jørgensen, Vojens Tim Jørgensen, Hejls (+1) 

8.4.16 HS Media v/Flemming Steen Jørgensen, Vojens Henrik Pade Nielsen,Årslev 

7.6.16 K/5 DS-Eurowind, Randers K/5 JS-Eurowind, Randers 

10.5.16 FYTH1 ApS,Åbyhøj FYTH1 A/5,Åbyhøj 

6.6.16 Peter Harbo, Randers Fergus Dignan, Odense 

26.5.16 Kim Petersen,Næstved (+1) Claus Pedersen, Haderslev 

OY-FXE 

D-8707 

SE-IDK 

1.6.16 Torben Bærndt, København MichaelAndre Hasselgaard, Frederikssund 

20.4.16 NAC Aviation 8 Ltd, c/o Billund Udlejet til Tjekkiet 

7.4.16 NACAviation 8 Ltd,c/o Billund Solgt til Indien 

20.4.16 Middelgrundsfortet v/Peter Bech, København Solgt til USA 

6.6.16 Air Greenland A/S, Nuuk Solgt til England 

19.4.16 Atlantic Airways, Faroe Islands P/F, Sørvagur Solgt til Tyskland 

2.6.16 LinakA/5, Nordborg Solgt til Kroatien 

15.4.16 Jet Time A/S, Kastrup Overført til Sydafrika 

20.5.16 Cimber Sterling (under konkurs) A/5,Sønderborg Solgt til Canada 

20.5.16 Cimber Sterling (under konkurs) A/5,Sønderborg Solgt til Canada 

8.4.16 Viborg Svæveftyveklub Solgt til Tyskland 

18.4.16 NAC Aviation 8 Ltd, c/o Billund Overført til Spanien 

14.4.16 NAC Aviation 7 Ltd, c/o Billund Overført til Indien 



Vintage Aerobatic World Championship 
Det hele startede med at den - I 
Stampe kredse - meget kendte 
Cupe di\njou kunstflyve konkur
rence (i Frankrig) gik "bort" alt i 
mens vores fine Stampe SV4c blev 
helt færdig efter de mange års 
genopbygning. 

Super ærgerligt, for når nu vores 
fine maskine endelig var klar til 
leg, så var legepladsen lukket. 
Derfor måtte der gøres noget! 
Samtidig havde jeg også en lille 
drøm om at samle alle "søndags
kunstflyverne" så vi kunne lege 
sammen og have det sjovt sam
men. Og måske endda lære noget 
af hinanden. 

Nu er vi desværre ganske få pilo
ter, der har ambitioner om at lege 
med legen om at flyve manøvrer 
præcist over for andre erfarne pi
loter/dommere. Man kan kalde det 
for "konkurrence" - og gu er det 
da sjovt at vinde - men for egen 
regning, så er det det sociale og 
bedømmelsen af MINE præstatio
ner (eller mangel på samme) der 
driver mig. Og ikke nødvendigvis 
at få 8 point mere end de andre 
deltagere. 

Ganske som I 
Cupe di\njou 
konkurrencen hvor 
Stampe piloter fra 
mange lande konkur
rerede (og hyggede), 
så var det min tanke 
at skabe et koncept, der 
kunne trække piloter fra en 
række lande. 
Selvklart mest oplagt fra Nor
den, Tyskland, Holland, Belgien, 
Frankrig og England. 

Nuvel: Med "tungen i kinden" og et 
skævt smil... blev Vintage Aerobatic 
World Championship en realitet. 

Konceptet blev testet I samtale hen 
over vinteren, og meldingerne var 
meget klare: Fedt concept! Vi kom
mer! 
I det tidlige forår samles vi så I en 
lille "styregruppe" og konceptet raffi
neredes. Dommerlinje besættes med 
topfolk med international erfaring, 
flyve programmer udvikles og navn
gives, bedømmelseskriterier fastlæg
ges, sted og logistik osv osv osv. 

Er dit fly fra før 1955, så kom og vær 
med! 

Check ind på www.vintageaerobatic. 
com (eller Facebook) og læs nærmere 
om det kunne være noget for dig. 

Allerede nu har vi tilmeldinger fra 
Danmark, Sverige og Tyskland. Herun
der har flere danske Chipmunk ejere 
tilmeldt sig ... og det skal da heller 
ikke være nogen hemmelighed at 
klassen "Looping the Loop" næsten er 
tænkt til en Chipmunk (eller en KZ2, 
Klem 35, Saab Safir eller eller .. ) 

Der er fire muligheder for at blive 
"verdensmester". Du kan flyve ... : 

• Looping the Loop: 
Loop, wing-over, tønderul, 
180 gr. Vandret drej 

• Dancing the Cloverleaf: 
Loop, 4-kløverblad, halv Cuban 
Eight, 180 gr. Vandret drej, rul 

• Rolling the Circle: 
Loop med rul på toppen, 
lmmelman, Cuban Eight (fra 
toppen), Stall turn med ¼ rul 
lodret ned, 270 gr. Rolling cir
cle, 4-punkt rul 

• The Performance: 
Et show program på under 10 
min. For teams eller enkelt 
maskiner. Mulighed for supple
rende musik (på jorden). 

Vintage Aerobatic World Champi
onship afholdes 12-14 Aug. på Sta
uning Lufthavn og I tæt samarbejde 
med KZ Rally. 

Kom og se på, og bak op ... selv om 
du ikke har et flyvejern der opfylder 
deltager kriteriet. 

Vi glæder os til at se dig J 

VAWC/ Søren Dolriis 
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Greenland 

Finland 

,.. 

Local partner, global expert. 

Find out more at: www.airbp.com 



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

Kalundborg Aviation t ilbyder vedligeholdelse og 
reparation af en- og to-motors stempelmotor fly 
Vi har EASA Part- 145 maintenance & CAMO 
godkendelse samt en national godkendelse ti l 
reparation af Annex 11 fly. 

IS~ ~UNDBORG 
Lr\JVIATION 

CESSNA 172 SÆLGES 

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



Flyveplads 
Guiden 'K Igen i år udgiver "AIRBOOKS" den lille uundværlige flyvepladsguide, 

der er et rigtigt godt supplement til den officielle VFG. 

Flyveplads Guiden adskiller sig fra VFG'en ved at alle små flyvepladser 
er beskrevet i detajler, samt at den indeholder informationer om 
jordsignaler m.v. 

Flyveplads Guiden kan bestilles hos www.airbooks.dk men forhandles 
også af KDA-butikken/www.aeropartner.dk i Roskilde Lufthavn. 

Prisen er 100 kr.+ porto 
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2016 

Juli 

August 

September 

Ovenstående er blot et udpluk af årets 
europæiske begivenheder. Se flere på: 
https.//www.milavia.net/airshaws/calendar/ 
shawdates-2016-eurape.html 

Hvis jeres klub afholder et arrangement, 
som I gerne vil have med i kalenderen, 
kontakt da : redaktion@fl.yv.dk 

\ 
Center Air hold 

er 25 års . b. 
med ob JU tlæum 

a ent hus 

Fredag d 19A 
. ugust KL 15-17 

Lufthavnsve1· 4 4, Roskilde 

wwwc . • enterair.dk 



Privat - Teori & prakt ik til både fly & Helikopter 
Erhverv- Teori & praktik til både fly & Helikopter 
FI teori og praktik 
Teori til PPL-CPL-ATPL-EIR-IR-Bridge 
Skoling på 4 moderne Diamond fly med G1000 
Ratings til ATR42/72-DHC8 Q400-Cessna Caravan 
Ratinqs til EC120-EC135-Cabri G2-R22-R44-B206b 
Ratings til Aerobatic 
Radiobeviser - N-jord-N-BEG-BEG-GEN 

Realize y o u r d re a m Hovedkontor: Learntofly ApS Industrivej 5, 7470 Karup 
Tlf. 22 40 22 30 Email: kontakt@learntofly.dk 

Uddannelser: 
Trafikflyveruddannelse ATP, int egreret eller modular 
PPL, CPL, IR, Fl, Proficiency check, træningsflyvning, 
differences train ing på en- og flermotorede. 
MCC, Night qualification, alle radiocertifikater 
Helikopter PPL, CPL, integreret eller modular, 
Night qualification 
Typerating R22, R44, PC12. 

Copenha gen AirTaxi0 A/ S Skole n for Civil Pilot Uddannelse© 
CAT flyservice NS 

Københavns Lufthavn Roskilde Lufthavnsvej 34 - 38 
DK 4000 Roskilde Denmark 

Tlf.: +45 46 19 1114 E-mail:cat@aircat.dkWeb:www.aircat.dk 

I 

Filial: Learntofly ApS, Aalborg Lufthavn, 9400 Nørresundby 
Learntojly ApS er godkendt ATO/DK/011. 

,,.... -..____ 

SprogTest Virksomhed 

MLR t ilbyder følgende indenfor Sprog: 

• Sprogtest indenfor NBEG/BEG/GEN/ NJOR 

Sprog Assessor Uddannelse 

• Sprog Assessor Revalidation 

Servicen kan foregå i vore lokaler på EKVD eller 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 Air Center A/S 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund• Tlf. 7533 8907 

bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

IKAROS ATO TILBYDER 
Teori PPL 
Teori, IR(A), Distance Learning, 150 timer 
Teori EIR(A)/CBIR(A), Distance Learning, 80 n·mer 
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, F1 
Skoling til Instrument Instruktør rettighed, FI/IR 
Skoling til Nat rettighed, NQ 
PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 
12. rime, Dilf.- og Fam.træning 
IRSE træning i Ful/ 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 

li 
H e liflig ht .dk 

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

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

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

kontakt@heliflight.dk • www.helifl ight.dk 

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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/LA: Berlins store luftshow 
Med på job: Fem dage, fem lande 

Verden ligger åben 



~ ASERVICE 
GENERAL AVIATION SEltVIC[ APS · WWW.GASERVICE.OK 

GENERAL AVIATION SERVICE APS VAT NO· DK 20 81 88 08 

LUFTHIIVNSVEJ ,,,, 

4000 ROSKILDE 

DENMARK 

I .:=:[!) 

,,,572170180 

WWW GASERVICE.DK 

INFO@GASERVICE.OK 

DK 1450098 

OK.MG .1008 

,"}~ SCAN KODEN OG SKRIV DIG OP 
[!)►~ TIL VORES NYH EDSBREV l~--·--· ________ ) 

AEROCLEAN 
Aircraft painting 

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 ti l PPL & CPL 
Skoling ti l en- og to-motoret klasserettighed 
Skoling til en- og to- motoret instrumentrettighed 
Skoling Lil lmll uklør re l lighet.l, 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 1418 70 

DA ~ 
We l<eep ovr cvstomers flying 

DAO Aviation AS 
Copenha g en Airport Roskilde 
Hangarvej H 1 
4000 Roskilde 
Phone: + 45 46 19 12 19 
w ww.dao.dk 

:___i 

l 



Nye piloter på vej ! 

Velkommen til FLYV nummer fire, der er blevet til hen 
over sommeren 2016 - en sommer med ikke a lt for fanta
stisk flyvevejr - der fulgte efter mange uger med vidunder
ligt forårs og forsommervejr. 

Når vi strikker FLYV sammen bliver det næsten altid et 
kludetæppe af forskellige historier, og selvom vi ofte over
vejer om vi skal lave et temanummer, og fokusere på et 
emne eller en form for flyvning, så vælger vi næsten altid 
"kludetæppet", så der er lidt for enhver smag. 

I dette nummer har vi igen forsøgt at få et bredt interes
sefelt med flere forskellige emner, men efterhånden som 
deadline nærmede sig dukkede en rød tråd op, og det er 
uddannelse og optimisme indenfor flyvning og luftfart, der 
siden indførelse af moms på privatflyvning, 11. september 
og finanskrisen har kæmpet med mange problemer. 

Når man bevæger sig rundt i Danmark og taler med flyve
skolerne, så er tendensen overvejende positiv, for der er 
pæn tilgang til flyveskolerne, der uddanner privatflyvere 
og erhvervspiloter, og der er brug for de nye erhvervspilo
ter, der kommer hurtigere i arbejde end vi har set i mange 
år. 

Et fast indslag i FLYV er "LUFTPOSTEN", der denne gang er 
med en helt nyuddannet pilot, der bestod sin afsluttende 
prøve netop den dag FLYV kikkede forbi hos Center Air 
Flight Academy, for at lave "LUFTPOSTEN". 

I foråret besøgte Ole Steen Hansen en anden flyveskole, 
nemlig G REYBIRD Pilot Academy i Aarhus Lufthavn, og 
her fortæ ller en anden helt ung pilot om hvordan flyvning 
har spillet en så vigtig rolle for ham, at han har valgt blive 
erhvervspilot. 

Rune Balle 
Redaktør O _, . 

g uugiver arJF.LYVfi 
ra 2013 

Født i Odense 1967 
A-cert./PPL 1991 
Cand. scient · 
•Pl i New le. a',antdrapoloqi Khh. 1999 
CP · on 2003 

'L ' Danmark 2004 
Flyvepladschef på Sa . 

~ 
Flyveinstruktør 200'5 msø siden 2004 
Søny · 

~' rat111g Conoda 2012 

Siden FLYV blev genoplivet, efter et par måneders ufrivil
lig dvale, har vi haft et formidabelt godt samarbejde med 
fotograf Casper Tybjerg, der efter langt og grundigt forar
bejde fik lov t il at komme med en dansk pilo t på nrhP.jdP., 
i det tyske luftfragt-selskab AeroLogic. Det er ligeledes en 
historie om en ung dansk pilot, der har forfulgt og opfyldt 
sin drøm om at blive pilot. Først i forsvaret, dernæst civilt 
på Luftfartsskolen i Bardufoss, for dernæst at holde et par 
års ufrivillig pause for endelig at flyve Boeing 737 nogle år, 
inden han fik mulighed for at flyve Boeing 777. 

Piloter har brug for flyvemaskiner, og i Berlin afholdes et 
af verdens største messer !LA, som Ole Steen Hansen har 
besøgt. En messe der i den grad peger fremad og viser, 
at der bliver brug for rigtigt mange piloter og teknikere i 
fremtiden. 

Som top-historie har vi så endelig historien om DANISH 
AIRSHOW, der blev afholdt hos "Fighter Wing" på Flyve
station Skrydstrup, hvor der i den grad blev slået publi
kumsrekord. Det var et flot og imponerende airshow med 
fantastisk afvikling af både show og transport til og fra 
showet. Kæmpe ros for det til hele holdet der stod bag og 
de der afviklede showet! 

God læselyst! 

uU 
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PiperM600 

LOVE IS IN THE AIR 
- se nye og brugte fly til salg på vores hjemmeside 

1991 CESSNA 
CITATION 11, CSS0 
Reg.no. G-IBZA 

2002AIRBUS 
HELICOPTER 
ECl20B 

Reg.no. OY-HHS 

2016 PIPER 
ARCHER DX 
(DIESEL) 
Reg.no. OY-PDA 
- klar t i I levering 

BRUGTE FLY TIL SALG (alle priser ex.VAT) 
20 14 Piper Mirage, D-ESGE, USD 995,000 
2008 Pilatus PC 12, D-FDHR, USD 3,450,000 
2005 Piper Meridian, ZS-PLG, USD 995,000 
2002 Cessna I 82T Skylane, OY-CSI, USD 220,000 
2002 Ai1i)u~ I lclicoptcr [C 120[3, OY I li IS, [Ur:t. 699,000 
2000 Pi per Seneca V, OY-LAF, USD 330,000 
1999 Pi per Seneca V, OY-JAU, USD 249,000 
1996 Piper Seneca IV, OY-OVD, USD 245,000 
199 1 Cessna Citation li, CSS0, G-IBZA, USD 1,375,000 
198 1 Bell 206L LongRanger, OY-HPJ, USD 645,000 

FABRIKSNYE FLYTIL SALG 
20 I 6 Piper M600 
20 I 6 Pi per Meridian MS00 
20 I 6 Piper M350 
20 I 6 Piper Matrix 
20 I 6 Seneca V 
20 16 Piper Archer DX, OY-PDA, USD 509,680 (ex.VAT) 
Alle fabriksnye fly: Ring til os for pris og levering 

SE SPECIFIKATIONER PÅ ALLE FLY 
på europeanaircraftsales.com 

KONTAKT OS FOR MERE INFO OG DEMOS 
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A350 i formation med Red Arrows til Farn
borough Airshow. Foto: Airbus 

A350-1000 - NU MED MALING! 
Sidst i juli blev den første A350-1000 
trillet ud fra malerværkstedet. Typen 
forventes sat i drift i 2017. Med 
en længde på 74 meter er den det 
lange dyr i den nye A350 XWB-serie 
- næsten fire meter længere end en 
Boeing 747. Typen har plads til 360 
passagerer i en konfiguration med tre 
klasser. Med samme sæder til alle og 
indrettet efter princippet "man-må
tage-det-som-det-kommer-billetten
var-nu-heller-ikke-så-dyr", kan der 
være 440 passagerer ombord. A350-
1000 vil være endnu en af de store 
tomotorede, som gør livet økonomisk 
vanskeligt for dem med fire motorer. 
Airbus har allerede 193 i ordrebogen. 
OSH 

FOR STOR? 
På årets flymesse i Farnborough be
kendtgjorde Airbus chief executive 
Fabrice Bregier, at firmaet fra 2018 
vil skære produktionen af A380 ned 
til et enkelt fly om måneden. Der er 
tale om tæt på en halvering i forhold 
til den aktuelle produktion. 
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btiC 

' 
e Balle 

Af: Ole Steen Hansen og Run 

Og der er langt til "et fly om ugen", 
som Airbus engang håbede og forven
tede at kunne og skulle levere. 

A380 er et meget populært og pas
sagervenligt fly. Emirates er nærmest 
bygget op omkring denne type - og 

A380 fl.øj opvisning i Farnborough i juli. 
Foto: Airbus 

Boeing 777 til de tyndere ruter. Air
bus arbejder med at udvikle en app, 
der kan hjælpe passagerer med at 
finde selskaber og ruter, hvor typen 
benyttes. A380 er et virkeligt bane
brydende fly . 



Tankegangen bag typen virker også 
vanskelig at skyde ned (hvis man kan 
tillade sig at bruge dette udtryk). Men 
voksende pres på slottider i de store 
lufthavne, giver det mening at flyve 
flere passagerer ind med hvert fly. 

Men på realiteternes minusside må 
det konstateres, at Airbus ikke siden 
begyndelsen af 2014 har fået en be
tydelig ordre på typen. Og ikke nok 
med, at det kniber voldsomt med at 
sælge flere; en række selskaber ud
skyder modtagelsen af fly eller afbe
stiller dem. Virgin Atlantic ved stadig 
ikke, om selskabet faktisk vil købe de 
reserverede fly, Malaysia Airlines prø
ve at sælge sine eller lease dem ud, og 
Air France har afbestilt de to sidste af 
dem, selskabet skulle have leveret. 

A380 er tilsyneladende en smule 
for stor. Den har god økonomi når 
alle sæder er besat, men Boeing 777 
sælger bedre, og den nye A350-1000 
vil også blive en hård konkurrent. De 
store tomotorede passer tilsynela
dende bedre til selskabernes forvent
ninger og rutenet. 

Alligevel understregede Fabrice Bre
gier, at det kun var midlertidigt, at 
man skar produkt ionen ned. Et par 
år, og så vil den komme op igen. Han 
mener, at det s impelthen er umuligt 
at forestille sig, at A380 ikke vil være 
et naturligt valg for mange selskaber 
i fremtidens stadig tættere lufttrafik 
mellem verdens voldsomt voksende 
storbyer. OSH 

KUN FORBIFLYVNINGER 
Red Arrows deltog i messen i Farn
borough, men holdet lavede kun 
forhiflyvningP.r. Årsagen var, at man 
efter ulykken ved Shorcham sidste 
år, hvor en Hunter fatalt styrtede 
ned på en vej, har man gennemgået 
sikkerhedsprocedurerne omhygge
ligt. Det indgår i disse overvejelser, 
hvor meget bebyggelse, der findes 
omkring pladsen, hvor opvisningen 
foregår. Og her er Farnborough nu 
blevet vurderet til at være et fo r 
tæt bebygget område. Der er en 
potentiel risiko ved alt - også ved 
flyveopvisninger. Og det kan gå galt 
for alle - selv eksperterne i Red 
Arrows. Men man kunne glæde sig 
over at se de røde pile i godt sel
skab med verdens nyeste big jet -
A350 XWB. OSH 

"JUMBOLINO" GENBRUGES 
SOM FRAGTFLY 
BAE Systems har udviklet et 
ombygnings-kit der kan forvandle 
brugte "BAE 146'ere" til fragfly. Pla
nen er at tilbyde ombygning af fly 
med 20-35.000 "flight cycles", der 
har en brugtpris på mellem 1 og 1,5 
mio. dollars. For et sted mellem 2,2 
og 2,8 mio. dollars kan de brugte 
fly moderniseres og ombygges, og 
efter en 9-12 måneder på værksted 
forlænges flyenes levetid fra 40.000 
til 60.000 "flight cycles", hvilket 
giver en gennemsnitlig levetid på 
10- 15 år. I perioden 1983 til 2002 
blev der bygget I alt 387 "Jumboli
noer" hvoraf et par stykker I mange 
år fløj mellem Færøerne og Dan
mark. RB 

NORDIC SEAPLANES 
Fredag den 12. august fejrede NOR
DIC SEAPLANES, at der er fløjet 400 
ture med søflyet, der flyver mellem 
Aarhus og København. Fejringen 
foregik på søflybasen i Aarhus Havns 
yderste bassin, hvor hurtigfærgerne 
til Sjællands Odde skal lægge til om 
nogle år. Indtil da har søflyet fået sin 
egen flydebro, rampe og telthangar 
hvor det står om natten. RB 

BAE-146 er kendt som det nok mest støj
svage jetfly, der blandt andet var førende på 
ruter til og fra London City og andre støj
følsomme lufthavne. Flyet tilbydes nu i en 
forbedret fragtversion. Fotos: BAE systems 

OY-NSA lige landet i Aarhus Havn. Vejret var 
ikke det bedste til at fotografere i, men det 
generede ikke søjlyets drift. Foto: Rune Balle 
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NYE BØGER 

NORTHROP DELTA - AB AEROTRANSPORT 

A PIECE OF NORDIC AVIATION HISTORY 

Rob J.M. Mulder 

I begyndelsen af 1930'erne blev 
natlige flyvning med post mere og 
mere udbredt og egentlige post
ruter blev etableret. Navigation 
og flyvesikkerhed blev forbedret 
drastisk og de nyligt opfundne fly
vemaskiner blev efterhånden også 
mere økonomiske at operere for 
luftfartsselskaberne, der blev etab
leret i hele Europa. 

Den hollandsk fødte forfatter Rob 
Mulder (Robertus Josephus Maria 
Mulder. Født 5. september 1958) 
fortæller i bogen Northrop Delta 
- AB Aerotransport om hvordan 
Northrop udviklede enmotors 
fly der kunne transportere post, 
og med tiden også en håndfuld 
passagerer eller to, og han tager 
udgangspunktidetsvenske luft
fartsselskab AB Aerotransport, hvor 
direktør Carl Florman under en 
rejse i Norge i 1933 blev interes
seret i hurtigere fly end de Fokker 
og Junkers fly hans selskab hidtil 
havde anvendt. I Norge så Carl 
Florman et fly af typen Northrop 
Gamma, hvilket inspirerede ham til 
at bestil le et lignende fly, og gen
nem Northrops repræsentant Bernt 
Balchen bestilte AB Aerotransport 
både et passagerfly og et postfly 
med typebetegnelserne Delta lC og 
Delta lE. 

Gennem bogen fortæller Rob Mul
der den spændende historie om de 
to fly, der både gav udfordringer og 
problemer for selskabets pi loter. 
Delta lE nåede aldrig at komme 
i rutedrift, fordi det styrtede ned 
under testflyvning og Delta C blev 
efter re lativt kort tid solgt til et 
selskab i Spanien, hvor det fløj i 
mange år, både før, under og efter 
Anden Verdenskrig. 
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Bogen er blevet til med finansiel støtte 
fra svensk Flyghistorisk Forening og det 
176 sider store værk er fyldt med over 
160 historiske sort-hvide fotografier, 
der er fundet frem af arkiver i Sverige, 
Norge, Canada og USA. 

Bogens forfatter er nok ikke kendt af 
mange i Danmark, hvilket der må gøres 
noget ved, da han er en produktiv for
fatter med mange spændende værker 
på samvittigheden. 

Rob Mulder har eget forlag, og på 
hans hjemmeside: 
www.europeanairlines.no 
kan man finde informationer om 
hans mange bøger og artikler om 
flyvning og luftfart. Som hjem
mesiden antyder, bor han i Norge, 
hvor han arbejder med marketing, 
når han ikke er aktiv i arkiver og på 
forfatterkontoret. 

Bogen kan besti lles på hjemmesi
den. Pris 29 Eu ro+ porto 





RUNWAY INCURSIONS 3:3 
På opfordring fra Roskilde Lufthavn, har FLYV rettet fokus på RUNWAY 
INCURS/ONS, der kan oversættes til "uautoriseret eller utilsigtet bane
indtrængen''. Fænomenet eksisterer dog på mange andre lufthavne, og for at 
være helt ærlig, så har redaktøren af FLYV oplevet det på nært hold. 

Tekst og foto: Rune Balle 

Vi skal tilbage helt tilbage til 1995, 
hvor jeg helt grøn privatflyver var 
medlem af Tromsø Flyklubb, som 
havde en Cessna 152 og en Piper 
PA28, <ler begge blev brugl Lil skole
flyvning og privatflyvning. Med andre 
ord længe inden begrebet RUNWAY 
INCURSION var blevet opfundet, og 
for så vidt også inden GPS i små fly 
var andet end en håndholdt klods, 
der kunne give en ny position næsten 
hvert eneste sekund. 

Tromsø Flyklubb havde fået lov til 
at bo på østsiden af lufthavnsområ
det, og ud over en telthangar, med 
plads til tre-fire fly, havde klubben en 
træbarak hvorfra man med god vilje 
kunne se over til lufthavnsbygnin
gerne og kontroltårnet, på den anden 
side af den næsten to en halv kilome
ter lange bane 01/19. Det vil sige en 
bane, der ligger nærmest nord-syd. 

For at starte fra bane O 1 skulle man 
kalde Tower, for at få lov til at taxie 
ganske få meter, inden start på en 
bane der var over to kilometer lang, 
mens det var nødvendigt at krydse 
banen for dernæst at taxie langs 
banen inden start fra "ECHO", sådan 
omtrent to tredjedele nede ad banen, 
hvilket gav næsten 2.000 meter asfalt 
at starte fra. 

På en meget stille sommeraften 
skulle jeg ud at flyve med et par ven
ner, og efter at have startet motoren 
bad jeg om tilladelse til at taxie til 
opvarmning ved "ECHO". Flyvelede
ren gav instruks til at taxie til "ECHO", 
og selv om jeg undrede mig over at 
en to-motors turboprop var lige ved 
at køre ind på banen ved "ECHO", så 
faldt det mig ikke ind, at spørge om 
jeg måtte krydse banen, fordi jeg var 
overbevist om, at jeg ikke ville få en 
taxi-instruks, med mindre jeg måtte 
krydse banen. MEN DER TOG JEG 
FEJL! 

Så vidt jeg husker fik turbo-proppen 
ordre til at holde positionen, da jeg 
trillede over den 45 meter brede 
bane, og så snart jeg var fri af banen, 
fik piloten i turbo-proppen tilla<lelse 
til at starte, og jeg blev inviteret i tår
net! Lidt pinligt berørt af situationen 
spurgte jeg, om jeg måtte tage mine 
venner med i tårnet, og det måtte 
jeg da gerne. I tårnet spurgte flyve
lederen mig, om jeg var klar over at 
jeg havde begået en fejl, og efter at 
have forklaret, at jeg troede at taxi
instruksen også betød at jeg måtte 
krydse banen, blev jeg belært om at 
man altid spørger inden man krydser 
en bane, og meget gerne en ekstra 
gang hvis man er i tvivl. Flyvelederen 
må have været i rigtigt godt humør, 
for ud over at slippe for indrapporte
ring, fik både jeg og mine venner den 
helt store rundvisning i tårnet, der 
havde en fantastisk udsigt over både 
Tromsø'en og naboøen Hvaløya. 



Vi har alle et ansvar for 
flyvesikkerheden. 
Er du i tvivl, er du ikke i tvivl! 
Spørg tårnet! 

Som artikelserien om RUNWAY IN
CURSION har belyst, så er jeg langt 
fra den eneste der har bevæget mig 
ind på en bane, uden have den for
nødne tilladelse, og hvis jeg havde 
været bedre forberedt, var det sand
synligvis ikke sket. Problemet er, at 
man som pilot af og til gør noget, som 
man ikke er klar over er forkert, fordi 
man TROR at det man gør er korrekt. 
Derfor er det vigtigt, at gentage de 
gode råd fra Roskilde Lufthavn og 
Billund Lufthavn: 

"Jo bedre forberedt man er, desto 
større er overskuddet til at 
kommunikere og følge instruk
tioner" 

Er du i tvivl, er der ingen 
tvivl. Stop maskinen og 
spørg Tårnet! ,t-

Som det fremgår af kortet over Tromsø 
Lufthavn, har man sidenhen konstateret at 
der er et andet RUNWAY INCURSION HOT 
SPOT mens det tilsyneladende ikke har væ
ret nødvendigt at fokusere på taxivejen ved 
flyklubben. Ideen om at markere RUNWA Y 
INCURSION HOT SPOTS er i øvrigt god, og 
kan måske inspirere danske lufthavne som 
Roskilde og Billund, der har mange små fly? 

RUNWAY INCURSION HOT SPOTS 

lHS1 l 
- Movement oreo odjocent to TWY 

inters~ction. l:leovy. lroffic. with vehicles, 
espec,olly dunng w,nter time. 

- Border between movement - and 
m9noeuvring orea pointed on $urfoc~. 
Tb1s morking mav not be visible dunng 
wmter when covered by snow. 

- F regue~t operotioQS with t,elicoplers 
west ot the TWY intersection. 

- Aircrofl moy enter TWY D olso from the wesl. 
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1. Polens flyvevåben sendte en MiG 29 på vingerne. 

2. Fint lige atfå sig et efterbrændfix! 
Regnen begyndte at falde tungt, ca. 90 sekunder efter at denne 
Eurofighter i jubilæumsbemaling havde været oppe og brøle rundt 
foran den massive bygeskyl 

3. Man kan faktisk købe sig til en tur i denne Zero G - Airbus. 
Det er den ultimative rutsjebanetur, hvor man i perioder svæver 
rundt inde i kabinen, som var man vægtløs. 

BERLINS STORE 
LUFTSHOW 



ILA er en af de tre store europæiske luftfartsmesser, og1 
år var det i dagene fra 1.-4. juni Jol l< strømmede.ti mes
seområdet ved Schonefeld-lufthavnen i den ydøstlige 
udkant af Berlin. De første dage var reserveret fagfolk, 
mens alle havde adgang de to sidste dage. Egentlig tror 
jeg ikke, at nogen ska dokumente~ t de har en rela
tion til luftfar tsbranchen på de to første da~ agdags
billetten er bare markant dyrere, øg flyveprogramm 
mindre, så man skal være mere end serrøs- ·nteresseret 
i at komme ind på de første dage med færre menn ke. 
og et mere begræ nset flyveprogram for at ville ofre det. 

I å r var det 1.011 udstillere fra 37 lande, der stillede op 
ude eller inde i hallerne, og der var 150.000 mennesker, 
der mødte op for at beskue herlighederne. Det er et fald 
i forho ld til 2014, hvor den blev afholdt sidst. Dengang 
var der 1.203 udstillere fra 40 lande, som 227.000 be
søgte. Faldet hænger sammen med, at der i år kun var 
fire dage, mens der sidste gang var seks. Det er udsfHer
ne, der har anmodet om at få reduceret antallet a åage, 
og der er blevet lyttet til dem. Det er dyrt fore udstiller 
at være på messe, både i leje af standplad~ en også i 
den arbejdstid, der skal ofres på det. / r 

Og messen er lige så meget underhol ning for ber i
nere og andet godtfolk som en fagmesse. For d ange 
udstillere, handler det imidlertid1ørst og fre mest om 
at præsentere deres produkter og tale med kunder. Og 
fagfolkene kan klare sig med kortere tid - det er jo ikke 
alle 150.000 besøgende, der har hvJ r'ken interesse i el
ler mulighed for at købe et patrior-°missil eller to. Det er 
også kun de udvalgte få, der få lov til at komme ind i de 
lokaler hos Airbus, hvor der sker store ting - "Var det 50 
Airbus 320neo, de ønskede frue?" - "Får vi rabat, hvis vi 
snupper 80 i st edet?" Hvis en simpel flyvejournalist fra 
Danmark eller en småbørnsfamilie fra Prenzlauer Berg 
skulle komme i nærheden af dørene ind til den slags 
hellige haller, indikerer kropsholdning og blik fra de jak
keklædte s ikkerhedsfolk uden ord, at man da vist er gået 
helt forkert! 

Der har tidligere været indgået - eller i det mindst afslut
tet eller bekendtgjort - store handler på ILA. Det blev 
de r ikke denne gang. At ILA er mindre end både Paris og 
Farnborough i England understreges af, at Boeing ikke 
stillede op med rutefly. Antallet af General Aviation-fly var 
heller ikke imponerende. Friedrichshafen har udviklet sig 
til stedet for den slags, og GA-segmentet vælger at udstille 
der. 



1 

• 

3 
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1. Airbus A350 XWB 

2. Flere af de såkaldte Akafliegs - akademiske flyvegrupper -
stillede op med deres designs. Her er det Akaflieg Mi..inchen med Mil 
30 Schlacro. Ordet Schlacro er sammensat af schlepp og acr.o - altså 
slæbefly og akrofly. Akaflieg Mi..inchen havde brug for et slæbefly 
til deres svævefly og designede det så selv. Tanken med det var
imidlertid, at man også skulle kunne flyve kunstflyvning i det, me at 
man ville kunne få bedre økonomi i kunstflyvemaskinen, hvis den også 
kunne tjene til dagen og vejen ved at slæbe svævefly op på himlen. 
Projekter, der laves i fritiden, har det med at trække ud. 

Arbejdet med Mil 30 begyndte i 1985 (!) og flyet fløj første gang i 
2000. Efter problemer og ombygninger var det så klar til sin næste 
jomfruflyvning i 2007. Og nu virker maskinen og flyver! 

Det er et træk ved Tysklands Akafliegs, at projekterne varer så 
længe, at man ikke nødvendigvis i sin egen studietid kommer til 
at opleve, at det projekt, man arbejder på, kommer til at flyve. 
Og egentlig er det en meget smuk tanke - man høster frugterne 
af tidligere generationer af studerendes arbejde, mens man selv 
arbejder for kommende generationer. Og samtidig lærer man at 
flyve og håndtere værktøj og sammenhængen mellem teori og 
praksis. Man indgår i et aeronautisk fællesskab, bidrager til det, 
nyder godt det. Lyder det ikke voldsomt fornuftigt? 

3. Antonov An-178 - nyeste type fra den Ukrainske flyproducent. 



Man må også sige, at ILA først og 
messe. Tyskland har en stor luftfarts 
takket være Airbus, men derudover ru mange 
virksomheder som underleverandører af alt m 
luftfartsindustrien, f.eks. understel til Embra 
og 'abineindretning til mange anqre. 
Det ty~ e-element blev i år også understreget 
tyske forsvar i sin nuværende demokratiske fo 
60-årsjubilum. Så ~ 1e t:}!J?_er fra tysk forsvars flyve 
materiel var at-se. USAF støtte ænt med transport 
oombefly. Polen og Tjekkiet havde også--5 militære fly 
og Patrouille de Suisse kom form tionsakrobatiseren e 
forbi. 

Det flyvende program - kommenteret på både tysk og 
engelsk ( af en rigtig englænder importeret til lejlighe
den!) - var ikke voldsomt tæt. På fagdagene blev der flø
jet 1 ½ time hver dag, men det var spredt ud over mange 
flere timer, så det virkede noget tyndt. Der var der pe
rioder, hvor kommentatorerne nok ikke kunne finde på 
mere at sige, og så var der pause fra højttalernes side. 
På publikumsdagene var der 3½ times flyvning - her 
fik man nemlig også de historiske fly at se, eksempelvis 
Messerschmitt 262 og 8 -25 og DC-6 fra Red Bull. 

Jeg vil tillade mig at sige, at hvis det alene er et stor fly
vende program, man forventer, findes der beore end ILA. 
Og det hele var ikke lige spændende. Jeg er da eksem
pelvis sikker på, at det vil være meget ubehageligt dra
matisk at være fanget i en gidselsituation, og det vil det 
også være for de soldater og luftbesætninger. fra Luft
waffe og den tyske hær, der skal redde gidslerne med 
transportfly og helikoptere. Men opførelsen af det som 
actionshow til ILA er egentlig ikke særlig ophidsende. Et 
transportfly lander, nogle køretøjer med soldater kører 
ud, nogle helikoptere kommer lidt efter med hver deres 
opgave, men de flyver sådan set bare forbi. Det er fint de 
kan det, det er fint, at det beredskab findes, det er godt 
og nødvendigt, at de øver sig, men meget action er der 
ikke over det til et airshow. 

Når det alligevel giver god mening tage til ILA, er det for
di man får en unik lejlighed til at se noget af det nyeste 
isenkram i luften. Antonov An-178 er en type, som den 
ukrainske - engang sovjetiske - flyproducent håber kan 
afløse f.eks. Hercules rundt omkring i verden. Den blev 
fløjet livligt - med op til mere end 100 graders kræng
ning! - og så meget elegant ud i luften. Om Ukraine er 

4. 30-print 1r noget, der virkelig forskes seriøst i. Teknikken giver 
mulighed for at blande materialer -f.eks. titanium og kuljiber - og 
den giver mulighed for at skabe former, der ikke kan fremstilles 
med traditionelle teknikker. På en stand i en af udstillingshallerne 
kljme man se disse dele til rotorhovedet på en helikopter. Den blå 
p agerst er den traditionelle. Til højre ses en til placering samme 

/ sted i rotorhovedet, blot printet i titanium. Formerne er inspireret af 
knoglestrukturer i dyr og mennesker.fordi man her finder optimale 
forhold mellem vægt og form. 
Delen til venstre er en endnu mere udviklet version blot printet 
i kunststof,fordi det er billigere og hurtigere. Den skal så testes, 
inden den evt. skal printes i titanium. 

en tilstrækkeligt stabil basis af sælge flyvemaskiner fra, 
må det vel være kunderne, som skal afgøre. Men typen 
gjorde bestemt et godt indtryk. 

Den store stjerne på ILA 2016 var den nye Airbus A350 
XWB. Typen har haft en omtumlet fødsel, og oprindeligt 
skulle den blot have været en upgraded A330 - A330-
200Lite. Det gled så over i, at Airbus i 2004 kom frem til 
at ville beholde kroppen, men give den nye vinger, hale 
og motorer og et nyt navn - A350. Disse ændringer skete 
under pres fra Boeing 787 Dreamliner, som var under
vejs og truede med at gøre A330 irrelevant. Flere store 
kunder opfordrede så Airbus til at tage skridtet fuldt ud 
og også at lave en ny krop. Enden på det hele blev typen 
A350 XWB, som vi så til ILA: Et et nyt fly bygget med 
udstrakt brug af compositmaterialer. 
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Kommentatorerne ved ILA understregede flittigt, at XWB 
stod for Extra Wide Body, men også at X kunne være ekstra 
passagerkomfort og ekstra god økonomi for selskaberne. 
Den øgede kropsdiameter er faktisk et centralt element i at 
gøre typen konkurrencedygtig. En Airbus 330 har en krops
diameter på 5,64 m, mens A350 XWB har fået en på 5,97 
m. XWB's indre diameter i kabinen er 5,61 m mod Dream
linerens 5,49 m. Hvis vi regner på forskellen i sædebredde, 
bliver der lidt over en enkelt centimeter mere til hver pas
sager i A350 XWB. Det samlede resultat afbenhård kon
kurrence mellem flyfabrikkerne, luftfartsselskaberne samt 
konflikten mellem kropsdiameteren og luftmodstanden har 
her i 2016 altså ført til, at lidt mere end 1 cm pr sæde kan 
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betegnes som Extra Wide Body! Man frygter i sit stille sind, 
at passagerne i vores moderne høj BMl-verden gennemsnit
ligt set bliver hurtigere "extra wide body" end trafikflyene! 

Der tales om ruter på op til nitten t imer i luften med A350 
XWB - man må håbe, der er plads til knæene på turistklas
se, for på så lange ture er knæplads nok så interessant som 
en cm mere i bredden. 

Men smuk så den ud A3S0'eren - og der e r ikke noget me
get mere fascinerende. end at se et stort t rafikfly blive ka
s tet rundt på himlen. Og alene dette retfærdiggør en tur til 
ILA. Vi får nemlig kun lov at se A350XWB opføre sig sådan 
i få år - herefter vil det alene være som luftbus på de store 
luftveje, A350 XWB vil optræde. 

Der er også andre gode grunde til at tage til ILA. Der sker 
spændende t ing inde i hallerne. Der er studerende fra de 
tekniske universiteter i Tyskland, som viser deres projekter 
frem. Der mennesker med helt nye tanker og ideer. 3D-print 
er tydeligvis på vej frem. 

Og så er der spændende fly, som blot er udstillet uden at 
flyve. Det er fint at kunne gå tæt op og ned at flyene - også 
ruteflyene og eksotiske ting som Zero G-Airbus'en og Iron 
Maidens Boeing 747-400, som var der den første dag. Da 
A350'eren blev trukket fra udstillingsområdet ud til banen 
foregik det naturnødvendigt mellem publikum, og en lang 
hale af begejstrede folk med og uden kamera fulgte den 
snart, så man skulle tro det var en aeronautisk udgave af 
rottefængeren fra Hameln. Der blev knipset selfier i et væk 
(Ja, FLYV's udsendte gjorde det også!), og jo tættere man 
kom på jo bedre. En d isplay-ansvarlig på cykel kæmpede 
for at holde folk på afstand og praktisk taget alle fulgte hen
stillingerne, mens en distræt ældre herre, fik sig placeret 
direkte fora n en hovedhjulsboogie, da flyet et par minutter 
stod stille. Hvordan man kan få tanken er det vanskeligt at 
se, men måske tænkte han slet ikke? Man kan i hvert fald 
konstatere, at det ikke kun er uartige og uopdragne børn, 
der sommetider foretager sig helt gakkede ting i nærheden 
af flyvemaskiner! 

Der var sol, så man stirrede sig tørstende rundt efter en 
flaske vand, der var byger, så slipset flagrede på mappe
mænd, der styrtede i tørvejr! Nogle havde måske tid til at 
nyde Berlin om aftenen, andre væltede bare om i deres 
hotelsenge, mætte af indtryk og spændte på hvad næste dag 
ville bringe. +-
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Det tyrkiske Flyvevåben lavede en 
imponerende opvisning med deres syv F-5 
Freedom fighters. Foto: OSH 

Kommentatorerne: Steen Tidemand, 
Jens Christian Hansen og Alf Blume 
øste af viden og var gode til at 
supplere hinanden. 

..,. I 

Fra Ukraine kom dette /luyshin 76 fragtfly 
Foto: Rune Balle 



Foto: OSH 

Hvert andet år afholder flyvevåbnet åbent hus på skift i Aalborg, Karup og Skryd
strup. Som altid var vejret helt afgørende for succes, og hvor Aalborg i 2012 
nærmest druknede i regn, mens Karup i 2014 blev begavet med sol og høj blå 
himmel, var mange spændte på hvor heldige Skrydstrup kunne være. 

I ugerne op mod Danish Airshow 2016 var vi mange der 
håbede det skønne lune og solrige forsommervejr ville 
holde, og jo nærmere vi kom arrangementet desto mere 
spændende blev det, fordi et frontsystem havde kurs lige 
mod Danmark. Møgvejr truede med at udfordre arrange
mentet, men til alt held ventede regnen med at komme 
til dagen efter showet, der desværre måtte leve med en 
nærmest bidende kold vind samt en grå og til tider mørk 
himmel, der ikke gjorde forholdende ideelle for de mange 
fremmødte fotografer. 

TRAFIK 
Da de tre flyvestationer på skift arrangerer åbent hus og 
airshow, går der seks år mellem hver flyvestation skal stå 

for det store arrangement, der uvægerlig skaber en del 
trafik når titusinder af besøgende gerne vil deltage. I Ål
borg forløb trafikken i 2012 uden større problemer for de 
85.000 besøgende, der trodsede regnen. Men da Karup i 
2014 stod for arrangementet, gav det en del trafikale ud
fordringer, der betød, at tusinder af gæster simpelthen ikke 
nåede frem til parkeringspladsen og ind til airshowet, der 
"kun" fik godt 100.000 besøgende. 

At få 30-40 eller op mod 50.000 biler sluset ind til et air
show er en udfordring, og endnu værre var det, da Skryd
strup i 2010 stod for airshowet, der affødte megen kritik, 
fordi mange mente, at forsvaret, inklusive hjemmeværn 
og politi - om nogen - burde kunne regulere trafikken og 
undgå kaos. Derfor var alle sejl sat, for at løse lige netop det 
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problem, da flyvestation Skrydstrup - eller Fighter Wing 
Skrydstrup - forberedte den store dag. 
I god tid inden airshowet blev det kommunikeret ud, at der 
ville være bedre skiltning og regulering af tilkørselsfor
hold; flere indgange; mere plads til parkering og at pladsen 
ville åbne tidligt, så de morgenfriske kunne komme ind på 
pladsen, fremfor at holde i kø ved indgangene. 
Derfor var det muligt at få langt flere besøgende end tid
ligere, og det kvalificerede bud lød på, at Danish Airshow 
2016 nåede et besøgstal på næsten 150.000 mennesker i 
op mod 50.000 biler. Det er ganske enkelt imponerende og 
det bedste noget airshow i Danmark har præsteret, tak
ket være grundigt forarbejde og en kæmpe indsats fra de 
mange ansatte i forsvaret og frivillige hjemmeværnsfolk, 
der smilende vinkede gæsterne ind til det airshow, de selv 
måtte undvære at opleve på nært hold. 

PÅ JORDEN 
Besøgende der satsede på at opleve hele airshowet fra 
tilskuerpladserne OG at se alle udstillinger på jorden 
måtte nok relativt hurtigt erkende, at det simpelthen ikke 
var muligt. Arrangørerne af Danish Airshow 2016 havde 
nemlig sørget for, at der var noget for en hver smag, og vi 
er utvivlsomt mange, der sagtens kunne have brugt en hel 
dag på at nyde showet i luften, og derudover sagtens kunne 
have fået en hel dag til at gå med at se alle de spændende 
udstillinger på jorden. Udstillinger der bød på indsigt i 
forsvarets mange uddannelser, fremvisn ing af flyvevåbnets 
nye SeaHawk helikopter sammen med den "gamle" Lynx; 
veteran- og selvbyggerfly; droner; modelfly; et Stemme 
svævefly det russiske fragtfly Ilyushin IL-76MD som FLYV 
bragte en artikel om i juni; NATOs AWACS; Raket Madsen 
og meget andet spændende! 



Der var lige plads til lakken! 
Det spanske flyvevåbens opvisningsteam 
Patrulla Aguila i det spanskproducerede 
CASA C-101 Aviojet træningsjly. Fotos: RB 

I 
r 



Danmarks første astronaut Andreas Mogensen 
fortalte om sine oplevelser i rummet. 
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I LUFTEN 
Listen over fly der deltog i det imponerende show over 
Skrydstrup søndag den 19. juni mellem klokken 10:00 og 
16:30 er lang og indeholder blandt andet en Spitfire; fire 
Harvard; en YAK-3U; SAAB DRAKEN; FOKKER DREIDEK
KER; Super Puma; SU-27 FLANKER; T-17 opvisning; CHAL
LENGER tre-skibs fly-by; Boeing Stearman med wingwal
ker; SEAHAWK; MIG-29 FULCRUM; B-52H fly-by foruden to 
formidabelt flotte TEAM opvisninger udført at det tyrkiske 
og det spanske flyvevåben. 
Lidt spøjst var det dog, at værten for arrangementet - Figh
ter Wing Skrydstrup - kun viste tre af basens mange F-16 
fly frem på - eller rettere over - hjemmebanen, når der 
kunne mønstres en flot ni-skibs formation til airshowet i 
Karup to år tidligere. Ikke desto mindre blev mange af fly
vevåbnets fly vist frem, og det var en fornøjelse at se hele 
tre CHALLENGER-jets i tæt formation ført af"den hvide 
dame" som den fjerde CHALLENGER kaldes, fordi den har 
fået lov til at beholde den oprindelige hvide bemaling den 
havde, da den fløj som civil business-jet. Imponerende 
var også opvisning med og fra EH-101 Merlin rednings/ 
troppetransport helikoptere; C130 HERKULES; FENNEC 
helikoptere; flyveskolens Tl 7'ere og det nyeste medlem 
i "familien", nemlig SEAHAWK, der inden længe afløser 
LYNX, der pensioneres efter mange års tro og imponerende 
tjeneste fra søværnets inspektionsskibe og fregatter. 

Alt i alt var Danish Airshow 2016 en stor succes, og kæmpe 
oplevelse, trods lige lovligt meget vind og lidt for lavthæn
gende skyer, der måske trods alt holdt en smule på den 
varme, der ellers kunne have været feset ud i verdensrum
met, som "vores" astronaut Andreas Mogensen fortalte 
levende og spændende om, imens flyveskolens BABY BLUE 
dansede rundt i luften. 

Om alt går vel bliver Flyvestation Aalborg eller Transport 
Wing Aalborg i 2018 vært for næste udgave af Danish Air
show, og med de erfaringer de gode folk der står bag arran
gementerne har høstet gennem årene, så kan det kun blive 
endnu en succes .... om vejrguderne tillader det! + 



Flyvevåbnets helt nye MH-60R 
Seahowk skal ajl.øse Lynx. 
Foto: RB 

8-52 fiøj forbi. 
Foto: RB 

Det danske jl.yvebåbens T-17 træ
ningsteam "Baby Blue· Foto: RB 

OV-10 Bronco 
Foto: RB 

Et af de sidste jl.yvende DRAK EN 
går i luften. Foto: OSH 
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FLYV TESTER: SKY DEMON 
Selvom rigtigt mange piloter i dag flyver med en iPad, eller en anden form for 
"tablet'; så er vi nogle piloter der af forskellige årsager ikke lige har været med 
forrest. Den teknologiske udvikling går stærkt, og når der pludselig er mange 
muligheder for "tablet" eller iPad-navigation, hvad skal man så vælge, og er det 
overhovedet nødvendigt med alt det elektronik, når kort og papir har virket ud
mærket i årtier? 

Tekst og foto: Rune Balle 
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FLYV TESTER: SKY OEMON 

D a den første iPad blev lanceret 
i 2010 var der ikke mange, der 

kunne forudse, at iPad'er ville få den 
fremtrædende rolle som de har fået 
på bare fem-seks år. Snart sagt alle 
kommercielle piloter bruger i dag en 
eller anden form for iPad eller "tab
let", fordi det sparer piloterne for at 
opdatere manualer og udskifte kort, 
og rigtigt mange privat-piloter har 
også taget de små bærbare skærme 
til sig. 

Alle piloter, der har lært at planlæg
ge en VFR-flyvning ved at tegne stre
ger på et kort, udregne og udfylde 
drift-flyveplan og beregne flyvetid 
fra waypoint til waypoint osv., ved at 
det er tidskrævende, og at det derfor 
ikke altid bliver gjort helt efter bo
gen. At planlægge og flyve fra A til B 
behøver dog ikke at være så bøvlet, 
og med en iPad eller "tablet" til tre
fire tusinde kroner og et program 
til under en "tusse" (årligt!) kan det 
gøres nemt og hurtigt! 

Da FLYV en grå fredag formiddag i 
starten af august blev inviteret med 
på en smuttur fra Samsø til Ros
kilde og retur, var det nærliggende 
at fumle lidt med det nyindkøbte 
program SkyDemon, som viste sig at 
være utroligt nemt at bruge. Faktisk 
rigtigt nemt! 

Nogle "tablets" har indbygget GPS
modtager, men der findes også nogle 
det ikke har, eller har en modtager 
der ikke er 100% pålidelig. Uanset 
om "tablet'en" har GPS-modtager 
eller ej, er det en god ide at købe en 
modtager, der kan kobles til "tab
let'en" eller eller iPad'en eller sende 
trådløst via "blue-tooth". En sådan 
GPS-modtager koster ligesom pro
grammet omkring en tusse, men kun 
en gang. Med andre ord kan man 
komme i gang for et par tusinde kro
ner, hvis man allerede har en iPad 
eller "tablet" og 4-5.000 kroner hvis 
man også skal investere i en iPad el
ler en "tablet". 
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"UN-BOXING" 
Hvor nemt er det så at komme i 
gang? På YouTube ligger utallige 
"un-boxing" videoer, hvor mere eller 
mindre nørdede brugere forklarer, 
hvordan man får elektronikken til 
at fungere. Og nemt, det er det! For 
så snart iPad eller "tablet" og GPS
modtager er ladet op og navigations
programmet er installeret, så kan 
man forbinde GPS-modtageren tråd
løst, og sådan set sætte sig i flyet og 
navigere. 

Som nævnt er der allerede mange 
forskellige producenter af software, 
der dog adskiller sig lidt på bru
gervenlighed og visuel udførelse. 
SkyDemon er en af disse muligheder, 
og er man medlem af DMU kan man 
få lidt rabat på netop dette produkt, 
hvis man køber det via DMU. 

SAMSØ - ROSKILDE 
Inden afgang fra Samsø tastede vi 
start-flyveplads og destination ind, 
hvorefter en magenta linje viste sig 
på skærmen. Da vi ville via Kalund
borg Flyveplads og Romeo Kilo NDB, 
blev den magentafarvede linje tilført 
et par knæk og "voila": ruten var 
klar! 
Efter et par minutters flyvning over 
vand, dukkede en cirkel op omkring 
signaturen, der viste vores fly, og 
efterhånden som vi kom højere op, 
blev cirklen større, hvilket viste hvor 
langt vi ville kunne svæve i tilfælde 
af motorstop. 

På turen østover skulle vi krydse 
skydeområderne RlS og R16, der 
"poppede op" på skærmen i god tid, 
så vi i ro og mag kunne spørge Ca
penhagen Information om vi måtte 
krydse igennem områderne. 
Videre østover dukkede der også en 
advarsel op om Jyderup-senderen, 
og inden ankomst til Roskilde kon
trolzone viste skærmen grænsen af 
kontrolzonen, ligesom en stor advar
sel om skostenen nord for Roskilde 
Lufthavn viste sig. 

For at det ikke skulle være lyv, så 
viste skærmen også hvad der min
der om en ILS-anflyvning, baseret 
på GPS ( men kun som vejledende til 
VFR-flyvning), og efter landing kom 
der som end også et detaljeret kort 
over lufthavnen, så VFG' en kunne 
ligge på bagsædet og samle støv. 

GENIALT! 
Hvis man, efter at have prøvet "tab
let" eller iPad-navigation, hellere vil 
flyve på papirkort og foretrækker 
selv at udfylde drift-flyveplan på 
papir, så hører man nok til i samme 
kategori som de der foretrækker 
selv at bage deres rugbrød og hel
lere vil brænde og male kaffebønner, 
fremfor at købe vacuum-pakket. De 
findes og respekt for det, men jeg 
glæder mig til at blive SkyDemon
superbruger, der også får program
met til at beregne brændstof-forbrug 
samt vægt og balance. Og jeg glæder 
mig til at blive så skrap til det, at jeg 
kan få tilsendt "udskrift" af mine 
flyveture, så jeg kan lægge dem på 
fjæsbogen eller andre steder, hvor 
de kan inspirere andre piloter. Og 
jeg glæder mig til at glædes over 
andre piloters posteringer af deres 
flyveture, og til at nørde med denne 
teknologi, der er kommet for at blive 
.... til der bliver opfundet noget 
mere genialt! Stenalderen sluttede 
ikke fordi der ikke var flere sten, og 
på samme måde slutter papir-navi
gationsalderen ikke, fordi der ikke 
er mere papir. Vi er bare kommet et 
skridt videre, efter at være kravlet 
ned fra træerne, op på to ben, hen til 
hangaren og i luften! 

Hjemturen var i øvrigt en endnu 
større fornøjelse end udturen. For 
som ca-pilot og navigatør var der 
tid til at lære endnu flere detaljer at 
kende. FLYV takker for turen! + 



Planlægning af en flyvtur kan gøres med 
få tryk på skærmen. Den hurtige løsning 
er at indtaste hvor man starter og hvor 
man lander, hvorefter den direkte linje 
kan brydes op i flere ben, ved simpelthen 
at trække i linien og på den måde tilføje 
way-points. 

Til forskel fra navigation med papirkort, 
vises kontra/zoner og terminalområder 
meget tydeligt på skærmen, og en pil 
viser prævist hvor man vil komme ind i 
kontrolleret luftrum. Det vises også meget 
tydeligt om den planlagte flyvevej følges, 
eller om man en anden vej end den 
planlagte. 

På et papirkort vises master og skorstene 
med symboler, der kan overses når der 
bliver travlt i cockpittet. 
/vted elektronisk navigation er det næsten 
umuligt at overse en mast eller en 
skorsten, fordi advarsel markeres meget 
tydeligt med store røde pile og en teks
boks med detaljer om forhindringen. 

Under indflyvning til en landingsbane 
kan man få programmet til at vise hvad 
der minder om instrument-anflyvning. 
Det kan være et godt supplement til at 
holde flyet på centerlinjen, men skal kun 
bruges vejledende. 
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Siden august 2010 har Frederik 
Høysholdt fløjet som styrmand 

på de enorme fragtfly af typen Boe
ing 777F. Det relativt unge fragtflyv
ningsselskab AeroLogic sendte første 
af i alt otte fly på vingerne i maj 
2009, og siden da har selskabet fløjet 
regelmæssigt til blandt andet Dubai, 
Bangkok, Bombay, Singapore, Shang
hai, Hong Kong samt Los Angeles, 
Chicago, Cincinnati og Seattle. 

Jobbet som fragtpilot er spændende 
og på mange måder anderledes end 
at flyve passagerfly, og den historie 
fik Freder ik Høysholdt lyst til at dele 
med FLYVs fotograf Casper Tybjerg, 
da han deltog i et kursus hvor Casper 
Tybjerg underviste i fototeknik. 

VEJEN TIL AEROLOGIC 
Kimen til Frederik Høysholdts civile 
luftfartskarriere blev lagt i flyvevåb
net. I 1998 blev Frederik Høysholdt 
optaget på flyvevåbnets flyveskole 
og her startede han sammen med 29 
andre elever på en regnvåd august
dag i Karup. Ud af de 30 elever be
stod kun 6 -7 elever final-check, men 
Frederik var ikke en af de heldige. 
En af flyveskolens instruktører; RØT, 
var tidligere jagerpilot, der efter 
mange år på Saab Draken blev ansat 
som pilot i SAS. Efter nogle år i SAS 
fik han dog lyst t il at vende tilbage 
til forsvaret, hvor han blev ansat 
som instruktør, og med sine erfarin
ger fra civil flyvning kunne han se, 
at mange af de unge pilotelever, der 
ikke bestod forløbet på Flyvevåbnets 
flyvesko le, sagtens kunne blive dyg
tige civile piloter. Derfor tog RØT fat 
i nogle af de elever der ikke bestod 
forløbet i Karup, for at hjælpe dem 
videre, og Frederik var en af de ele
ver, han opfordrede til at søge ind 
på SAS-flyveskolen i Bardufoss. Det 
skulle siden vise sig at RØT dermed 
fik stor indflydelse på Frederiks vi
dere karriereforløb. 

Frederik blev herefter hurtigt op
taget på SAS-flyveskolen og blev 
færdig i juni 2002, netop som SAS 

måtte fyre ca. 500 piloter, og derfor 
ikke kunne ansætte de nyuddanne
de, som de havde investeret mange 
penge i. Da luftfarten på det tids
punkt var i dyb krise, og det derfor 
var meget vanskeligt at få job som 
pilot, vagte Frederik at vende tilbage 
til forsvaret, hvor han før sin civile 
pilotuddannelse var uddannet som 
officer, og nu atter fik mulighed for 
at tjene i kongens klæder. 

I 2007 startede han på civil flyvein
struktør-uddannelse for at komme 
ud at flyve igen. Han arbejdede et 
halvt år som flyveinstruktør hos 
Center Air i Roskilde, inden han fik 
ansættelse i Air Baltic i 2008. Fra 
februar 2008 til august 2010 fløj 
han Boeing 737 for Air Baltic og som 
freelance-instruktør hos Center Air, 
når han var hjemme i Danmark. I 
2010 søgte han job hos AeroLogic, 
og startede samtidigt med at det 
sjette af de i alt otte fabriksnye fly 
blev leveret. 

777 ER EN 737'ER PÅ STEREOIDER 
At flyve Boeing 777 er langt hen ad 
vejen som at flyve en 737, fortæl-
ler Frederik, der ikke desto mindre 

er imponeret af den store maskine. 
Flight management systemet og 
autopilot panelet er næsten det 
samme, og skærmene er som på 
en B737NG. Hele teknikken bag er 
dog markant anderledes, for mens 
737'eren er konstrueret med direkte 
forb indelse mellem styregrejer og 
ror, så er Boeing 777 "fly by wire", 
dvs. servostyring baseret på hydrau
lik og elektronisk styring. 

En markant forskel på 737 og 777 er 
selvfølgelig størrelsen, hvilket blandt 
andet afspej les i, at en 737'er kun 
koster et par hundrede millioner, 
mens en ny 777'er løber op i godt 
1 ½ milliard kroner! For de penge får 
man dels et meget mere rummeligt 
fly, men også en masse backupsyste
mer som 737 ikke har, og som pilot 
giver det mere at holde øje med, men 
også flere muligheder, når noget går 
i stykker under vejs. 

Frederik fortæller, at det på lang
rute er næsten uundværligt at have 
adskillige ekstra backup systemer, 
men nogle af disse kan man sagtens 
undvære på de korte ruter, hvor man 
sjældent er mere end et par timer 
hjemmefra. 
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Længde 
Højde 
Vingefang 
Vingeareal 
Motorkraft 
Maks. startvægt 
Maks brændstof 
Rækkevidde 

Boeing 737-800 
39,50m 
12,50m 
35,80m 

Boeing 777-200 
63,70 m 
18,60 m 
64,80 m 

125 kvm 428 kvm 
2 x 121 KiloNewton 
79 tons 

2 x 493 KiloNewton 
348 tons 

20,8 tons I 26.020 liter 
5425 km 

145,5 tons / 181.283 liter 
9649 km (max payload) 
0,84 Mach Cruise hastighed Mach 

Antal passagerer 
0,785 Mach 
189 

Maks fragt 20 tons I 43 m3 
305 (i passageNersion) 
106 tons I 633 m3 

På langruter bruges større fly, der i 
sagens natur koster mere at holde 
flyvende, og derfor også koster 
mere at have stående ufrivilligt på 
jorden! Det er vigtigt med back-up 
systemer når man hænger over 
Atlanten eller Stillehavet, og i til
læg kan man i nogle tilfælde få ma
skinen hjem på back-up systemer, 
fremfor at skulle have mekanikere 
på "ude", hvor der i værste fald skal 
flyves reservedele og teknikere til 

32 FLYV August 2016 

flyet, der måske står i en lufthavn 
10-12 timers flyvn ing fra hjemme
basen. 

På spørgsmål om forskellen på at 
flyve 737 og 777 svarer Frederik at 
777'eren er et meget nyere design 
og at den flyve r r igtigt godt. Det 
skal forstås sådan, at man som pilot 
mærker, at alt er blevet gennemar
bejdet da flyet blev designet. Det 
kunne blandt andet gøres med over 

30 års e rfaringer fra Boeing 737, 
757 og 767, der alle er to-motorede 
ligesom 777'eren. Frederik roser 
Boeing for at have gjort et r igt igt 
godt stykke arbejde, og han t ilføjer 
at 777'eren trods sin betydelige 
størrelse næsten er lettere at flyve 
end 737'eren. Nogle forskelle er 
der naturligvis. Når man sætter lan
dingshjulene ud på en 737'er giver 
det mærkbar luftmodstand, som 
man ikke oplever på 777 'eren. Det 
skyldes at der er meget mere inerti 
i flyet, der vejer op t il 260 tons mod 
737'erens maximale 66 tons. En 
anden forskel er at 777'eren har et 
bed re glidetal. Glide på idle er 1000 
fod på ca. 3 mil med 737, mens det 
nærmere er 3,5 mil på 777. 

I praksis betyder det, at man godt 
kan få lidt mere brug for speedbra
kes, der på 777 øger descent rate 
med 1300 fod pr minut, hvor de på 
737 giver kun giver omkring 500 
fod pr minut. 



FRAGT ELLER PASSAGERER 
På spørgsmål om hvorvidt fragt er 
mere spændende at flyve end pas
sagerer, fortæller Frederik, at det 
faktisk er lidt svært at svare på. 
Næsten alle passagerfly har også 
fragt med, mens det i sagens natur 
ikke er muligt at tage betalende pas
sagerer med i et fragtfly. Forskelle 
er der dog. Fragtflyene er ofte klar 
til afgang før planlagt, hvilket sjæl
dent sker for passagerfly, fordi der 
ofte ventes på de sidste passagerer. 
For besætningen giver det en mere 
afslappet arbejds-atmosfære. En 
endnu større forskel er dog nok, at 
der er færre kolleger i et fragtfly end 
i et passagerfly. 
Når der flyves med passagere,~ skal 
der være personale i kabinen, og det 
giver nogle andre samarbejds-aspek
ter end når flyet er fyldt med fragt. 
Helt uden passagerer er AeroLo-
gics fly dog ikke altid, for ud over at 
transportere selskabets eget perso
nale, eller en fotograf, er der af og til 
dyrepassere eller dyrlæger med, når 
konkurrenceheste eller mere eller 
mindre vilde dyr skal flyves til og fra 
zoologiske haver rundt om i verden. 
Det kan godt give piloterne nogle 
anderledes oplevelser, fordi vi skal 
have med i tankerne, at det ikke er 
alle elefanter eller heste, der er lige 
vilde med at flyve. 

JOB I FREMTIDEN 
På spørgsmål om hvorvidt AeroLogic 
er et selskab man bliver i til pensi
onsalderen, svarer Frederik, at man
ge af selskabets 220 piloter med stor 
sandsynlighed vil blive i selskabet 
til de når pensionsalderen, ford i det 
fungerer godt for dem. Selv har han 
dog søgt videre, efter mange gode 
og spændende år i AeroLogic. Inden 
længe bliver adressen derfor et sted 
i hovedstadsområdet, og 777'eren 
byttes ud med 787 "dreamliner" hos 
Norwegian, og måske lidt flere timer 
som instruktør hos Center Air i Ros-
kilde Lufthavn. +-

----
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Et gammelt ordsprog lyder: "Klæder skaber 
folk'; og for at signalere professiona/itet og 
autoritet overfor passagerer og jordperson
nel, har piloter siden flyvningens barndom 
været klædt i uniformer der er designet 
med inspiration fra skibsfarten. 

Fragtfly har ingen betalende passagerer og 
derfor kunne man i princippet nøjes med 
"almindeligt" hverdagstøj. Det vi{{e bare ikke 
være det samme! 

Aerologic 
Aerologic flyver flere forske/lige 
ruter. Oftest Frankfurt eller Leipzig 
til Hang Kong, men også til Dubai, 
Shanghai, Bangalore, fvlumbays, 
Channei samt Los Angeles, Chicago, 
Cincinatti og Seattle. 

AeroLogic har en flåde bestående af 
8 Boeing 777-200LR Freighter, der 
blev leveret fra fabrikken i Seattle i 
årene 2009-10. 
Hvert fly producerer lige under 
5.000 timer om året. Da der er 8.760 
timer på et år svarer det til at flyene 
er i luften godt halvdelen af tiden. 
AeroLogic har ca. 220 piloter. 
De fleste kommer fra Tyskland og 
Østrig, men der er også et par hånd
fulde fra Danmark, Italien, Holland, 
Schweitz. Derudover har AeroLogic 
ca. 90 ansatte på kontor i Tyskland. 

Piloter har af og til lange arbejdsdage, og 
på en dag som d. 6. april slutter man af 
med lige under 18 timers på arbejde, der 
er det maximale på langrute. fv/edregnet 
i arbejdstiden er der hvileperioder hvor 
piloterne på skift kan forlade cockpittet for 
at slappe af, eller gå til køjs. I gennemsnit 
arbejder piloterne hos AeroLogic 15 dage 
om måneden, hvilket giver 15 dage til at 
holde fri, arbejde som freelance-instruktør 
m.v. 

TYPISK RUNDTUR: 

2. april: EDDP Leipzig VTBS Bangkok 
Airborne: 05:54 - 16:29 UTC = 10 t. 35 min. 
Arbejdsdag på lige under 13 timer. 

4. april: VTBS Bangkok - WSSS Singapore 
Airborne: 18:37- 20:54 UTC= 2 t.17 min. 
Arbejdsdag på godt 5 timer 

6. april: Singapore WSSS - VOBL Bangalore 
Airborne: 00:12 - 04:28 UTC = 4 t. 16 min. 

6. april: Bangolore VOBL · EDDP 
Airborne: 06:41 - 15:53 UTC = 9 t. 12 min. 
Arbejdsdag på lige under 18 timer. 

··•:::::::··••, 

... ··• .. ·•. 
•• 
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Goodbye Bangkok. Hel/o Singapore! Total distance 
travel/ed so far: 10.841 km. The Boeing 777F is 
indeed a fascinating piece of machinery. The exterior 
is full of various equipment like pitot tubes (measu
ring speed by air pressure), brake wear indicators 
(showing the remaining brake disc capacity), radio 
altimeter sensors (indicating altitude very accura
tely), flaps (increasing lift during slow flight situa
tions like take-off and landing), navigational lights 
(showing the position and direction of the plane), 
TAT (True-Air-Temperature probe, measuring outside 
air temperature at al/ times), static wicks (equalizing 
static electricity) and of course VHF and HF anten-
nas making communication possible all over the 
world. In order not to compromise flight safety, it is 
crucial that all these instruments work perfectly and 
therefore the pilots regularly perform visual inspec
tions. Tue inspection also includes the condition of 
the fourteen large tires. Finally the pilot checks if the 
hul/ is free of any kind of damage from bird strikes or 
the like. 

Somewhere over the rainbow? Well, that must be just about 
here. Today, we cruised near 43.100 feet, which is the maximum 
cruising attitude for the mighty Boeing 777F. 

43.100 feet is the equivalent to 13.137 meters. From personal 
experience I know that it's not easy to relate to altitude. Here's 
an example. lf you are on ground looking at a passing airplane, 
it could be difficult to conclude wether it's six, eight or ten kilo
meters above you. Right? That kind of visual confusion goes both 
ways. lf you are in the cockpit, numerous instruments constantly 
brief you about the exact altitude of the aircraft, but when you 
look through the Windows, it's not always easy to relate to the 
numbers given. /t's pure logic that everything on ground become 
smaller the higher you go, but it would be very hard to measure 
the exact distance without instruments. 

So, what does it actually mean to cruise at this altitude? Let's 
use imagination and a well known reference point. ff you took 
half a Mount Everest and put it on top of the real one, this new, 
fictive summit could potentially have scratch ed the bottom of the 
Boeing 777F on todays flight. We were flying high! 
Nevertheless, huge clouds developed all over the fndian Ocean 
and climbed even higher than us. Nature is strong. Deep below 
we could see thunderstorms and heavy rain. Quite an impressive 
view from this office! Total distance travel/ed so far: 14.275 km 



. bout a Boeing 
e Evervtn1ng a ou get wnen 

Returned to Euro~like the experience Vof the ~rew, 
777F is great, JUS ugh to become part . e can deliver 
vou a~e_lu~kV e~~ a few davs. ihe enr~mr,.nd there 
even if its iust 63.000 horsepowe. . 11,ese two 
an equiva\ent to one under each w;t~ during the 
are two of th:~~ve pushed us 2~.2~ountries and 
giant engme W \,ave v1s1ted tive tter were we 
last five davs. ho:pitable people no .m: r,.,C's (Air iraf-
met friendlV, mmunicated w1t . \most as 

d We \,ave co . speak1ng a . 
lande · ) . l6 countnes, the meantime 
tic contro\\ers m . ns of eng\ish. In h n I had 

. t versI0 f\ ·ng t a 
manv d1fferen uch more ab?ut v1 manv, but\ 
I have \earned ~ owe mv gratitude to ·iots Frederik, 
ever \,oped fo\1v like to thank thret ~~ce~ted \,aving 
would espec1a d Max, who patient_ V ound dav and 
\-Ians-Peter_ an \,otographer runnmg a~ce\ 
a nvperactive P I fastmov1ng 0 

. . their supercoo , 
n1ght m 

High altitude catering. We are only four people onboard. 
Three pilots and ane happy photographer. The Boeing 
777F is a longdistance cargo plane. Cruises of up to 
twelve hours between take-off and landing are not rare. 
Therefore, it's necessary to take shifts. While two pilots 
are at work in the cockpit, ane is resting. 
In the lack of cabin crew we need to take care of oursel
ves. You might never have guessed t his, at least I didn't 
see it coming myself, but taa-daaa, l've become a ste
wardesse-trainee ! The plane has a fully equipped galley 
including fridge, oven, coffee machine and, hmm, most 
things you need to live comfortably at high altitude. And 
there are definetely enough tasks to do, even though we 
are just four guys onboard. 
That made me think. 
1'11 hurry up and express my deepest respect to cabin 
crews all over the world. Performing security briefings, 
serving food, drinks, cleaning up and selling taxfree 
goods to several hundred tired tourists, who would 
rather watch a movie, get their kids t o sleep and get t o 
their fina l destination as fast as possible, must be a chal
lenge. Especially when you have to perform in a confined 
space under time pressure while smiling at all costs. I un
derstand you now! Thank you to the many cabin crews 
who served me and/ar my family. We will keep returning 
your smiles! Total distance travelied so far: 19.583 km 
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VERDEN LIGGER ÅBEN 
Sådan er fremtidsperspektivet for en ung pilot i dag. 
FLYV taler med Rasmus Bødker Olsen, der er vokset op med flyvemaskiner, 
og som er i fuld gang med at gøre en gammel drøm til virkelighed. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

G E ~IR□ 
Aviotron graup 



Forudsigelserne taler deres helt 
utvetydige sprog. Verden kommer 

til at mangle piloter. Boksen på næ
ste side viser det behov, som Boeing 
forudser. Ingen i luftfarten er funda
mentalt uenige. Men et er at se tal 
som disse, noget andet er sådan helt 
personligt i sit eget liv at tage skridtet 
og sige til sig selv, at man vil være 
med bag styrepinden i den udvikling. 
Kan man klare uddannelsen? Og vil 
man, når det kommer til stykket, ofre 
tiden, pengene og kræfterne på det? 

Rasmus Bødker Olsen fra Randers er 
vokset op på en tidligere landejen
dom ved Skørring femten kilometer 
sydøst for byen. I løbet af Rasmus' 
opvækst fik hans far - Per Olsen -
bygget to ultralette fly selv og købt 
yderligere to. Den ene blev solgt, når 
den næste var på vej, så der har kun 
været en ad gangen i hangaren ude 
mod indkørslen. Men Rasmus er vok
set op med, at der var flyvemaskiner 
i huset, og den tre hundrede meter 
lange græsbane ligger stadig på den 
anden side af vejen. Rasmus har fløjet 
med, fra han var ganske lille, og han 
mere end 1.000 passagertimer sam
men med sin far i de små fly. 
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MODELFLY 
Ud over at Rasmus er vokset op med, 
at det er lige så naturligt at have en 
flyvemaskine i sin egen hangar som en 
bil i garagen, har både han og Per des
uden fløjet med modelfly af alle slags. 
Kunstflyvemodeller, svævemodeller -
youname it. 

"Radiostyrede modelfly har altid haft 
min interesse," fortæller Rasmus. "Jeg 
var vel seks-syv år, da jeg begyndte at 
sidde og bygge sammen med far. Efter 
nogle år var jeg i gang med at designe 
mine egen modeller, selvom jeg i tidens 
løb har fløjet flere, som er bygget efter 
byggesæt, eller som far og jeg har købt 
brugt på stævner i ind- og udland." 

Rasmus fløj sin første komplette solo 
med et modelfly, da han var 8-9 år 
gammel. "Det er svært at huske præ
cist;' fortæller han. "Det foregik jo 
derhjemme og på vores egen mark. 
Det var en del af hverdagen. Men jeg 
husker tydeligt, at jeg bøjede næsehju
let på den første solo dengang!" 

Rasmus har siden taget certifikat til 
ultralet, og han er i fuld gang med sin 
uddannelse til erhvervspilot. 

Tag ikke fejl, Rasmus ved godt 
hvilken vej en flyvemaskiner vender, 
og han er ikke ved at kaste sin Twin 
Star baglæns her i den lave vinter
sol. Han styrer den tværtimod ind 
mod sig selv og griber den i luften/ 
Sd slipper han for at bukke sig ned 
og samle den op. 

Men det betyder ikke, at han har 
lagt modelflyvningen bag sig, og 
han har 6-7 startklare modeller, 
som han kan køre hjem på gården 
ved Skørring og tage ud at flyve 
med. 

"Modelflyvning er en mere fri og 
uformel beskæftigelse end at flyve 
full size. Naturligvis skal modeller 
fø lge deres del af luftfartsloven, og 
de skal omgås med samme respekt 
som store fly. Men alligevel vil jeg 
sige, at jeg da prøver ting med 
model fly, som jeg ikke har lyst til 
at prøve med store." Her kan FLYV 
til føje, at Rasmus meget kompetent 
eksempelvis kan flyve sine modelfly 
på ryggen i få centimeters højde, 
men også at det har kostet en model 
i ny og næ at opnå den rutine og 
selvsikkerhed, der gør, at han ikke 
pludselig foretager den naturlige 
reaktion og trækker i højderoret, 
hvis han pludselig synes, at det al
ligevel er for lavt. 

"Jeg er også helt vild med aerody
namikken bag modellerne. Det er 
spændende at finde ud af, hvad der 
virker mere eller mindre godt." 



Rasmus' hotliner! Denne meget hurtige og 
manøvredygtige eldrevne svævemodel foto
graferede FLYV på en meget grå og kedelig 
dag. Så for at live lidt op på siderne i bladet 
er den her ved hjælp af Photoshop kommet 
ud at flyve over et kystlandskab på Rømø! 

Og har Rasmus særligt mindeværdige 
oplevelser med modeller? 

"Jeg havde en jetdrevet model i en 
kortere periode. Første tur med den 
var et absolut højdepunkt. Men der 
også bare en dag som sidste sommer 
- jeg sad en solskinsdag på modelfly
vepladsen i en stol med en kold Cola 
i kopholderen. Jeg styrede min stor
svæver rundt i termikken halvanden 
t ime. En super, afslappet og dejlig 
oplevelse." 

VERDEN LIGGER ÅBEN 

Rasmus med sin seks meter brede og 
femten kilo tunge model af en DG 800. 
Hans far Per trækker den op med en 
velvoksen skalamodel af en Jodet. 

Boeingsforudsigelse af behovet for mandskab i luftfarten 2015-20J4 

Region 

Asien-Stillehavet 
Europa 
Nordamerika 
Mellemøsten 
Latinamerika 
Rusland 
Afrika 
I alt 

Piloter 

226.000 
95.000 
95.000 
60.000 
47.000 
17.000 
18.000 
558.000 

Mekanikere 

238.000 
101.000 
113.000 
66.000 
47.000 
22.000 
22.000 
609.000 
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INDUSTRITEKNIKER 
Rasmus lavede andre ting end at flyve 
under sin opvækst - bl.a. spillede han 
elguitar, fotograferede fugle og gik 
også i skole, hvor han endte med en 
eksamen fra tiende klasse. 

Herfra gik han videre og fik en lære
plads på Randers Tandhjulsfabrik, 
hvor han blev uddannet til industri
tekniker. Det var en regulær hånd
værksuddannelse med vekselvirk
ning mellem skoleophold og arbejde 
i virksomheden. Svendeprøven var 
en tandhjulspumpe, som man ofte 
anvender til hydraulik, fordi den kan 
holde til et meget stort tryk. 

"Det var en god uddannelse - der var 
ikke noget med at springe over, hvor 
gærdet var lavest. Randers Tandhjuls
fabrik er den eneste i Nordeuropa, 
som e r certificeret til selv a t må tage 
direkte ud til et skib og montere et 
nyt tandhjul til motorer fra Rolls
Royce' marinesektion. Vi levede af at 
lave kvalitet og levere til tiden - ofte 
hurtigst muligt. Det kunne godt være, 
at man måtte møde op i weekenden 
og hjælpe med at dreje et tandhjul 
på en meter eller to, fordi sagen ha
stede." 
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UL 
Rasmus blev ansat på fabrikken efter 
læretiden. Men allerede i 10. klasse 
tog han UL-certifikat på Randers Fly
veplads hos Aarhus Flight Academy 
- forløberen for den flyveskole Grey 
Bird, som han nu uddanner sig til 
erhvervspilot på. 

Rasmus fik sit certifikat tre uger efter, 
at han var fyldt sytten. Han kendte en 
del til det hele i forvejen. Han havde 
flere hundrede timer som passager 
sammen med sin far, og det er da 
sket, at han fået lov at holde styrepin
den i højre sæde. 

"Man lærer rigtig meget ved bare at 
være med. Jeg har set far træffe be
slutninger i luften, som jeg senere har 
kunnet bruge selv. Jeg lærte, hvordan 
det hele skulle se ud, for at landingen 
kom til at passe på vores korte bane 
derhjemme. Hvordan flyet bevæger 
sig, hvordan det lyder ved forskellige 
hastigheder." 

Den omfattende erfaring som passa
ger har været Rasmus til meget nytte, 
for under hans 400 timer i ultralet 
har der været situationer, hvor han 
som pilot skulle træde i karakter. 

Rasmus er blevet godt op
draget hjemmefra - en bane 
behøver ikke være mere end 
300 meter lang, før man kan 
lande og starte fra den. 

"Vores bane er kort, og lige fremme 
ligger der et ret sumpet område. 
Motoren på den maskine, vi havde 
dengang, begyndte en dag at gå me
get dårligt, kort efter at jeg var let
tet. Hvis jeg var landet lige frem, var 
der stor sandsynlighed for, at jeg var 
væltet rundt på hovedet. Jeg drejede 
derfor for at lande hurtigst muligt 
på banen igen. Men nu lå jeg for høj t. 
Så var det jeg sidegled maskinen. Jeg 
havde set far gøre det flere gange og 
hørt ham forklare, hvordan det fore
gik. Jeg havde også prøvet det i stor 
højde, men nu var det alvor. Jeg kryd
sede rorene og fik den ned på banen 
til en pæn landing." 

Det er almindelig lærdom for pilot, at 
man stoler på sine instrumenter. Det 
gør Rasmus også, men engang kom 
han gennem en stærkt regnbyge på 
vej hjem til pladsen. Det var der ikke 
noget specielt ved, men da han skulle 
til at lande, føltes rorene mærkelige 
ved 100 knob. Underligt slatne i det, 
og Rasmus havde trukket gashåndta
get helt tilbage. 

"Jeg vidste, der var noget galt. Så jeg 
valgt at antage, at jeg i virkeligheden 
lå meget tættere på stallgrænsen, 



end fartmåleren viste. Jeg fløj den 
derfor efter lydene, omdrejningerne 
på motoren og hvordan jeg mærkede 
farten gennem rorenes virkning. Da 
jeg var landet, viste fartmåleren 60." 
Der var kommet lidt vanddråber i det 
statiske indtag, og det havde givet 
fejlvisningen. "Man skal stole på sine 

Samtidig flyver moderne trafikpiloter 
ikke deres maskiner ret mange mi
nutter om dagen, og derfor er pilot
fejl eller manglende evne til at tolke 
situationen og reagere på den en 
større risikofaktor i dag end tidligere. 

instrumenter i et lille fly, men kuun~t:il:_ ___________ -:j 
en hvis grænse," konsta- _ 
terer Rasmus. 

Noget af det vigtigste for 
en pilot er at kunne rea
gere logisk og rationelt i 
situationer, han eller hun 
ikke har oplevet før. Hvor 
alle brikkerne i erfarin
gernes puslespil pludselig 
skal bruges på en ny måde 
og danne et nyt billede. 

Det er et af de helt centrale 
elementer i moderne flyve
sikkerhed, fordi trafikflyv
ningen i disse år oplever, at 
teknikken aldrig har været 
mere pålidelig, men at den 
gennemsnitlige erfaring i 
cockpittet for første gang i 
flyvningens historie er for 
nedadgående. 

VERDEN LIGGER ÅBEN 

FK9'eren holder i en 
hangar lige ved siden af 
indkørslen til gården. 

Rasmus og Per vasker flyet - både fordi det 
er en del af den daglige vedligeholdelse, 
men så fordi det skalfotograferes! Man må 
lide for skønheden. 
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BESLUTNINGEN 
"Jeg kunne lide jobbet på tandhjulsfa
brikken:' fortæller Rasmus, "men jeg 
kunne også mærke, at jeg ikke skulle 
blive der hele livet:' 

Drømmen rykkede. Med alt det Ras
mus havde fløjet både med modelfly 
og ultralette kunne det ikke undgås, 
at han i mange år havde drømt om 
at gøre flyvning til sin levevej. Han 
var heller ikke helt dårlig rustet rent 
økonomisk, for han opsparet en pæn 
del af de penge, han havde tjent i ti
dens løb. De penge kunne bruges til så 
meget. "Heldigvis købte jeg aldrig en 
fin, ny bil som afløser for den gamle, 
jeg kører i;' konstaterer Rasmus i dag. 
Rasmus havde også overvejet at inve
stere dem i mursten. Han havde fået 
kæreste, og fremtiden lå sådan set lige 
forude som en helt jævn og lige jern
banestrækning, hvor han nærmest 
kunne se til endestationen. Godt job 
som industritekniker, hus, bil, kone, 
børn - og Rasmus ville egentlig ikke 
have noget i mod det. Hans føler sig 
godt hjemme i en almindelig dansk 
hverdag, og kunne godt se sig selv i 
sådan en. 
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Derfor er han også helt klart over; at 
han ved at aflevere sparegrisen på en 
flyveskole og ikke til en ejendoms
mægler - i begge tilfælde skulle der 
lånes oveni for at få nok til at betale 
regningen - ikke kun valgte et andet 
job. "Jeg ved, at det er en livsstil at 
være p~ot. Det er ikke bare en anden 
virksomhed, man møder op på. Hver
dagen kan være meget uforudsigelig -

specielt for en ung pilot." 

"Jeg har det egentlig 
godt, hvis jeg bliver sat 
på en opgave, hvor jeg 
er lidt presset. Ikke 
stresset, men der må 
godt være fart på. Og 
der er også en del af 
mig, der gerne vil se 
og opleve noget mere. 
Jeg kunne sagtens fore
stille mig at arbejde 
nogle år et eller andet 
sted i verden. Gerne i 
Europa, men det kan 
også blive Dubai eller 
længere østpå. Det 
er svært at sige, men 
behovet for piloter 
bliver stort de steder." 

Rasmus og kammeraterne er pd skolebæn
ket i Tirstrup. Det handler om luftfartens 
love, så det er bare med at høre efter. 
Stoffet skal kunnes til den dag, hvor man 
pludselig sidder i en Boeing eller Airbus 
med 150 passagerer om bord. 

Og så er det jo ikke en beslutning, 
Rasmus træffer alene for sig selv. Kæ
resten skal også med, hvis han flytter 
langt, langt væk fra Randers for at 
flyve jetfly under fremmed himmel
strøg. Men mod slutningen af sidste 
år blev beslutningen truffet, og først i 
det nye fik Rasmus hvid skjorte på og 
mødte op hos Greybird i Tirstrup. 

GREYBIRD 
"Jeg kendte folkene bag skolen fra den
gang, jeg tog UL-certifikat. Jeg under
søgte sagen - det er jo mange penge, 
man skal af med i løbet af to år - og for 
mig så det ud til, at Greybird havde et 
rigtig godt produkt:' 

"Det er f.eks. de mange timer på twin, 
som adskiller den fra andre skoler. 
Jeg kan også lide deres filosofi med, at 
man skal lære at flyve maskinen. Der 
bliver virkelig lagt vægt på håndvær
ket." 

Her har Rasmus det indlysende godt - i et cockpit på en dag, hvor vejret 
er lige til at flyve i. Hans baggrund med modelfly og ultralette kan ikke 
kaldes en forudsætning for at han går på flyveskole, men erfaringerne er 
en solid ballast for at forstå flyvemaskiner og deres reaktioner i luften. 



>)11yi, ag'. .··. 
oglektier 
på fjorten 
Men det e 
man gør en go'd?iii sats, er,, .. x,iJ{så 
rimelig sikker på at bestå. Stoff;,f 
kan læres! Og flere gange har feg 
altså tænkt - 'Hvor er det godt, jeg 
gør det her!'" 

"Skolen presser en til at vænne sig 
til livet som airline-pilot," fortæller 
Rasmus. "Det er ikke bare en skole, 
hvor man lærer at flyve. Mange af 
underviserne har erfaringer fra for
skellige luftfartsselskaber. Skolen 
forbereder os på at blive piloter 
- hvordan er miljøet? Hvordan 
gebærdet man sig i fremmede 
lufthavne? Hvordan omgås man 
hinanden? Det hele er meget for
skelligt fra tandhjulsfabrikken 
- alene uniformen! Men også at 
man altid er omgivet af nogen med 
samme interesse som en selv." 

I skrivende stund ser det ud til, at 
Rasmus kan begynde at flyve med 
betalende passagerer om halvan
det år. Og hvordan det så i praksis 
bliver for Rasmus, må vi vende 
tilbage til engang i 2020'erne. Om 
drømmen holder i virkeligheden. 
Hvor jobbet som pilot nu vil vise sig 
at føre ham hen. 

~:;tri\o}f 1~!~1:~iif ie:o~::,rti!tr~ "'?:,~J1d~~Z:ial6r:):Jt;sTec~a!
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mange mennesker, som har svært at P2002'er nord for Aarhus Havn, mens en af 
ved at se pointen i at bruge mange skolens tomotorede P2006'er flyver i forma-

tion længere bagude. 
penge

1
på en enkelt flyvetime;' siger 

han, "men det ville altså slet ikke 
væ,n:i'dårligt at få en time i en Mu-
sdng!" Vi tillader os at antage, at 
FLYV's læsere har fuld forståelse for 
den drøm - og så ønsker vi ellers 
Rasmus held og lykke med sit kom
mende kontor højt oppe på himlen! + Rasmus med sin instruktør ved Langesø 

tæt på Tirstrup. P2002'eren er et lille og 
levende fly. 

FLYV August 2016 45 



Denne gang med den helt nyuddannede pilot Kasper Larsen, der bor på 
kollegiet i Roskilde Lufthavn, men stammer fra Tarm. Faktisk bestod Kasper 
IRME (Instrument Rating Multi Engine) den dag FLYV besøgte ham på 
flyveskolen Center Air Pilot Academy i Roskilde Lufthavn. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

Jeg har lært at flyve i Roskilde, hvor 
jeg startede på "CAPA'' 2014 på Ros
kilde. Inden jeg startede på skolen 
i Roskilde, tog jeg teorien til privat
flyvercertifikat hos "Blue air" i Skive 
Lufthavn. Inden jeg startede på min 
pilotuddannelse gik jeg på TEC for 
at blive flymekaniker, og jeg fik også 
en læreplads som flymekan iker i 
Sønderborg. Som dreng har jeg altid 
makket med mekanik, og troede jeg 
skulle den vej, men det at flyve trak 
nu noget mere, og da det lykkedes 
at få finansieret uddannelsen var jeg 
ikke i tvivl om at jeg hellere vil flyve 
end at skrue på flyvemaskiner. 
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Inden jeg sådan for alvor startede på 
at lære at flyve, fik jeg masser af fly
veture fra Stauning, men da jeg kom 
i gang for alvor var det i Pi per PA-28 
hos CAPA. Grunduddannelsen var 
spændende og det var en stor sejr da 
jeg blev sendt solo i en PA28 fra Mari
bo Flyveplads. Resten af skolingen til 
og med instrument-bevis var i PA-28 
og så skolede jeg til CPL i en Cessna 
172 RG og tomotors i Pi per Seneca. 

Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din sko
ling? 

Solo var godt, men det bedste var i 
dag hvor jeg har bestået sidste prøve 
der e r IRME-prøve, altså to-motors 

instrumentflyvning. Det har været 
hårdt arbejde at nå herti l, men det 
hele værd! 

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
dunu? 

Tjae jeg har fløjet Piper 28, Cessna 
172RG og Seneca men jeg er vokset 
op i Stauning så jeg har været med 
ude og flyve i alt muligt. Har fløjet 
YAK52 et par gange i Tyskland, og jeg 
har også fløjet i Chipmunk og KZ-III 
og Pi per Cub og Citation II sammen 
med min bedstefar, der var med i 
Luftposten sidste gang. De fleste ti
mer har jeg dog brugt i et bagsæde 
i Chipmunk og så har jeg været med 
rundt i verden i en Airbus A330 

... .... ..., ..., ..., ..... ..... ..... __, __, --- ....., ....., ....., ---



Kasper Larsen er vokset op i en 
flyvende familie. I mange dr havde 
hans far en Chipmunk, som Kasper 
har tilbragt mange timer i. 

sammen med min far, der flyver for 
Thomas Cook Airlines. (Nu teknisk 
pilot og flyvende på ::no og 321) Jeg 
har i den grad fået flyvningen med 
ind under huden via min familie, og 
har fløjet masser af ture med familie 
og venner. Ikke mindst Jakob Møller 
(Stauning), der er min bedste kam
merat. 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Jeg går meget op i aerobatic, så hvis 
jeg en gang får en EDGES40 så vil det 
ikke skade. Alternativt en veteran, og 
da jeg næsten er vokset på bagsædet 
af en Chipmunk så det ville også være 
et godt bud. 

Hvad er din værste flyvetur eller 
oplevelse med flyvning nogensinde? 

Værste flyvetur ... . det er svært for 
jeg har ikke haft mange dårlige ople
velser. Jeg har aldrig været flyvesyg 
og har aldrig følt mig utryg ved at 
flyve. 

Hvor er du med flyvning om 1 O år? 

Ja så flyver jeg i hvert fald noget 
kunstflyvning og rundt i nogle vete
ranfly, og så er jeg nok også skipper 
på 737'er eller en A320'er, men jeg vil 
allerhelst flyve noget bushflyvning i 
Canada eller Alaska. 

Allerede som bette knægt var Kas
per med far pd arbejde, hvor hon 
hurtigt avancerede til at flyve med 
fire striber :-) 

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

Det er nok at det er næsten umuligt at 
tage noget spændende til Danmark, 
der ikke er Cl 72 eller PA28. Det er 
for åndsvagt og forhåbentlig bliver 
det lavet om, så det bliver muligt at få 
nogle tidligere militære fly på dansk 
register, så vi ikke altid skal have 
udenlandske fly til danske airshows. 

Har du nogensinde fået skældud for 
din flyvning? 

Ja! En gang på vej hjem fra Odelse 
var jeg fulgtes med min kæreste, der 
også går på skolen. Vi var begge på 
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soloflyvning, og da det fly jeg fløj i var 
noget langsommere end hendes, blev 
jeg overhalet af hende. Det var vi nok 
lidt optaget af, og ikke nok opmærk
somme på hvornår vi kom i kontrol
zonen, og da vi jo var fløjet ind ikon
trolzonen uden at have fået tilladelse 
til det, fik skolen besked om det. Det 
betød at måtte vi ind på CFI'ens kon
tor og stå skoleret! Ellers har jeg ikke 
gjort noget særligt dumt. 

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

Næe det er der nok ikke. Jeg er 24 og 
er kommet i gang rimeligt tidligt. 

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

Afsted til Alaska og flyve bushflyv
ning i en Beaver på floats og en Piper 
Cub på tundrahjul! På vej hjem ville 
jeg nok tage omkring USA og få en 
masse træning i aerobatic og måske 
tage et fly med hjem. 

Har du nogensinde skadet et fly? 

Jeg har lavet nogle "flat spots" på dæk 
på skolefly og har været med en gang 
i bagsædet på PA28 hvor vi var ved 
at køre af banen på første natlanding. 
Det var heldigvis ikke mig der fløj, 
men det gav et sug i maven og det var 
noget af en øjenåbner. 

De seneste to år har Kasper tilbragt mange 
timer i forskellige simulatorer på flyvesko
len i Roskilde. 

Har du enyndlingstur? 

Hvis det er en tur jeg skulle genleve, 
så var det at komme ud og flyve med 
min far i Chipmunken. Han har des
værre solgt den, og efterfølgende er 
den crash-landet, så der går lang tid 
før den kommer ud at flyve igen. 

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

Hvis jeg mistede min medical ville jeg 
nok blive flymekaniker for flyvning 
skal det være. 
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CPL-sko/ing foregik i Center Airs Cessna 172 
med optrækkeligt understel og Constant 
Speed propel. 

Kan du reparere et fly? 

Tjae noget kan jeg måske, men ikke 
så meget. 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Jeg er tredjegenerations pilot for 
både min far og min farfar er piloter. 
Min farfar fordi han har fløjet så me
get og min far fordi han har kæmpet 
for det han laver selvom der har væ
ret kriser i luftfarten. Udenfor famili
en er det nok tidligere verdensmester 
i air-race flyvning Paul Bonhomme. 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Ja, jeg har nok 170-180 timer i logbo
gen nu og når jeg er færdig med MCC
kursus (Multi Crew Cooperation) 
har jeg Single Engine Piston Land og 
Twin-1 og så snart det er muligt har 
jeg i hvertfald også aerobatic rating. 

Hvem synes du skal have Luftposten 
næstegang? 

Den er svær men min farfar synes jeg 
skulle sende den videre til min far 
Henrik Larsen der har masser at for
tælle, og så har tre generationer båret 
stafetten i Luftposten. + 

Far og søn flyvetur i Cessna 140 over 
Ringkøbing Fjord 
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Af: Lars Finken - lars@ftnkenweb.de 

DY-BXU PIK-16cVasama 1965 36 12.7.16 Vasama-Gruppen 2015, Vejle DY-BXU 

DY-CXE Schleicher ASH 31 Mi 2016 31144 7.7.16 Claus Elmeros,Århus 0-8707 

OY-HZV Eurocopter AS 350B3 Ecureuil 2014 7838 15.6.16 Sea Two ApS, Kgs. Lyngby SE-JOT 

DY-IPA Van's RV-6A 2009 08052-2353 1l.7.16M') Per Andersen, Ballerup EC-XCX 

DY-JTR Boeing 737-73A 1999 28497 21.6.16 Jet Time NS, Kastrup C-FKEI 

DY-MDE Ultramagic S-90 2016 90/146 14.6.16 Tue Falkenstrøm, Rødovre 

DY-MDD Cameron C-90 2014 11631 8.6.16 Ted Dannerbo, Malmo G-CIGD 

DY-OYD Beech Beechjet 400A 2003 RK-354 10.6.16 IQ Charter K/S, Herning EC-LID 

DY-PDA Pi per PA-28-181 Archer III DX 2016 2843822 21.6.16 European Aircraft Sales ApS, Morud N4440U 

DY-PPC Cessna T182TTurbo Skylane 2001 T18208024 12.7.16 WX Support ApS, Billund G-HOP 

DY-THX Schleicher ASH 31 Mi 2016 31143 24.6.16 Thomas Serritzlev Nie~en, Ry 

DY-YBJ ATR ATR 72-212A 2009 846 13.7.16 Billund leasing 1 Ltd,c/o Billund PP-PTT 

') Midlertidigt registreret 

DYAVN Aeronca 11AC Chief 26.7.16 Arne Habenicht, Roskilde Solgt til Italien 

DY-BIK Cessna F.172M Skyhawk 8.7.16 Christian Svarregaard-Jensen,Skanderborg (+1) Solgt til Holland 

DY-BKY Piper PA-28-140B Cherokee 14.7.16 Fly Triple-V,Amsterdam, Holland Tvangsslettet 

DY-HHI Robinson R44 Clipper li 9.6.16 Ivan Svendsen, Vemmelev Solgt som N125WF 

DY-JPD Piper PA-44-180 Seminole 13.6.16 European Aircraft Sales ApS, Morud Solgt som N302VM 

DY-KKS Boeing 737-683 1.7.16 SAS, Kastrup Solgt til ophugning i USA 

DY-MUS Cessna 525 Citation Ml 3.8.16 JAI Aviation ApS, Valby Solgt som N621JA 

OY-RAN Piper PA-28-161 Warrior li 25.7.16 Henning Weber, Hesslager (+3) Solgt til Ungarn 

DY-TLP Piaggio P-180 Avanti 6.7.16 Danish Crown NS, Randers Solgt som HB-LYD 

DY-XCV Schleicher K 7 Rhonadler 13.6.16 Vestjyllands Svæveflyveklub, Skjern Solgt til Ungarn 

DY-XKD Schleicher ASW 20F 3.8.16 NY-Gruppen, Ringsted Hav.11.5.13 ved Swidnik, Polen 

DY-YBF ATR 72-212A 23.6.16 Aviacion de Noronha Ltd,c/o Billund Solgt som 3B-NBD 

DY-YBJ ATR 72-212A 20.7.16 Billund leasing I Ltd, c/o Billund Solgt til Spanien 

DY-YBK ATR 72-212A 68.7.16 NACAviation 8 Ltd,c/o Billund Solgt som JU-8801 
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OY-AFP Cessna 172B 14.6.16 Biz Jet Flying Club, Billund Air Service International ApS, Billund (+2) 

OY-AVL DHC-1 Chipmunk Mk.22 10.8.16 

OY-BTF PA-28-181 Chereokee Archer li 11.8.16 

OY-BVP(2) Biilkow Bo 208C Junior 3 6.7.16 

OY-CSF PA-28-140B Cherokee 11.8.16 

OY-EKU Cessna F.172H Skyhawk 25.7.16 

OY-JPJ(2) Cessna 650 Citation III 20.7.16 

OY-LXN Glaser-Dirks DG-400 23.6.16 

OY-NAY SOCATA TB-20 Trinidad 28.7.16 

OY-NPS Sky A-18 Husky 10.8.16 

OY-SIG Cessna 180J Skywagon 14.6.16 

OY-XEH Schleicher ASW 15 26.7.16 

OY-ZWX SZD-51-llunior 12.7.16 

Jacob Oehlsenschlager Thomsen, Vejle Hans Schmidt.Aabenraa 

Niels Christian Bruun Bjerregaard, Nysted (+4) Louis Rovs Hansen, Frederikshavn 

Bjarne Jakobsen.Aalborg (+2) 

Peter Hviid-Christensen, Høng 

Faldskærmsklubben Nordenfjords, Sindal 

John Peter Jensen Holding NS, Pandrup 

Anette Lena Christiansen, Rødekro 

Zsolt Gabor Szule, c/o Vamdrup 

rocketSky ApS, Ringe 

Karl Kristian Nielsen, Varde (+ 2) 

Skive Svæveflyveklub, Skive 

Kalundborg Flyveklub, Kalundborg 

Learntofly ApS, Karup 

Thomas Eje, Sydals 

Hans Christian Hesseldal, Samsø (+6) 

Dantax NS. Pandrup 

Jacob Graae, Rødekro 

Air Service Vamdrup ApS, Vamdrup 

Poul Christensen, Rudkøbing 

Nørholm Gods NS, Varde 

Svend Rasmussen, Haderslev 

Polyteknisk Flyvegruppe, Kgs. Lyngby 

Northrop Delta 
AB Aerotransport 

af Rob Mul der 

Kan købes via www.europeanairlines.no 

Pris 29 Euro + porto 
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Greenland 

Finland 

Denmark 

Local partner, global expert. 

Find out more at: www.airbp.com air bp 



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

Kalundborg Aviation ti lbyder vedligeholdelse 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~ ~UNDBORG 
Lr\JVIATION 

for privatpiloter 
De nye reviderede "Love & Bestemmelser for privatpiloter" 

udkommer primo september, bestil allerede nu på aeropartner.dk 
Pris kr 299,-

nlD) ~ Vamd,up 

U!M. SERVICE 
craft Maintenance 

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



Et par kilometer syd for Kronprins Frederiks Bro i 
Frederikssund ligger gården Sanddal. På Sanddal's jorde 
ligger også flyvepladsen Frederikssund Syd eller fv1arbæk 
Flyveplads som den også kaldes. Flyvepladsen har eksisteret 
siden 1967 og har siden været hjemsted for 2-3 GA-fly. 
Siden begyndelsen af 90'erne, hvor alle flyvepladser nu 
skulle have en miljøgodkende/se, har ejeren af flyvepladsen 
søgt om at få pladsen godkendt. 

Frederiksborg Amt som frem til sin nedlæggelse i 2006 var 
den myndighed i kongeriget der udarbejdede og udstedte 
miljøgodkende/ser ville gerne hjælpe, men fodfejl efter 
fodfejl gjorde ikke dette muligt. Frederikssund Kommune 
hvori flyvepladsen ligger, har heller aldrig været flyvepladsen 
specielt venligt stemt. 

Nu er flyvepladser ikke et område der har specielt høj 
prioritet hos de myndigheder vi omgiver os med. 
De gode medarbejdere der i sin tid sad i amterne og var 
med til at udarbejde miljøgodkende/ser, og som trods alt 
havde fået en hel del indsigt i flyvningens vilkår og behov, 
blev ved amternes nedlæggelse i 2006 afskediget og måtte 
finde andet arbejde. Efterfølgende blev ansvaret for både 
udstedelser og efterfølgende tilsyn med flyvepladser og 
overholdelse af miljøgodkende/sen nu overdraget fuldt ud til 
de stedlige kommuner. 

Da antallet af flyvepladser i de enkelte kommuner i 
Danmark er til at overse, kan det ikke overraske, at det ikke 
er et specielt fokusområde, hvor kommunen har dygtige 
specialister som i sager om byggetilladelser af carporte o.s.v. 
11983 var HUR (Hovedstadens Udviklingsråd), indblandet 
i sagen omkring Frederikssund Syd. HUR undersøgte 
tilsyneladende flyvepladsens status hos det daværende SLV 
og fik at vide, at der var tale om en privat flyveplads. ''Aha!" 
- tænkte det gode embedsmænd! En privatflyveplads! - så 
må den da kun benyttes af ejeren og hans husstand tænkte 
man, og i tillid til denne konklusion udstedte man et forbud 
det påbød ejeren at nedlægge den lille klub der var opstået 
omkring flyene på pladsen, og at det herefter kun var ham og 
hans husstand der måtte flyve fra pladsen. 

Desværre blev dette påbud aldrig 
anket, og påbuddet har siden 
været trukket frem flere gange 
den efterfølgende år. 

D. 22.april 2015 udstedte Frederikssund Kommune derfor et 
påbud, der forbød starter og landinger på flyvepladsen der ikke 
var til private formål - som det hedder i deres sprog. 

Dette påbud blev imidlertid nu indklaget for Natur- og 
fv1iljøklagenævnet bl.a. med henvisning til spørgsmålet 
om forholdet imellem en privat og en offentlig flyveplads, 
kommunens passivitet i sagen generelt og flere andre små 
fodfejl. 

D. 30. maj 2016 kom Natur- og fv1iljøklagenævnets afgørelse, 
NfvlK-31-01615: 
Natur- og fv1iljøklagenævnet ophæver Frederikssund Kommunes 
påbud af 22. april 2015 om standsning af start og landinger, 
der ikke er til private formål ... o.s.v, og hjemviser sagen til 
fornyet behandling. 

D.29. juni 2016 kom så overraskelsen fra Frederikssund 
Kommune. I et brev med overskriften: "Kræver ikke 
landzonetillade/se" skriver kommunen bl.a.: 
"Vi må konkludere, at banen uden landzonetillade/se frit kan 
benyttes til alle former for flyvning med små flyvemaskiner, så 
længe det ikke kræver en miljøgodkende/se. Det vil sige højst 
300 operationer om året (150 starter og 150 landinger). 

Hvad kan vi så lære af det ? 
Fokus på hele det område der handler om tilladelser, 
miljøgodkende/ser, operationsantal m.m. bør være et 
fokusområde for enhver flyveplads eller flyveklub, også selv om 
det ikke er område der høster megen applaus i hverdagen. 

Hvis man vil have styr på hvem der kommer på flyvepladsen, 
bør man feks. sørge for at der er PPR på pladsen, ligesom det 
vil være klogt at overveje hvilke former for flyvning man vil 
tillade. 

Dette ikke nævnt for at skabe problemer for piloter, men blot 
for at undgå at flere små flyvepladser kommer i klemme i sager 
der ligner den fra Frederikssund Syd. 
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~f SAS runder 70 år t~~~ 
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,..,_;; SAS fejrede den 1. august 70-året for starten på hvad man i SAS 
~1~ kalder "Skandinaviens foretrukne flyselskab", der blev grundlagt, SAf\ _;.) 
:{:ffi da de norske, danske og svenske internationale flyselskaber blev • .t~~~ 
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::.'_'._f:i_·: ~.::'•'. Pioner på vingerne · dengang, nu og i fremtiden :t~ 
17. september 1946 samledes 28 særligt indbudte gæster til den 

'+~ første flyafgang med SAS' dengang nye DC-4 "Dan Viking", der 
"-:):' -
~::; skulle flyve fra Stockholm til New York. Rejsen tog 25 timer med 
:-·'J mellemlandinger i København, Prestwick i Skotland og Gander på 
~;;; ¼!;i Newfoundland. Sådan begyndte historien om SAS. 

·~··-'t!~S ,,::•; SAS har i årtiernes løb været først med nye tiltag som in-flight 
,:;:;~ entertainmentsystem, turistklasse og sovesæder. SAS var også 
?.~:f det første flyselskab, der tilbød særskilte check-in faciliteter og ;:§ -s- ... ::~~:: lounger, og SAS var først til at implementere grønne miljøtiltag, :r~"'! 
1
':tt der sparer på flybrændstoffet og reducerer udledning af C02.Alt ---- ... _..., t·~; 
i~~ sammen historiske eksempler der gennem 70 år har banet vejen ~~-~ ~: '.fu· 
~~ fr for, hvor SAS står hvor de gør i dag. ;~-~-: 

U•>-4> . .J . 

;.';:·.·.·.~.:-•. ~-~.;: Nye og smarte digitale løsninger ::1 , 
-~ Koncerndirektør Rickard Gustafson siger: 'Vi vil gerne gøre livet ,k!,Jl,I..W..tai.Yl.t'åWIIAIUll.,lil.,.J..illll.:lllli!.ill!~P-a!lk .c:.q~, ":i~ 

; .;;:_ nemmere for travle rejsende ti l, fra og inden for Skandinavien, og :.: !?,.._, 
.. ~-~ :i} vi arbejder hele t'.den mbed innovation og uddvikling,dd_e~ sklallsikre, .--------.-■---"I'"""----------. ::I;~ 

.r;.s, at vores kunder far en ehagelig rejse me smarte, 1g1ta e øsnin- ::~ 
·: ;:, ger. Derfor fortsætter vi med at vise vores travle rejsende, at vi rent :~~ 
~;f faktisk gør livet nemmere for dem'.' ~i • 

:~m SAS investerer derfor nu i nye innovationer og smarte digitale :f-~:,. 
'·-• løsninger, der skal gøre det at rejse til en nemmere, hurtigere og -; 
[~~~ mere personlig oplevelse.At gøre livet nemmere omfatter detaljer ·------!!I!""'! ~ 
:::~.: såsom opgraderede SAS Lounger, nye SAS Cafe Lounger samt Fast ... 
:iJl~~ Track samt SAS' loyalitets- & frequent flyer-program, EuroBonus, Y 
•;~.~ , 
...... der blev grundlagt i 1992 og nu har over 4,5 millioner medlemmer, 
?~ der kan samle point på flybilletter, hotelophold, billeje med mere. •··· .,;~; .f . 
. ~,~- ' 
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LÆR AT FLYVE I AARHUS 

Kontakt 

Uddannelser: 

www aarhusa,rcenterdk 
wwwaarhusa11 club dk 

Trafikflyveruddannelse ATP, integreret eller modular 
PPL, CPL, IR, FI, Profidency check, træningsflyvning, 
differences t raining på en- og flermotorede. 
MCC, Night qualification, alle radiocertifikater 
Helikopter PPL, CPL, integreret eller modular, 
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 1114 E-mail:cat@aircat.dkWeb:www.aircat.dk 

SprogTest Virksomhed 

MLR tilbyder følgende indenfor Sprog: 

• Sprogtest indenfor NBEG/BEG/GEN/ NJOR 

I : 
Sprog Assessor Uddannelse 

Sprog Assessor Revalidation 

Servicen kan foregå i vore lokaler på EKVD eller egne 

l 
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 Air Center A/5 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • Tlf. 7533 8907 

bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

IKAROS ATO TILBYDER 
Teori PPL 
Teori, fR(A), Distance leorning, 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-motorer klasserettighed 
Skoling tif 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, Di/f.- og Fam.træning 
IRSE træning i Ful/ Motion Redbird Simulator 
IRSE PC i Ful/ Motion Redbird Simulator 

Revalidation/Renewol div. rettigheder It, Sprog Assesment Dansk & Enge/5k ~ 

Roskilde Lufthavn • Tlf.: 46 14 18 70 IKAROS FLY 

li 
H e liflight.dk 

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

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

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

kontakt@heliflight.dk • www.hellflight.dk 

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' acade1ny 
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~ ASERVICE 
GENEIIAl AYIATI ON SERVICE APS· WWW,CASEIIYICE.OK 

GENERAL AVIATION SERVICE APS VAT NO OK 20818808 

LUFTHAVNSVEJ 44 

4000 ROSKILDE 

DENMARK 

+Vin 110100 

WWW.GASERVICE.DK 

INFO@GASERVICE.DK 

l!ll!:l!l 
~4~ SCAN KODEN OG SKRIV DIG OP 
~~i TIL VORES NYHEDSBREV 

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 Learning, 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 inst rumentrettighed 
• ~koling til Instruktør rettighed, f-1 
• 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.træning 
• IRSE træning i Full Motion Redbi rd 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 

_________________ _, 

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



"SULLY" Miraklet på Hudson River 

Da kaptajn Chesley "Sully" Sullenberger, sammen med 
styrmand Jeff Skiles, den 15. januar 2009 landede US Air
ways Airbus A320 FLIGHT 1549 på Hudson River med 155 
mennesker om bord, gik nyheden Verden rundt. Det var 
intet mindre end en sensation, fordi det lykkedes kaptajn 
og styrmand at lande sikkert på en flod med begge flyets 
motorer ude af drift, efter mødet med en flok gæs. 

Når noget så mirakuløst sker, som millioner af mennesker 
kan forholde sig til, så tænker de fleste af os uvægerligt 
på, at vi alle i princippet kunne have været blandt de 155 
mennesker. Vi tænker på hvor skræmmende det må have 
været at være om bord i flyet, og vi tæ nker på hvor heldige 
vi ville have følt os, hvis vi havde været blandt de 155, der 
ovelevede det nærmest utænkelige. Derfor er det en rigtigt 
god historie, der holder meget læ ngere end til "breaking 
news" og de følgende dages intense mediedækning. 

Godt og vel syv et halvt år er gået siden den mirakuløse 
landing, og fordi så mange husker glæden ved at alle 155 
mennesker overlevede det nærmest umulige, fanges vi af 
nyheden om at Tom Hanks spiller "Sully" i en dramatise
ring, instrueret af Clint Eastwood. Med andre ord drama, 
dramatiseret af nogle af de helt store helte i amerikansk 
film. 

Kritikere, der har et horn i siden på amerikanske katastro
fefilm, vil muligvis se filmen som endnu et forsøg på at 
spinde guld på almindelige menneskers frygt, mens andre 
kritikere muligvis vil se filmen med briller fra optikeren i 
"Fejlfinderup". Begge kategorier må have fået en slem skuf
felse, for filmen holder, og det gør den fordi alle der har 
bidraget i produktionen af filmen har ydet deres bedste. 

Som i de fleste amerikanske "blockbustere" er der i filmen 
"good guys" og "bad guys": Sully på den ene side og hava
rikommissionen NTSB på den anden. Gennem næsten hele 

Rune Balle 
Redaktør a ,, . 

!I Uugiver aifFLYVfi 
ra 2013 

Født i Odense 1967 
A-cert./ PPL 1991 
Cand scient i 
lPL i New Z~a/nntdrap1J/og1 kbh. 1999 
CP · an 2003 

t.. , Danmark 2004 
Fiyvep/adschef på Sa . r;J Flyveinstruktør 2005 msø siden 2004 

~ Søfly rating Canada 2012 

filmen forsøger "the bad guys" at så tvivl om "Sullys" be
slutning om at lande på floden, og da lederen af efterforsk
ningen til sidst indser at "Sully" har handlet korrekt, siger 
hun til ham, at hun nu er overbevist om at han er en helt. 
Til det svarer han, at han ikke er enig i hendes synspunkt, 
fordi alle der den skæbnesvangre dag gjorde alt hvad de 
kunne for at redde de 155 ombordværende, var helte. 

At afsløre slutningen på filmen er ingen dødssynd i dette 
tilfælde, fordi alle kender historien. Slutningen er heller 
ikke filmens højdepunkt, fordi filmens højdepunkt er "mi
raklet" som alle kender. 
Som "Sully" siger, så er alle der bidrog til redningen af 
de 155 helte, og det samme bør siges om alle de mange 
der bidrog til at genfortælle historien. Tom Hanks spiller 
mesterligt, instrueret af Clint Eastwood, men Liel e1 ef
fekterne, lyden, klipningen og hele det enorme arbejde der 
er lagt i produktionen af filmen, der til sammen er blevet 
til den film alle med interesse for flyvning og luftfart bør 
opleve. 

Skal vi give holdet bag film en guld- eller sølvstreger på 
skuldrene, i stedet for stjerner eller hatte, så skal de helt 
klart have alle fire striber. Det fortjener de, og har du ikke 
set filmen, så gør det! 

At skulle præsentere dette nummer af FLYV i skyggen af 
"Sully" bliver næsten lidt tamt. Alligevel har vi samlet en 
håndfuld gode og spændende historier sammen, som I 
kan hygge jer med nu hvor bladene skifter farver og falder 
af træerne, de fleste af småflyene stuves sammen i kolde 
hangarer, og mange af de store fly fyldes af solhungrende 
passagerer, der vil t il varmere himmelstrøg. 

God læselyst! 

~ 
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TIME TO UPGRADEYOUR WINGS? 
- se nye og brugte fly til salg på vores hjemmeside 

1990 BEECH 
Beech 1900C 
Reg.no. N I I 9WF 

Fresh FAA CofA. Fresh paint, 
Fresh Prop OH. 
Asking price: USD I, 195,000 

2002AIRBUS 
HELICOPTER EC 120B 
Reg.no. OY-HHS 

Approved for Single pi lot 
operations 
Asking price: EUR 699,000 

201 6 PIPER ARCHER DX 
(DIESEL) 
Reg.no. OY-PDA 

- ready for delivery in 
Odense/EKOD 
Asking price: USD 509,680 

BRUGTE FLYTIL SALG 
20 14 Piper Mirage, D-ESGE, USD 995,000 
2008 Pilatus PC 12, D-FDHR, USD 3,450,000 

2004 Cessna Cj2, - kommer snart t il salg 

2002 Cessna I 82T Skylane, OY-CSI, USD 198,000 
2002 Airbus Helicopter EC 120B, OY-HHS, EUR 699,000 

1999 Pi per· Seneca V, OY-JAU, USD 245,000 
1996 Piper Seneca IV, OY-OVD, USD 230,000 

1990 Beech I 900C, N I I 9WF, USD I, 195,000 

198 1 Bell 206L LongRanger, OY-HPJ, USD 645,000 
1980 Piper Arrow IV, OY-EKA, USD 55,000 
1980 Piper Ar-row IV, OY-PEL, USD 57,000 

FABRIKSNYE PIPER FLY 
20 17 Piper M600 
20 17 Piper Meridian MS00 
20 17 Piper M350 
20 17 Piper Matrix 
20 17 Seneca V 
20 16 Piper Archer DX, OY-PDA. USD 509,680 
Alle fabriksnye fly: Ring til os for pris og levering 

SE SPECIFIKATIONER PÅ ALLE FLY 
på www.europeanaircraftsales.com 

KONTAKT OS FOR MERE INFO OG DEMOS 

* * * * * 
* 
* * Eurooean 

* aircratt sales ~ 

Katja Nielsen +45 2043 5287 
Bjarne Jorsal +4540 16 540 I 

Henrik Burkal +44 777 1 900 198 
sales@europeanaircraftsales.com 

www.europeanaircraftsales.com 

Følg os pa 
(acebook f 
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Skaderne på Airlander er ikke omfat
tende, men uheldet antyder måske, 
at luftskibe på mange måder er mere 
upraktiske end flyvemaskiner og he
likoptere, og at det måske kan blive 
vanskeligt at finde en fornuftig sam
menhæng mellem investeringen og 
indtjeningen. OSH 

TIRSTRUP FEJRER 70 ÅR 
"Verdens ældste midlertidige luft
havn" kaldte lufthavnsdirektør Pe
ter Høgsberg sin virksomhed, hvis 
250 arbejdspladser gør den til en 
af de store på Djursland. Det skete 
til fødselsdagsreceptionen med 
champagne og kransekage (ret god 
skulle vi hilse og sige) sponsoreret 
af det lokale erhvervsliv. Der var 
godt fyldt med gæster fra egnen i 
den nyombyggede afgangshal, hvor 
arrangementet løb af stablen den 
16. september. Den bedste fødsels
dagsgave, lufthavnen kunne tænke 
sig, kom dog a llerede den 31. august, 
hvor Aarhus byråd endeligt skrin
lagde planerne om at opføre en ny, 
hvorefter man vil koncentrere sig 
om Aarhus Airport, som der nu skal 
investeres i. Rækken af talere lagde 

ikke skjul på, at Aarhus egentlig altid 
mere eller mindre aktivt har modar
bejdet Aarhus Airport i håbet om at 
få den tættere på byen. Den slags er 
slut nu, og ledelsen i lufthavnen kan 
komme videre med sine udvidelses
planer i visheden om, at alle ejerne 
bag lufthavnen, som Læller Aarhus 
kommune, nu bakker den op. OSH 

Tirstrups 10års jubilæum. Foto: Hanne Svenstrup 

FLYV var forbi den gamle luftskibsbase i 
Cardington nogle dage før Air/onders første 
flyvning. Lokale lufttrafikregler forhindrede 
os i at komme tættere på. De de to store 
luftskibshangarer blev opført i 1920'erne, 
men Storbritannien standsede al udvikling 
af luftskibe, efter at R101 havarerede i 
1930. Nu bruges en af hangarerne igen til 
formålet. Nan ved altså aldrig lige, hvornår 
man får brug for en god stor luftskibshan
gar. Læs mere næste side ... 
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NYE BØGER 

DANMARKS JAGERFLY 
Fra Spitfire t il F-16 

Arkitekt Ole Rossel har med sin 
seneste bog,"DANMARKS JAGER
FLY - Fra Spitfi re t i l F-16", f rem
bragt et længe ventet værk, der 
beskriver de jagerfly der har været 
anvendt af det danske luftforsvar 
siden Anden Verdenskrig. 

Bogen er gennemillustreret med 
imponerende præcisionstegninger, 
udført af Ole Rossel, og gennem 
bogen fortæller forfatteren i de
taljer historien om hvordan Dan
mark fik et jagerforsvar, fra købet 
af 38 Spitfire H.F. Mk: IXE i 1948 
til F-16,der som bekendt skal hol
de nogle år endnu, før de afløses 
af F-35 Joint Strike Fighter. 

Bogen er ikke bare en stor bog på 
25 x 30 cm, men i det hele taget 
et stort værk, der uden tøven bør 
skrives på ønskesedlen, hvis man 
har interesse for jagerfly og for
svarshistorie. 

8 FLYV Oktober 2016 

På de godt 300 sider gennemgår Ole 
Rossel grundigt det danske flyvevå
bens historie, f ra den spæde start 
med Spitfi re over koldkrigstidens 
Meteor, Thunderjet, Hawker Hunter, 
Thunderflash, Sabre og Super Sabre, 
Starfighter, Draken og endelig F-16. 

I bogen gennemgås emner som po
litiske forhold, uddannelse af piloter 
og vedligeholdelse af fly, og der er 
masser af spændende læsestof, sup
pleret med godt 230 imponerende 
farvelagte plancher, plantegninger 
og illustrationer samt godt 480 hi
storiske fotos, der samlet giver stof 
til rigtigt mange t imers interessant 
studeren. 

DleRosse1 

Ole Rossel har gennem mange år 
beskæftiget sig med flyvevåbnets 
historie, og har derigennem opnå
et et unikt samarbejde med Flyve
våbnet, der dels har givet ham lov 
til at opmåle de fly han minutiøst 
har illustreret, og derudover har 
stillet billedarkiver til rådighed. 

Bogen er ganske enkelt impone
rende, og den hører helt klar til 
på hylden for bedste bøger om 
flyvning og luftfart. Et godt råd ti l 
samlere er at anskaffe to eksem
plarer: et der ligger fremme til 
dag lig brug, og et der nydes ved 
særlige lejligheder! 

ISBN: 9 788702 184761 
Gyldendal 
308 sider. 349,95 dkr 





une Balle. Foto: Rune Balle, Center Air 

CENTER Al R PILOT ACADEMY ÅR 
Da Jens Frost, Clas Helgstrand og Raimo Uski i 1986 startede en flyveskole, med 
en enkelt Cessna 150 på Ringsted Flyveplads, var der ikke meget der tydede på, 
at skolen skulle gå hen og blive førende indenfor uddannelse af airline-piloter. 
Efter fem år på Ringsted Flyveplads og 25 år i Roskilde Lufthavn kan skolens 
ejere Jens og Bodil Frost ikke desto mindre se tilbage på 30 spændende år, hvor 
de har været med til at uddanne omkring 1.000 airline-piloter. 

Da FLYV besøger skolen, en solrig 
hverdag i september, er der alminde
lig travlhed. Et par af skolens Pi per 
28'ere er på VFR navigationsflyvning, 
mens en to-motors Piper Seneca er 
på IFR-skoleflyvning. Derudover er 
en instruktør i gang med at undervise 
et nyt hold pilotelever i grundlæggen
de flyveteori, mens en anden instruk
tør er optaget af at instruere to elever 
i skolens Boeing 737-simulator. Til 
at koordinere alle aktiviteterne har 
Center Air Pilot Academy en stab af 
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medarbejdere på kontoret, hvorfra 
skolens økonomi og øvrige drift også 
administreres og koordineres. Og 
som daglig leder har Bodil og Jens 
Frost ansat piloten Anna Kjær Thor
søe, der på tiende år leder, fordeler, 
administrerer og markedsfører en 
skole, der af mange betragtes som en 
af Europas bedste skoler for airline
piloter. 

Jens Frost og Anna Kjær Thorsøe 
viser FLYV rundt på Center Air Pilot 

Academy, og begge er godt tilfredse 
med hvad holdet bag skolen har 
opnået gennem de 25 første år i Ros
kilde. Jens Frost er ikke typen der slår 
ud med armene og bruger store ord 
om skolen, som han har været med 
til at skabe. Lidt stolthed kan der dog 
spores, hvilket må siges at være med 
god grund. Hvert år optager skolen 
nemlig hele fire hold med 10-12 ele
ver, og sådan har det været i mange 
år, omend årene omkring "finanskri
sen" pressede tallene noget ned. 



GREJET 
Når så mange e lever skal lære alt fra 
grundlæggende flyvning, til at slutte 
af med næsten at kunne flyve en Boe
ing 737, så skal der noget grej til, og 
det har skolen! 
Grundlæggende flyvning foregår i 
de syv enmotors fly af typen Piper 
PA-28, der også kaldes Pi per Cadet, 
og til at supplere disse lavvingede fly, 
med fast propel og fast understel, har 
skolen to Cessna 172 RG, der blandt 
andet er gode til at træne sidevinds-

1. Traditionen tro døbes en nybagt pilot efter at have fløjetførste solo. 

2. At uddanne unge mennesker til at fungere i et luftfartsselskab handler 
ikke udelukkende om motorlære, aerodynamik og procedurer. Det handler 
i ligeså høj grad om at opdrage de unge, så de ikke falder igennem den 
dag de skal starte på arbejde. Derfor bærer eleverne uniform gennem 
hele uddannelsen. Bi/ledet er fra et af opholdsrummene i Center Airs kol
legium i Roskilde Lufthavn. 

3. Anna Kjær Thorsøe er daglig leder af Center Air Pilot Academy. 

4. At gennemføre uddannelsen som airlinepilot kræver disciplin og hårdt 
arbejde. Så må man gerne være stolt når man har gennemført! 

landinger, samt til at lære eleverne at 
flyve med optrækkeligt understel og 
konstant speed propeller. Når elever
ne kan det, fortsætter uddannelsen 
i skolens to to-motors fly, der er af 
typen Pi per Seneca, inden de afslut
tende 40 timers "flyvninger" i skolens 
godt 8 millioner kr. dyre Boeing 737 
simulator. 

Eleverne går på et uddannelsesforløb 
der løber over estimeret 22 måne
der. Uddannelsen til civil pilot i dag 

er yderst professionel, og er i langt 
højere grad end tidligere baseret på 
kompetencer frem for flyvetimer. 
Det betyder for eleverne, at de kan 
gå direkte fra skolen, og videre ud i 
et luftfartsselskab. Årsagen til det er 
blandt andet, at man i dag har nogle 
værktøjer i form af simulatorer, som 
man ikke havde tidligere. CAPA - som 
skolen normalt forkortes til - råder 
nemlig over 2 FNPT II simulatorer fra 
Mechtronix samt en Boeing 737 XJ 
simulator og en King Air simulator. 
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Boeing 737 simulatoren bruges til et 
udvidet MCC kursus (Multi Crew Co
operation), med bl.a. UPRT (Upset 
Prevention & Recovery Tra ining, der 
blev udviklet efter Air France ulyk
ken) som den afsluttende del af ud
dannelsen. På CAPA er MCC kurset 
væsentligt udvidet til et APC (Airline 
Pilot Course). Et APC er som en mini 
type rating på 40 timer og er et nyt 
EASA begreb (bl.a. udviklet i sam
arbejde med CAPA) der skal have til 
formål i højere grad at standardisere 
piloters kompetencer. 

NYT ELLER GAMMELT 
Som nævnt har CAPA meget "grej" 
og Anna Thorsøe fortæller, at skolen 
ikke sælger uddannelsen på at flyve 
i nye fly. Nærmest tvært i mod, for 
når ledelse, piloter og mekanikere 
diskuterer om der burde købes nye 
fly, er alle enige om, at noget af det 
vigtigste er, at flyene skal være på
lidelige, at de kan tåle de tæsk de 
uvægerligt får - når der skoleflyves 
med elever hvoraf en del a ldrig har 
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prøvet at styre et fly, inden de starter 
på skolen. Det vigtigste er nemlig, at 
der flyves i fly hvor der kun sjældent 
mangler reservedele, og at flyene 
kan repareres hurtigt - ikke hvis -
men når de går i stykker! 

Jens Frost t ilføjer, at der uden tvivl 
er elever der foretrækker flyveskoler 
med nye skinnende glasfiberfly, og 
derfor overvejer at vælge en skole 
der har det, men at elevtallene nok 
bekræfter, a t det ikke er altafgø
rende for flertallet af pilot-elever. 
Helt fri for glasfiber er skolen dog 
ikke, for der er netop erhve rvet to 
Diamond 40, der skal supplere, og 
måske på længere sigt helt afløse de 
syv Piper 28'ere. 

FILOSOFIEN 
Efter at Jens Frost og Anna Thorsøe 
har fremvist skolens "grej" og loka
ler, mødes vi med Bodil Frost, der 
deltager i en afs luttende snak om 
hvordan skolen er udviklet til hvor 
den er i dag, samt hvad de tre for-

venter s ig af de kommende år. 
Da jeg fisker efter historisk stof, 
fortæller Jens, at han egentlig ikke 
interesserer sig så meget for skolens 
historie, fordi det som flyveskole 
er meget mere interessant hvad de 
unge piloter skal kunne, så snart 
de forlader skolen. Han tager sin 
iPad frem, og spørger, "hvor gammel 
er det lige sådan en tingest er, og 
hvor hurtigt overtog den det meste 
papirarbejde i langt de fleste fly?" 
Det er tankevækkende! Ikke fordi 
en iPad er revolutionerende, men 
fordi forandringer kan komme langt 
hurtigere end nogen er i stand til at 
forudse. 

Mange selskaber og enkeltpersoner 
har gennem tiden været med til at bi
drage med meget høje ambitioner og 
høj professionalisme på fremtidige pi
loters vegne. Det gælder ikke mindst 
CAPA (Center Air Pilot Academy), 
som var den første skole i verden der 
uddannede MPL piloter (Multi-crew 
Pilot License) i samarbejde med det 
daværende Sterling Airways. 



1. Det der virkelig trækker elever til Center 
Air Pilot Academy er skolens Boeing 737 
simulator, hvor eleverne afslutter uddannel
sen med et 40 timers MCC og UPRT kursus. 

2. Eleverne fra skolen afsættes til mange 
forskellige selskaber her Danish Air Trans
port. 

3. Jens og Bodil Toft fotograferet i et "rigtigt 
fly" en dag de var på arbejde sammen hos 
SAS. 

Jens Frost fortæller, at det faktis k er 
på baggrund af de erfaringer Center 
Air fik gennem Sterling-samarbej
det, at der i dag bliver uddannet 
MPL piloter mange steder i verden. 
Projektet er derfor et godt eksem
pel på, at man i Danmark både tør 
og kan være forgængere. Arbejdet 
med at udvikle og implementere 
MP L-certifikatet førte til, at Center 
Air Pilot Academy blev anerkendt 
på den internationale bane, og siden 
indførelsen af MPL-certifikatet har 
skolen fortsat været meget aktiv. 
Både i MPL relationer, men også i 
bredere EASA-relationer hvor flere 
af skolens ansatte er med i arbejds
grupper og i såkaldte "advisory 
boards". 

25 ÅRS ERFARINGER 
Gennem de 25 år i Roskilde Luft
havn, har Center Air med andre 
ord, ændret uddannelsesstruktur 
og indhold fra at tilbyde s ine elever 
at gå "den s lagne vej" - med privat
flyvercertifikat, og "opflyvning" for 

at have timer nok t il at tage instru
mentbevis og erhvervscertifikat - til 
at uddanne unge mennesker til at 
komme direkte i arbejde som styr
mænd. 

Jeg spørger Bodil Frost hvad hun 
mener Center Air Pilot Academys 
force er, og til det svarer hun, at 
det skolen er bygget op om er at 
uddanne unge mennesker til at fu n
gere bedst muligt i de hold af airline 
crew, der samarbejder om at få mo
derne fly til at flyve fra A ti l B. Det 
betyder at eleverne fra første dag på 
skolen skal lære at begå sig i en pro
fessionel verden, hvor samarbejde 
er utroligt vigtigt. 

jens Frost tilføjer, at netop samar
bejde er altafgørende, og at det er 
vigtigt at fokusere på at pilotelever
nes uddannelse er målrettet ti l et 
job i højre sæde i et cockpit, frem for 
at uddanne dem til at flyve aviser el
ler post. "De jobs hører en svunden 
tid til, eller er utroligt sjældne, og 
derfor giver det ikke mening for os, 

CE 'TER Al~ P LOT ACADEMY 

at uddanne unge mennesker til det -
slet ikke når de skal betale så meget 
for uddannelsen, og luftfartsselska
berne har brug for unge piloter, der 
kan netop det vi lærer dem." 

FREMTIDEN 
Efter 25 år i Roskilde er skolens 
ildsjæle jens og Bodil Frost så småt 
ved at overveje hvordan skolen skal 
drives videre, når de engang skal 
forlade arbejdsmarkedet. Begge har 
fløjet mange år i SAS ved siden af at 
drive flyveskole, og på spørgsmål 
om skolens fremtid svarer de, at 
næste generation så småt er ved at 
overtage. Om de helt s lipper skolen 
er dog et godt spørgsmål, for skolen 
har betydet rigtigt meget for de to, 
der er stolte af at have været med til 
at uddanne omkring 1.000 piloter, 
der stort set a lle er i arbejde. Det er 
der ikke så mange andre flyveskoler 
i Skandinavien, der har p ræsteret de 
seneste 25 år! + 
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VERDENS TRAFIKFLY 
Hvilke typer er i fremgang - hvilke bliver der færre af? 

Flight Global har igen udsendt sin 
årlige opgørelse over hvor mange 
typer, der er i aktiv tjeneste og bestilt 
hos verdens luftfartsselskaber. Det er 
Boeing 787 Dreamliner, der ha r taget 
det helt store spring fremad. Bestan
den er vokset med ikke mindre end 
46,9 % siden s idste år. Typen er ikke 
længere en sjældenhed i verdens 
lufthavne, og selskaberne kan næsten 
ikke få disse fly hurtigt nok. 

De r er ingen tvivl om, at leveringstid 
og lave oliepriser levetidsforlænger 
de ældre jetfly, som ejerne måske 
hellere ville have sat på pension. Men 
man udskifter ikke fly fra den ene 
dag til den anden. British Airways 
har stadig 39 Boeing 747-400 bygget 
i årene 1990 til 1999 i drift. 

Meget af deres arbejde ku nne sik
ker t udføres mere økonomisk af 
777'ere, men nu har man altså Jum
boerne. 
British Airways har for nylig mo
derniseret kabinen på atten af 
flyene, bl.a. med nye sæder i bus i
nessclass, forbedrede sæder på 
økonom i og et nyt in-flight-under
holdsningssyst em. 

Kigger man i ordrebøgerne for 
widebodies hos Airbus og Boeing 
er det de to nye tomotorede, d e r 
fylder mest. Bestillingerne på A350 
udgør 31 % og på Dreamlineren 28 
% af de samlede ordrer. Til sam
menligning optager A380 kun 5 % 
og Boeing 747-8 en enkelt procent 
af pladsen . 



Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Tomotorede trafikfly er blevet de 
helt dominerende. Og de helt store 
sællerter er fortsat 737'eren og 
A320. Tendensen i år har ell ers væ
ret, at der er sket et fald i ordrerne 
på alle størrelser fly. Der er forskel
lige former for uro eller ustabilitet 
i en ræ kke store lande - Rusla nd, 
Indien, Brasili en, Tyrkiet og hvad 
Brexit fører til er også usikkert. 
Men det kan sænke de økonomiske 
forventninger generelt og dermed 
også sels kabernes lyst til at inve
stere i nye fly. Der er dog al lerede 
afgivet så ma nge ordrer, at der vil 
komme flere og fl ere trafikfly de 
kommende år. Tabellerne giver et 
go dt indtryk af, hvilke der vil blive 
tale om. +-
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Aeronautisk dag i Avedøre 

Tekst: Rune Ralle Foto: Thomas Jøhnk 

H vert andet år afholder "Aero
nautisk Aktivitetscenter" det 
hyggelige ar rangement "Aero

nautisk Dag" hvor formålet er at 
invitere nysgerrige i a lle aldre til at 
komme og nyde synet og lyden af de 

aeronautiske flyveapparater. 

16 FLYV Oktober 2016 

Der er god plads inde i en luftballon! 

Avedøre flyveplads er ikke nogen 
stor lufthavn, og flyvepladsen har en 
meget fors igtig miljøgodkendelse, 
der næppe kan få naboerne til at 
klage over en uendelig støjplage. En 
enkelt dag - hvert andet år - er der 
dog travlhed, i det et par håndfulde 
veteranfly, gyrokoptere og UL-fly 

besøger flyvepladsen, for at 
give de mange 
besøgende en 
rigtigt god op
levelse. 

KZ3 OY-DYZ 

Ud over fremvisning af flyvende fly, 
viser "aktivisterne" - der er med
lemmer i foreningen, der til dagligt 
kaldes for AAA eller Tripple A - hvad 
der sysles med i foreningens hanga
rer og værksteder. 

På Avedøre flyveplads er der også 
et aktivt ballon-miljø, og for at give 
de besøgende en ide om hvad en 
varmlluftsballon er for noget, havde 
ballonklubben "Cirkus Balloon Club" 
oppustet et udrangeret hylster, som 
gæsterne kunne få lov til at oplve 
inde fra, og "Dream Balloon" med 
skipper Phillip Mundt og crew frem-
viste en kurv med udstyr. + 



Når AAA afholder Aeronautisk dag er der 
livlig aktivitet, og uden mad og drikke ... 

Avedøre Flyveplads blev anlagt i 1917, 
for at flytte aktiviteterne fra Kløver
marken til blandt andet Avedøre. 

Under Anden Verdenskrig blev flyve
pladsen udvidet af besættelsesmagten, 
men efter krigen blev pladsen med 
årene overflødig for forsvaret. 

Siden 1983 har Avedøre Aeronautiske 
Aktivitetscenter holdt liv i flyve
pladsen, der dog kun er godkendt til 
60 operationer årligt for veteranfly og 
lidt mere til UL-fly og gurokoptere. 

Efter udvidelse af Køge Bugt Lande-ve
jen blev banen afkortet fra de oprin
delige 500 mter til 440 meter, hvilket 
dog er nok til veteranfly og rigeligt til 
UL-fly og gyrokoptere. 

Efter havari blev KZ-111 OY-DYZ 
flyvende igen den 9. juni i år. 1' 

Gyrokoptere vises frem for nysgerrige 

KZ-V/1 OY-ATI blev restaureret af AAA i 
perioden 2009 til 2012. i 
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LIV I UNIVERSET 
I dag går NASAs arbejde ud på at 
udforske de fjerneste afkroge af 
Universet, samtidig med at skubbe 
grænserne for bemandede rumflyv
ninger længere væk fra Jorden end 
nogensinde før. NASAs mål er at 
udvikle nye muligheder for at sende 
fremtidige menneskelige missioner 
til en asteroide og Mars. Mars har for
mentlig betingelser for liv. Fremtidig 
efterforskning på rejsen til Mars skal 
afdække tegn på tidligere liv, og være 
med til at besvare et af de grundlæg
gende mysterier i kosmos: Er der liv i 
universet uden for Jorden? 

Rejsen til Mars skal begynde ombord 
på den internationale rumstation 
ISS, hvor astronauter opholder sig 
permanent længere og længere tid 
i rummet og udføre forskning, som 
vil hjælpe menneskeheden til at for
stå, hvordan mennesker kan leve og 
arbejde uden for Jorden i lange pe
rioder. For at sende astronauter læn
gere ud i solsystemet, er NASA i gang 
med at udvikle det mest avancerede 
raket og rumfartøj, der nogensinde er 
designet under navnet Orion. 
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NASAs Orion rumfartøj vil kunne 
t ransportere fire t il seks astronauter 
til missioner længere end Månen. 
Målet er som tidligere nævnt inden 
udgangen af 2020erne eller i begyn
delsen af 2030erne at sende et be
mandet rumfartøj ud til en af asteroi
derne i det ydre rum og at landsætte 
de første mennesker på Mars. En 
mission, som vil tage næsten et års 
rumflyvning tur retur. 

ORION PROGRAMMET 
På NASAs forsknings- og forsøgscen
ter Johnson Space Center i Houston 
arbejder godt 3000 fors kere, ingeniø
rer, biologier, geologer, fysikere, læ
ger, it-teknikere med flere samt 110 
astronauter med dette epokegørende 
rumprogram. Det er ikke en nem op
gave og NASA kan ikke løse den alene. 
Derfor sker det i samarbejde med in
ternationale rumfartsorganisationer, 
universiteter og mere end 15 store 
spillere inden for rumfartsindustrien 
blandt andet flyfabrikkerne Boeing, 
Lockheed Martin og Airbus. 

På en guidet tur på Johnson Space 
Center besøger vi en kæmpehal. Her 
ses blandt andet flere modeller af 

Shuttle bussen, der blev brugt til at fragte 
gods til den Internationale rumstation /SS -
her ses den på toppen af en Boeing 747. 

Orion, besætningsmodulet, service
modulet og et køretøj. som skal be
nyttes under landingen på Mars. 

Under konstruktionen af Orion har 
teknikere, forskere og ingeniører 
medtaget den bedste teknologi, som 
blev anvendt under Apollo program
met i 1970erne samt fra rumfærge
programmet Space Shuttle, der 
sluttede i 2012. Her bragte genbrugs
færgerne gods til den internationale 
rumfartsstation ISS. 

RUMSKIBET ORION 
Orions kommandomodul ligner kom
mandomodulet på månelandingsmo
dulet, men er s tørre og her er plads 
til op til seks astronauter. Der er 
næsten dobbelt så meget plads i mo
dulet som i månelandingsmodulet. 
Orions kommandomodul er tre gang 
fem meter stort og vejer 8.5 ton 

Erfaringerne fra månerejserne og de 
senere flyvninger med rumfæ rgerne 
har givet forskerne en masse ny vi
den om de materialer, der benyttes til 
at bygge rumskibe og løfteraketter og 
materialet til at beskytte modulet i at 
brænde op ved genindtrængen i at
mosfæren. 1 det hele taget er teknolo
gien forbedret betydeligt siden Apol
lo programmet og forskerne hævder, 
at Orion er 10 gange mere sikkert at 
flyve med og 10 gang mere avanceret 
end måne-landingsfartøjerne. 

Den først testflyvning med Orion 
fandt sted i december 2014 med suc
ces på en flyvning, der varede 4 timer, 
hvorefter det ubemandede komman
domodul med faldskærm landede i 
Stillehavet. 

Under den guidede tur på Johnson 
Space Center hørte vi også om a lle de 
teknologier, der anvendes for at sikre 



den enkelte astronauts helbred, sik
kerhed og velbefindende om bord. Vi 
hørte om, hvordan maden tilberedes 
og indtages i kommandomodulet, 
hvordan toiletforholdene e1~ om 
produktion af ilt samt, hvordan spil
devandet renses og genbruges som 
drikkevand af besætningen. 

Sideløbende med forskningen og vi
dereudviklingen a f Orion i Houston, 
forskes og udvikles der også andre 
steder i USA under NASAs kontrol 
og opsyn i nye og mere avancerede, 
mere sikre, mere miljøvenlige, og 
minder brændstof forbrugende løf
teraketter, som i første omgang skal 
bringe rumfartøjet fri fra jordens 
atmosfære under opsættelsen. 

På Space Centeret ligger også kon
trolcenteret, hvorfra alle flyvninger 
med bemandede rumflyvninger sty
res og kontrolleres. Men dette sted 
vises ikke frem for de besøgende. Det 
gør derimod en kæ mpehal, som sid
ste stop på turen. Her ses en model af 
en af de store 105 lange Saturn løfte
raketter, der blev brugt under Apollo 
programmet fra 1969 til 1972. 

SIKKERHED FREMFOR ALT 
I alt hvad der forskes i omkring rum
flyvningsprogrammet hos NASA har 
sikkerheden for astronauterne første 
prioritet. De mindste detaljer efter
prøves, gentages og intet overlades 
til tilfældigheder, når det gælder s ik
kerheden. 

Sideløbende med arbejdet med Orion 
programmet foretager NASA en lang 
række andre videnskabelige afprøv
ninger omkring rumforskning her
under udvikling af mere behagelige 
rumdragter. Desuden er NASA ved at 
udvikle et såkaldt Asteroide Redirect 
program, som inden Mars opsen
delsen skal identificere, opsamle og 
omdirigere en nær-Jorden asteroide 
til et stabilt kredsløb omkring månen, 
hvorefter det er planen at lande på en 
sådan asteroide og returnere til jor
den med jord og klippeprøver. 

Via en række videnskabelige missio
ner er det også planen at søge ny vi
den om og forståelse af jorden, solen 
og solsystemerne. Den indsamlede 
viden skal blandt andet give sva1 på 
en række spørgsmål om klimaæn
dringer og om, hvordan det påvirker 
stigningen i verdenshavene samt 
viden om ferskvandsressourcer og 
ekstreme vejrforhold. 

MARS 2030 

NASAs rumforskningsteam arbejder 
sammen med andre statslige organi
satione1~ universiteter og in<luslrien 
om alle ovennævn Le u<lfor<lringer: 

Løfteraketten Little Joe li som blev benyttet 
til en række ubemandede testflyvninger 
i forbindelse med Apollo-programmet fra 
1963-66 er en af de raketter som kan ses i 
raket-parken ved Johnson Space Center. 
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UDDANNELSESKRAV 
Mens det tidligere var piloter fra det 
amerikanske flyvevåben og søværn, 
der blev uddannet til astronauter i 
NASAs uddannelses- og forsknings
center i Houston, så kan civile i dag 
også søge. Alle ansøgere skal være 
amerikanske statsborgere. 

Optagelseskravene er høje og du skal 
have mindst en bachelorgrad inden
for e n la ng række fag som teknologi, 
biologi, fysik, datalogi eller mate
matik. Derudover kræves mindst tre 
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års ledelseserfaring indenfor dit fag 
enten gennem et job i det offentlige 
eller i det private erhvervsliv. For 
de kandidater, der ikke har mindst 
1000 timers flyveerfaring som luft
kaptajn på et jetfly, sørger NASA for 
at du får en flyveuddannelse for de 
kandidater, der skal benyttes som 
kaptajner på rumfartøjet. Er du ud
dannet pilot får du under hele ud
dannelsesforløbet flyvetræ ning med 
minimum 15 flyvetimer om måneden. 
Under optagelsesprøven testes 
kandidaterne på mange para metre 

Yderligere oplysninger: 

www. SpaceCenter.org 
www.VisitNASA.com 
www.visithoustontPxns.com 
www.nasa.gov 
www.spacecenter.org 

1. I disse kæmpehaller (SVMC = Space 
Vehicle Mockup Facility) tester og udvikler 
forskere, teknikere ag astronauter Mars
projektet Orion. 

2. Robonauter ti/fremtidige rumekspedi
tioner testes. I fremtiden vil robotter kunne 
klare opgaver der er farlige for mennesker 
for eksempel reparationer på ydersiden af 
rumstationer (EVA =Extravehicular activity~ 

indenfor deres eget fag, ligesom der 
indgår en omfattende sundhedstest 
af hver enkell ansøge1: EL vigligl leJ 
i optagelsesprøven er en lang række 
spørgsmål om kroppens fysiologi. 
Kender du ikke nok til din egen krop 
dumper du. 

UDDANNELSE OG EVALUERING 
Optagelsesprøven varer en uge og 
omfatter personlige samtaler, me
dicinske undersøgelser, ligesom der 
foretages s ikkerhedsundersøgelser 
af hver enkelt kandidats personlige 
baggrund. 
Er du kommet igennem nåleøjet, 
startes en uddannelse i NASA regi. 
De varer minimum to til tre år og er 
opdelt i flere kategorier. Alle kandida
ter skal gennemgå det, der svarer til 
udda nnelsen her i landet for at bliver 
Frømand eller Jægerkorpsmand. 
Dertil kommer uddannelse i flyvn ing 
i vægtløs tilstand, øvelse i rumvan
dring, træning i rumflyvningskontrol 
i kontrolcenteret m.v. 



3. I Space Station Mockup and Training Fa
cility (SSMTF) findes en fuld skala model af 
en rumstation som bruges til at træne be
sætningsmedlemmer oq afprøve procedurer 
inden de kommer op på den internationale 
rumstation /SS. 

4. Bagest til højre skimtes SDTS = six-de
gree-of-freedom; en simulator som bruges 
til at træne sammenkobling af rumkapsel 
og rumstation. 

5. Astronauterne Michael Collins, Neil 
Armstrang og Buzz Aldrin der fløj til månen 
i 1969. 

Når du efter cirka 3 år er færdig med 
grunduddannelsen, bliver du testet 
og evalueret igen. Og den endelige 
udvælgelse som astronaut vil af
hænge af en tilfredsstillende gennem
førelse og evaluering af hele forløbet. 
En vellykket uddannelse betyder, at 
du skal kunne følgende; Omfattende 
viden om Rumsfartssystemerne og 
deres styring og opbygning, rumvan
dringsfærdigheder, færdigheder ved 
brug af robotter, kunne tale russisk 
flydende samt bestå en flyvetest som 
pilot. 

1 dag omfatter NASAs rum personale 
foruden astronauter, forskere, in
geniører, læger, geologer, fysikere, 
elektroingeniører, mikrobiologer, IT 
specialister, human ressourceses spe
cialister, regnskabskyndige, sprog
eksperter, teknikere og medarbejdere 
med mange andre uddannelsesbag 
grunde. 

NASAs årlige budget til rumforskning 
beløber sig til lidt over 100 milliarder 
danske kroner. Johnson Space Center 
Houston, har mere end 1. million be-
søgende årligt. + 

MARS 2030 

t ~ - ~ ~-@ ~ 
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FLYV TESTER: AIR NAVIGATION PRO 
I forrige FLYV blev navigationsprogrammet SkyDemon testet på en tur fra 
Samsø til Roskilde, og artiklen fik en læser til at invitere FLYV med på en test
flyvning af Air Navigation Pro. Testflyvningen foregik som en rundtur fra Samsø 
til Stavning med returflyvning via Kolding-Vamdrup. 

Tef<,st: ~H~fcfaUe og Thomas Jøhnk 
Foto: Ri/ne13alle 



Elsker du "gammeldaws" VFR
flyvning, hvor planlægning foregå r 
ved hjæ lp af store kort og brug af 
vinkelmåler og lineal, og hvor opslag 
af vejr og NOTAMs samt indberetning 
afflyveplan på diverse hjemmeside1~ 
er en lige så stor del af fornøjelsen 
som selve flyvningen, så skal du nok 
overveje at stoppe he,~ For ved hjælp 
afSkyDemon, der blev omtalt i sidste 
nummer af FLYV, og med Air Naviga
tion Pro som omtales her, er planlæg
ningen nemlig blevet meget nemmere 
og noget der ofte kan gennemføres på 
få øjeblikke. 

SkyDemon - som blev omtalt i sid
ste nummer af FLYV - er elsket af 
mange og knapt så værdsat af andre, 
der ikke bryder sig om den grafiske 
fremstilling og udformningen af de 
kort SkyDemon anvender. Fordelen 
ved disse kort er, at grafikken er ens 
i alle lande, med den ulempe, at der 
ikke a nvendes samme gra fi k som på 
de kendte papirkort. Netop her er Air 

Navigation Pro anderledes, fordi der 
anvendes digitale kort svarende t il de 
kendte ICAO kort (og tilsvarende kort 
i andre lande), hvilket betyder at kor
tet på skærmen bliver det samme som 
papirversionen. 

Air Navigation Pro tilbyder et meget 
stort udvalg af både betalbare og 
gratis kort for praktisk talt alle lande 
i Verden. Alene for Danmark findes 
både gratis og betalbare topografiske 
kort, ICAO kort (både København og 
Danmark) samt DFS (Deutsche Flugsi
cherung Gmbh) kort, og de betalbare 
kort koster nogenlunde det samme 
som tilsvarende papirbaserede kort. 

Prismæssigt er Air Navigation Pro 
betydeligt billigere at komme i gang 
med end SkyDemon. Til gengæld kan 
man hurtigt købe sig fa ttig i kort, hvis 
man gerne lige vil have Sverige, Norge 
og Tyskland dækket fuldt ud med 
elektroniske kort, der svarer til de 
gængse kommercielle kort. 

,, 
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Ud over kort i mange afskygninger 
kan man gratis downloade og/el-
ler tilkøbe højdedata (typisk gratis), 
højopløselige 3D data (typisk dyrt), 
abonnement på NOTAMs (betaltbart) 
samt flyveplansafgivelse (betaltbart). 
For andre lande - desværre ikke 
for Danmark endnu - kan man også 
tilkøbe "obstacles databases", "geo
referenced approach charts" samt de 
officielle dokumenter som beskriver 
de enkelte lufthavne. 

Air Navigation Pro har haft mange 
børnesygdomme, herunder proble
mer med at holde styr på hvilke kort 
der er købt og betalt, og hvis man 
googler ''.Air Navigation Pro" vil man 
kunne se de mange hug program-
met tidligere har fået. I dag fungerer 
dette heldigvis upåklageligt, og de 
løbende opdateringer er blevet hyp
pigere, mere relevante og bedre testet, 
hvilket formentligt et resultat af den 
benhårde konkurrence som er opstået 
på dette marked for navigationspro
grammer. 

TESTEN 
Som nævnt får både Sky Demon og Air 
Navigation Pro både ris og ros af bru
gere, hvilket gør det til en god ide at 
prøve begge programmer, inden man 
beslutter sig for at købe det ene eller 
det andet. 

Med en fuldt opladet iPad gik testflyv
ningen i første omgang fra Samsø til 
Stauning. For at overdrive hvor nemt 
navigation og planlægning kan gøres, 
trykkede vi blot en gang på lufthavnen 
i Stauning, hvorpå der på den frem
komne menu vælges "Direct to". Her
ved var den direkte rute indlagt. Vi 
forfinede dog ruten lidt, hvilket let gø
res ved at trække linjen hen hvor man 
gerne vil have knæk. Vi optimerede 
ruten over vand og omkring det kon
trollerede luftrum omkring Billund. Et 
grønt "V" ved Stauning indikerede at 
nyeste METAR angav fint vejr på vores 
bestemmelsessted, og nogle udråbs
tegn i gule trekanter viste gældende 
NOTAMS på vores vej over Jylland. 
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Undervejs beregnede Air Navigation 
Pro hele tiden vores ground speed 
og ankomst-tidspunkt ganske som 
SkyDemon, men derudover med 
minut-mærker, så vi kunne se minut 
for minut ud i "fremtiden". 

Et kvarters tid øst for Stauning var vi 
så heldige at møde et par store flotte 
regnbyger, og her kommer iPad-na
vigation virkelig til sin ret. At ændre 
kurs, uden at miste orienteringen, 
bliver nemlig det nemmeste i verden, 
fordi man bare kan styre uden om 
regn eller snebyger, for dernæst at 
rette kursen tilbage mod destinatio
nen. Med andre ord bliver det meget 
svært at fare vild, når der navigeres 
ved hjælp af iPad eller tablet, og et 
program der ikke fryser, som vi tid
ligere oplevede med SkyDemon over 
Sjælland. Sker det, når man er ude i 
halvsnasket vejr, må man enten tage 
en reserve iPad /tableteller mobil
telefon, eller finde papirkortet frem, 
hvis man har sådan et. Flyver man 
i Danmark er det dog sjældent det 
helt store problem, fordi man rela
tivt let kan finde en kystlinje, ved at 
flyve mod øst eller vest. Men sådan 
er det med computer-teknik. Det er 
fantastisk når det virker, og det giver 
nogle udfordringer når det driller! 

Videre mod Stauning kom vi om på 
vest-siden af bygen, og efter at have 
fulgt den nye magenta linje mod Sta
uning i nogle minutter, dukkede der 
noget lys op, der hurtigt viste sig at 
være approach-lysene i Stauning, der 
var tændt fordi der blev lidt mørkt i 
de kraftige byger. 

STAUNING TIL KOLDING 
Efter en god pause i Stauning, hvor 
vi fik den seneste sladder om vind
møller og lufthavnen, fyldte vi Ces
snaens tanke, hvorefter planen var 
at flyve langs kysten til Fanø, for 
dernæst at fortsætte til Kolding
Vamdrup. 
På Air Navigation Pro lagde vi et par 
waypoints, der ledte os øst om sky
deområderne nord for Esbjerg, der 

desværre var aktive. Det betød at vi 
ikke kunne nyde synet af det bru
sende Vesterhav længere end til lidt 
syd for Ringkøbing Fjords sydende, 
men turen ind over Esbjerg Havn, 
med udsigt over hundreder af ud
skibningsklare vindmøllevinger var 
da også ganske imponerende. 

Videre mod Kolding-Vamdrup var 
navigationen nem, om end der blev 
lidt travlt, fordi over 30 knobs med
vind gav en ground speed på 140-
150 knob, der ikke er hverdag som 
Cessna-piloter. Og endnu nemmere 
blev det fra Kolding til Samsø, via 
Endelave til Samsø, hvor flyveturen 
blev evalueret over en hårdt til
trængt noget sen frokost. 

EVALUERING 
Konklusionen er, at såvel SkyDemon 
som Air Navigation Pro er utroligt 
gode værktøjer, der i princippet kan 
erstatte papirkort, hvis man vel at 
mærke har en ekstra "device" som 
backup, der kan være en mobilte
lefon med kopi af det program man 
flyver med. for selvom program
merne er gode, så er det uundgåeligt 
at de fryser eller at GPS-signalet fal
der ud, så helt undvære papirkort er 
nok ikke verdens bedste ide endnu! 
Om det ene program er bedre end 
det andet, kan diskuteres i meget 
lang tid, og hvis man vil tage del i 
diskussionen er der masser af steder 
på internettet, hvor det kan lade sig 
gøre. 

Uanset om man sværger til SkyDe
mon, Air Navigation Pro, Garmin 
Pilot'", ForeFlight eller et af de andre 
produkter, så er det en stor hjælp i 
cockpittet .... og ret sjovt "legetøj", 
selvom man måske ikke må sige det. 
Hvad man skal vælge er en smags
sag, og selvom man kan blive forvir
ret af de mange muligheder, så skal 
vi som forbrugere nok blot være 
lykkelige for at der er indtil flere 
spillere på banen, der alle knokler 
benhårdt for at have det bedste pro-
dukt. +-
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væveflyvning er ganske enkelt 

0 vidunderligt, og så snart et 
svævefly er koblet af startwi

ren, eller slæheflyet, er man i princip
pet fri som fuglene så længe solen 
skaber termik, eller bjergvinde kan 
give tilstrækkeligt opvind. Når ener
gien slipper op, er der dog stadigvæk 
nydelse og udfordringer, for alt efter 
svæveflyets glidetal er der rimeligt 
god tid til at vende tilbage til jorden 
for at lande, hvad enten der landes 
på en flyveplads ellerderudelandes 
på en mark, hvorfra fly og piloter skal 
hentes i bil og trailer. 

For os der ikke er inkarnerede svæve
flyvepiloter, men blot sætter stor pris 
på at besøge en svæve11yveklub, når 
vi har tid til det, er svæveflyvning no
get helt særligt, som det kunne være 
skønt at der også var tid til. Tid er 
nemlig ofte den afgørende faktor, der 
gør, at interesse for svæveflyvning 
ikke bliver til andet end drømme, og 
en prøvelektion i ny og næ. Svæve
flyvning er nemlig ofte ensbetydende 
med, at man som klubmedlem skal 
binde sig til at være aktiv, hvilket 
betyder, at der skal lægges en masse 
frivilligt arbejde, så som at vaske og 
vedligeholde fly, passe spil, slæbe wi
rer og alt det andet der også er nød
vendigt for at få en svæveflyveklub til 
at fungere. Alt sammen er hyggelige 
sysler, der foregår sammen med de
dikerede klubkammerater, der også 
er bidt af at svæveflyve ... men sysler 
der tager tid, som så ikke kan bruges 
til a lt det andet vi mange travle men
nesker også lige skal nå! 

INDIVIDUALISTISK FLYVNING 
Flyvning er vidunderligt, og når det 
kan gøres ved hjælp af en motor er 
det ikke nær så tidskrævende som 
svæveflyvning, fordi man blot kan 
trække et fly ud af en hangar og dreje 
startnøglen, når l1yvningen er plan
lagt og flyet er set efter. En ulempe 
er dog, at man er nødt til at høre på 
en motor - fra start til landing - med 
mindre motoren kun bruges til at 
slæbe flyet op i en højde hvor svæ-

veflyvning kan begynde, og motoren 
kan slukkes. DET kan STEMME S12 til 
perfektion! 

STEMMES12 
Ved første øjekast må man knibe sig 
lidt i armen, for flyet er intet mindre 
end enormt, set i forhold til andre 
"normale" motorfly med to sæder. 
Fra winglet til winglet er der intet 
mindre end 25 meter, hvilket forkla
rer at STEMMES demo-pilot Markus 
Lewandowski flere gange spurgte 
hvor bred banen er på Samsø, inden 
han kom flyvende fra Norge, hvor han 
måtte afløse en anden demo-pilot, 
der var røget på hospitalet efter en 
slem omgang madforgiftning, efter at 
have spist muslinger. 

Efter at have nydt synet af det sprit
nye fly, i vidunderligt september 
sensommervejr, fik jeg lov til at stige 
ind i flyet, hvor jeg kunne vælge mel
lem højre eller venstre sæde. Markus 
forklarede, at det at klatre om bord 
krævede lidt teknik, fordi man skulle 
stille sig med ryggen til vingen, for 
dernæst at STEMME sig ind mod 
flyet, samtidigt med at trække krop
pen op i cockpittet med benene først. 

EN )TEMn FRA OVEN 

Da det var øvet et par gange, blev det 
tid til at iføre sig faldskræm, og med 
de ekstra kilo på ryggen at gentage 
de gymnastiske "stemme-øvelser", 
der førte til en perfekt landing i det 
formstøbte sæde, der gav en komfort 
og afslappet nærmest liggende sidde
stilling som i en magelig "stressJess" 
lænestol med fodskamme!. 

Vel placeret blev jeg spændt fast, og 
med kamera og ekstra objektiver 
indenfor rækkevidde, kunne jeg 
konstatere, at jeg sad forbavsende 
behageligt, i et endog meget rum
meligt cockpit, der endda havde et 
lille vindue, der akkurat var stort 
nok til et objektiv, og allervigtigst: 
placeret så man ikke behøvede akro
batiske kropsstillinger, for at kunne 
nå vinduet, som det var tilfældet i det 
medfølgende motorsvævefly, hvorfra 
air-to-air billederne blev lavet, inden 
turen i S12'eren. 

PRØVETURIS12 
Så snart Markus havde startet mo
toren var det tydeligt, at S12'eren er 
markant større end sine forgængere. 
For at taxie med vinger, der skal 
bruge 25 meter, så ud til at være lidt 
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af et kunststykke. Flyet er dog så ge
nialt konstrueret, at det optrækkelige 
understel er tilpas højt til at vingerne 
lige akkurat rager over keglerne, der 
markerer startbanen. Set fra cockpit
tet, var der dog ikke langt fra vingetip 
til kegler, hvilket uden tvivl medfører 
en vis risiko for at ramme en kegle 
under start eller landing i kraftig 
sidevind. 

Med det enorme vingeareal på næ
sten 20 kvadratmeter, og den relativt 
kraftige 115 hestes ROTAX 914 mo
tor, er det dog ikke mange kegler der 
er risiko for at ramme under startlø
bet, for der trilles ikke mange meter, 
før vingerne bærer, og flyet løftes fri 
af banen. 

Så snart S12 er i luften, indfældes 
understellet, hvorefter der stiges med 
7-800 fod pr minut eller 4 meter pr 
sekund. Efter at været kommet op i 
et par hundrede fod, drosles motoren 
ned til at yde ca. 100 heste, og med 
cruise-climb kommer flyet op i 3.000 
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fod på omkring fem minutter. Herfra 
kan man så fortsætte som motorfly 
til det perfekte svæveflyveområde er 
fundet, og når motoren har fået lov til 
at løbe i tomgang til den er nået ned i 
den rette temperatur for nedlukning, 
ja så er det bare at slukke for larmen. 
Herefter trækker man i det håndtag, 
der får næsekeglen til at lukke den 
foldede propel inde, hvorefter man 
kan nyde at svæveflyve med et glide
tal på 1:53, hvilket jo betyder, at man 
fra 1.000 meters højde kan flyve hele 
53 km i det tilfælde at der slet ikke er 
termik! 

REN NYDELSE! 
Da Markus har demonstreret lidt af 
hvad S12'eren kan, får jeg lov til at 
styre det enorme svævefly. Og i luften 
over Samsø nyder jeg udsigten, lyden 
af vindsus og fornemmelsen af total 
frihed i luften, imens jeg tænker at 
det at svæveflyve ganske enkelt er 
vidunderligt. På vej mod flyvepladsen 
tænker jeg, at var det ikke for alt det 

tidskrævende forarbejde, og efter
arbejde, var der uden tvivl mange 
flere fortravlede mennesker, der ville 
have godt af at nyde at flyve - fri som 
fuglen - helt uden motorstøj og even
tuelle bekymringer om brændstofbe
regninger og risiko for motorstop i 
luften, med efterfølgende nødlanding 
i et fly med et glidetal på 1:8 eller må
ske 1:10 hvis flyet er fri for insekter 
eller mudder og er vasket og poleret. 
Nærmere flyvepladse n tager Markus 
styregrejerne og efter at have udfæl
det landingshjulene flyver han det 
store svævefly ind på en lang finale, 
hvorefter flyet lander blidt på den bu
lede græsbane, og da det holder stille 
på banen, startes motoren, hvorefter 
flyet bliver taxiet til parkering hvor
efter motoren lukkes ned efter et par 
minutters køling. 

KONKLUSION 
Det er ikke utænkeligt at der findes 
svæveflyvere, der mener at et svæ
vefly kun er et "rigtigt" svævefly, når 



det skal startes ved hjælp af et spil 
eller et slæbefly, og at en motor i et 
svævefly kun skal kunne klappes ud 
for at undgå en ude landing, samt at 
et svævefly skal have en slank krop, 
hvor der t il nød kan sidde en instruk
tør i bagsædet. 
STEMME S12 og lillesøsteren S10 
bryder med flere af disse principper. 
For det første er det "selvstartende", 
hvilket vil sige, at der kan flyves uden 
hjælp fra "spillemand" og andre klub
kammerater. For det andet er det et 
bredt fly, hvor de to ombordværende 
sidder ved siden af hinanden, og så 
minder cockpittet en del om et tradi
tionelt motorfly. 
Det geniale e1~ at det med S12'eren er 
muligt ;:it trække et fly ud ;:if hang;:i
ren, bruge 5-10 minutter på checke at 
alt er som det skal være, for dernæ st 
at starte motoren og flyve op i en 
højde, hvor motoren kan slukkes, for 
dernæst at svæveflyve, og at moto
ren kan startes i igen luften, hvis det 
bliver nødvendigt fordi termikken 
svigter. 

1. Demo-pilot Markus Lewandowski. 

2. Udsynet er formidabelt i en STEMME S12, 
og så snart motoren er stoppet og propel
len er foldet, er det bare om at nyde næsten 
lydløs flyvning. 

3 

3. Fra luften er det tydeligt at se at 
STEMME S12 er markant større end de fly 
der normalt besøger en lille flyveplads. 
Det var derfor med god grund at test-pilo
ten ringede flere gange for at sikre sig at 
bane og taxiveje var brede nok. 
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1. Det er ikke hver dog 
Samsø Flyveplads får 
besøg af svævefly. 
Her ses S12 på højre base 
til bane 10 på Samsø. 

2. På flyets winglets er der 
monteret kombineret LED
navigationslys 
og strobe-lights. 

3. Lange skygger forbinder vi normalt med 
aftenlys. Vingerne på S12 kaster altid lange 
skygger. 25 meter fra wing/et til wing/et! 

4. På det optrækkelige understel har flyet 
LED-landings lys 



STRESS LESS! 
At svæveflyve er vidunderligt. Men alt 
for ofte hører man tidligere svævefly
piloter forklare, at de holdt op med at 
svæveflyve, fordi det var for tidskræ
vende! Med denne form for moderne 
motorsvæveflyvning burde det være 
muligt give danske svæveflyveklub
ber en helt ny skare a f medlemmer, 
der rigtigt gerne vil svæveflyve .... 
hvis bare der var tid! Teknologien er 
her, og blandt andre STEMME kan 
levere imponerende flyvemaskiner, 
der uden tvivl vil kunne få mange nye 
og tidligere svævefly-piloter i luften. 
Økonomi skal der dog til, og med en 
stykpris på rundt regnet 2 ½ mio. kr. 
så er det uden tvivl en udfordring. 
Hvor der er vilje, er der en vej, og 
med hjælp fra fonde og sponsorer 
burde det ikke været umuligt at 
komme til at opleve flere STEMMER i 
luftrummet over Danmark. + 

5. "Segel-flyg· kalder svenskerne et svævefly. 
Stemme 512 er dog ikke "bare· et svævefly, 
men en ·motorsejler~ der kan bruges til 
såvel korte ture som lange flyvninger. 

For at sikre tilstrækkelig strøm-kapacitet 
har 512 solcelle-paneler på ryggen, hvilket 
sørger for, at der altid er rigeligt med strøm 
til at starte motoren. 

6. Stemme 512 har motoren placeret bag 
piloterne og en sammenklappelig propel, 
der gemmes af vejen i spinneren, når der 
skal flyves uden motorstøj. 

Markus Lewandowski nyder jobbet som 
demo-pilot, og han inviterede FLYV til at 
komme til Østrig.for at prøve bjergflyvning 
i det imponerende motor-svævefly! 
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• a\>1 an 
Navnet kan stadig få hjertet til at banke lidt hurtigere blandt fans af British 
aviation. Men ingen så klarere end de Havilland, hvilke udfordringer og problemer 
flyvningen i Storbritannien havde at slås med. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

"Dette var øjeblikket," fortalte Geof
frey de Havilland i sin selvbiografi 
om sit første flyveforsøg i december 
1909. "Jeg trak pinden hårdt tilbage. 
Næsen rejste sig i en stejl vinkel, 
da jeg steg lodret og så op mod den 
klare himmel, mens min vægt i sæ
det pludselig voksede alarmerende." 
Snart sank dette det første de Havil
land-fly tilbage til jorden, mens den 
dristige teach-yourself-to-fly-pilot 
registrerede, hvordan træstellet 
omkring ham splintredes. "Af en el
ler anden grund blev jeg ikke slået 
bevidstløs," fortsatte de Havilland. 
"Min første instinktive handling var 
at rejse mig mellem vragstumperne 
og vinke til Hearle for at vise, at jeg 
var all right." Det kostede ham et 
seriøst rap over fingrene, da en af de 
to propeller stadig snurrede dovent 
rundt over hovedet på ham. 

Geoffrey de Havilland blev født i 
1882 og voksede op i en familie med 
en temperamentsfuld præstefar, som 
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på søndage forbød sine sønner at 
læse i kataloger med modeldamp
maskiner, og som forventede at 
de gik i kirke, helst to gange! Men 
hjemmet i Crux Easton, helt ude 
på landet ca. 80 vestsydvest for 
London, gav ham rig mulighed til 
at dyrke sin anden store passion: 
naturen. 

Den unge de Havilland brød den 
sociale arvs onde cirkel og gik ikke 
præstevej en, men fik en teknisk ud
dannelse ved Crystal Palace Engine
ering School i Sydlondon. Han byg
gede selv en motorcykel med motor 
af eget design, og arbejdede siden 
bl.a. med at designe busser i Lon
don. De Havillands interesse for fly 
blev afgørende vakt, da han læste 
om Wrights demonstration af deres 
flyvemaskine i Frankrig i 1908. Han 
havde ikke set en flyvende flyve
maskine, da han gik i gang med at 
bygge sin egen. 

Og nu, i december 1909, stod han så 
midt i vragstumperne. De Havilland 
så kun en løsning: hjem til London 
og bygge en ny. Det var morfar, der 
betalte gildet. "Jeg bluffede ikke, da 
jeg fortalte ham, at jeg var sikker på, 
at jeg kunne bygge en flyvemaskine. 
Jeg var slet ikke i tvivl om det; og jeg 
var lige så sikker på, at jeg ville være 
i stand til at lære mig selv at flyve 
den. Hvad der var meget mindre sik
kert var, hvad der skulle ske, når jeg 
havde gjort det, men jeg tror ikke, jeg 
nogensinde overvejede det seriøst. 
På den tid var det vanskeligt at se, at 
flyvning skulle have nogen praktisk 
anvendelse, militær eller civil. Men 
det lå ude i fremtiden, og det måtte 
ordnes til den tid." 

VÆRKSTED I FULHAM 
De Havillands to første fly blev byg
get i et skur i den lille Bothwell Steet 
i Fulham i det vestlige London (tjek 
den på Google streetview!). Han hav-



de hyret Fran k Hearle til at hjælpe, 
og hans kone, Louie de Havilland, 
hjalp også ti l. Værktøjet, de havde 
købt, omfattede høvle, save, stemme
jern, file, lim potte, skruest ik osv. -
rigtigt værktøj Lil Oyproduktion. Mo
toren designede de Havilland selv og 
fik den bygget hos Iris Car Company 
i Willesden i Nordlondon . 

Det lykkedes faktisk de Havilland at 
lære sig selv at flyve med sin anden 
flyvemaskine, der i konfiguratio
nen minder om en Boxkite. Det gik 
så godt, at Louie en dag kom ud til 
flyvepladsen i hestevogn med deres 
otte uger gamle søn Geoffrey. De 
Havilland tog dem begge med op. En 
lille Edwardian familie på vingerne 
over det engelske landskab! Vildt 
eksotisk i 1910! 

Men hvad kunne maskinen bruges 
til udover fami lierundflyvning? Hel
det smilede til de Havilland, da han 
mødte en gammel ven, som havde 
fået arbejde på Army Ballon Factory 
i Farnborough (som i 1912, blev 
til The Royal Aircraft Facto ry og i 
1918 til The Royal Aircraft Estab
lishment). Her var nogen begyndt 
at mene, at tiden var inde ti l også at 
prøve flyvemaskiner. Ikke bare solg
te de Havilland sin egen til dem, men 
han blev også selv ansat som pilot og 
designer. "Flyet er bygget efter grove 
skitse1~" forklarede de Havilland 
spagt, "og jeg bange for, at jeg ikke 
ved ret meget om flyvemaskiner i 
det hele taget og næsten ingen teori". 
Det tog hans nye arbejdsgiver ikke 
så tungt: "Det ville jeg ikke bekymre 

mig om. Meget få ved vi rkel ig noget 
om dem. Det er stadig mest tria/ and 
error." 

I sin tid på Farnborough designede 
de Havilland B.E.2 - et stab ilt biplan, 
som endte med at blive meget brugt 
af Royal Flying Corps under Første 
Verdenskrig. I august 2012 satte han 
en højderekord med en B.E.2, idet 
han efter at være fløjet gennem to 
skylag nåede i 10.500 fod. 

FØRSTE VERDENSKRIG 
Geoffrey de Havilland var reservist i 
Royal Flying Corps, og da krigen brød 
ud blev han sat til at patruljere langs 
den skotske østkyst i en Bleriot. Han 
havde ikke fået at vide, hvordan han 
skulle skelne tyske ubåde fra b ritiske, 
eller hvordan han sådan set skulle 
gøre at nytte, hvis han for en kort 
bemærkning fik øje på en. Snart blev 
de højere magter enige om, at han 
gjorde mere gavn som flykonstruk
tø1~ og det blev han hos The Aircraft 
Manufacturing Company - Airco - i 
nordlondon . De Havilland designede 
her en række fly, der nu bar hans 
initialer; bl.a. D.H.2 som hjalp med at 
bekæmpe de første Fokker-jagerfly i 
1916, træningsflyet D.H.6 og de lette 
bombere D.H.4 og D.H.9. Krigen slut
tede ni år efte1~ at de Havilland havde 
foretaget sit første mislykkede flyve
forsøg. På det tidspunkt var der 3.877 
De Havilland-designede fly i britisk 
tjeneste, amerikanerne fløj også med 
dem, og nogle blev mange år i tjene
sten. Der blev alligevel brug for hans 
flyvemaskiner! 

1. Louie de Havilland - født Thomas 
- havde været guvernante for de Havil
/onds yngre søskende. Geoffrey blev 
forelsket i hende, og de blev gift i 1909. 
"Louie kom i værkstedet og syede lær
red til vingerne og lavede te, men jeg 
tror, hun havde sine tvivl om resultatet 
af vores arbejde, og at hun ville have 
foretrukket noget mere down-to-earth." 

2. Geoffrey og Frank med den anden de 
Havilland-konstruktion - flyet som han 
lærte sig at flyve med. Frank blev gift 
med en af de Havillands søstre, der med 
sin brors ord "havde temmelig ekstreme 
venstreorienterede synspunkter; men 
som også satte handling bag dem og 
med tiden fik oprettet et bibliotek og 
gjorde meget for ældre mennesker i by
delen. Frank Hearle endte som direktør 
for De Havi/land. Parrets søn kom også 
til at arbejde for firmaet. 

3. De Havi/land i bagsædet på en 8.E.2. 
Passageren i forsædet har fin udsigt til 
motoren, og man må gætte på, at ka
sketten er fløjet af, hvis ikke han holdt 
godt fast på den. 

4. D.H. 9A - her i farver fra 1920'erne. 
Et eksemplar af typen er udstillet på 
RAF Museet i London. Det har en even
tyrlig historie, der omfatter luftkamp 
under Første Verdenskrig, udstilling på 
flyvemuseum i Berlin og evakuering 
til det, der nu er Polen, under Anden 
Verdenskrig. 
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MOTH-ÅRENE 
Der var kaos i den britiske flyin
dustri efter Første Verdenskrig. 
Drømmene om fremtidens stor
stilede luftfart materialiserede sig 
ikke umiddelbart, men alligevel 
etablerede de Havilland optimi
stisk sit eget firma. Det foregik på 
en nedlagt flyveskole på Stag Lane 
Aerodrome, hvor de to ejere efter 
krigen uden held havde forsøgt at 
lave chokolade. Med sig havde de 
Havilland en gruppe mænd, han 
havde samlet omkring sig, da han 
var chefdesigner hos Airco, og de 
blev ledelsen og grundstammen i de 
Havilland Aircraft. Et klart træk ved 
de Havillands succes var evnen til 
at sætte et godt hold og uddelegere 
ansvar. 

Der var meget primitive forhold på 
Stag Lane, og snart blev Northern 
Line på The Tube - Londons un
dergrundsbane - ført forbi den. 

Produktion af forskellige Moth-typer 

Type 
D.H.60 Cirrus Moth 
D.H.60G Gipsy Moth 
D.H.60 Moth Major 
D.H.80A Puss Moth 
D.H.82 Tiger Moth 
D.H.83 Fox Moth 
D.H.85 Leopard Moth 
D.H.878 Hornet Moth 
D.H.94 Moth Minor 

Antal bygget 
454 
1.162 
146 
261 
5.055. 
98 
133 
165 
100 

Alle vidste, at det ville betyde, at 
den med tiden ville blive omgivet 
af nybyggede huse. I dag er der da 
også kun et villakvarter ca. 1 kilo
meter fra undergrundsstationen 
Burnt Oak, men vejnavne som "de 
Havilland Way", "Cobham Close" og 
lignende vidner om, at det var her 
en af Englands vigtigste flyfabrikker 
blev grundlagt. 

Skriften på væggen var ikke til 
at tage fejl af, og i de første år af 
1930'erne flyttede de Havilland til 
Hatfield lidt længere nordpå, hvor 
firmaet etablerede ny fabrik og fly
veplads. 

GENNEMBRUDDET 
Det store gennembrud for de Havil
land kom med D.H. 60 Moth i 1925. 
Det var et enkelt fly i den rette stør
relse, som ramte markedet helt præ
cist - eller som i et vist omfang kan 

Første flyvning 
1925 
1928 
1932 
1929 
1931 
1932 
1933 
1934 
1937 

•oe Havilland byggede omkring 1.000 Tiger Moth før krigen, resten under. 
Både før og under krigen blev typen desuden licensproduceret i ind- og udland, 
så den samlede produktion af Tiger Moth nåede op på ca. 8300. 
Kilde: Martin Sharp: OH - A History of de Havilland 
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siges at have skabt et marked, for 
nu begyndte den private flyvning at 
udvikle sig. Og privat kunne de Ha
villand også glæde sig over, at Louie 
nød at flyve. "Sammen fløj vi overalt 
i England, i Europa og Afrika." Sidst
nævnte sted kunne de Havilland 
dyrke sin store interesse for natu
ren. "Jeg gik tilmed på jagt med en 
riffel," fortalte han, "men jeg fandt 
det så smagløst, at jeg aldrig prø
vede det igen, og i stedet begyndte 
jeg med meget større begejstring at 
fotografere vildtet". 

Det hævdes, at alle små fly i England 
- og imperiet - blev omtalt som en 
"Moth" af menigmand. Der kom en 
serie af dem, efterhånden også mo
noplaner, som var mere effektive og 
komfortable, men navnet Moth var 
et stærkt brand og blev bibeholdt. 
Moth'er blev brugt til mange kendte 
rekordflyvninger af piloter, som blev 
berømtheder på linje med filmstjer
ner. 



5 

De Havilland-historikeren Martin 
Sharp kommenterede: "Moth-fami
lien fortsatte, indtil krigen satte en 
stopper for, hvad der sandsynligvis 
var den lykkeligste ære i privat flyv
ning noget sted i verden." Men denne 
lykkelige flyvning var imidlertid sta
dig for de få. Den samlede produk
tion af Moth-typer var på ca. 2.500 
frem ti l Anden Verdenskrig (herfra 
undtaget Tiger Mo th, som først og 
fremmest var en militær version). 
Man kan sammenligne med de mere 
end 100.000 fly, der sammenlagt er 
blevet bygget af typerne Pi per Cub, 
PA-28, Cessna 150 og 172, hoved
sagligt efter krigen. Her fik flere del 
i lykken. 

NYE TILTAG 
Usikkerhed omkring leveringen af 
Cirrus-motorer til den stigende pro
duktion afMoth'e 1~ fik de Havilland 
til selv at designe Gipsy-rnotoren og 
starte en motordivision i virksom
heden. De Havillands motordivision 

korn til at udvikle og levere motorer 
til firmaets egne fly, men de blev 
også brugt i mange andre fabrikan
ters lette typer. 

De Havilland startede også en flyve
klub, hvor folk kunne lære at flyve, 
og en teknisk skole, hvor de kunne 
lære noget om at vedligeholde fly. De 
Havilland kunne således levere hele 
pakken til en nybagt flyejer. Men det 
vigtigste ved den teknisk skole blev 
i længden, at den kom til at levere 
en lang række uddannede medar
bejdere til firmaet selv. De Havilland 
blev selvforsynende med de helt 
centrale elementer - design af stel, 
matchende motorer og et godt, moti
veret personale. 

I disse år begyndte de Havilland 
også at bygge små trafikfly. Meget 
succesfulde økonomisk set, struk
turelt og aerodynamisk derimod en 
videreførelse af; hvordan man under 
Første Verdenskrig havde bygget 
flyvemaskiner. 

1. D.H. 51 var et forsøg på at lave et pri
vatfly, men det viste sig for stort, og kun 
tre blev bygget. Maskinen her er den 
tredje, som fra 1925-65 fløj eller blev 
opmagasineret i Østafrika. Den flyver i 
dag med Shuttleworth Collection. 

2. Pilotheltinden Amy Johnson med en 
D.H.60 Moth på Stag Lane, hvor mange 
lærte at flyve på de Havillands flyve
skole. 

3. Den sidste D.H.60-version var Moth 
Major, hvor Gipsy-motoren var blevet 
vendt om. Dette eksemplar er en late 
production fremstillet efter årtusinde
skiftet på første sal i en lejlighed ca. 
20 minutters gang fra Empire State 
Bui/ding på det centrale Manhattan. 
Det smukke fly er her fotograferet over 
Hudson Valley. 

4. D.H.83 Fax Moth var det første briti
ske fly, som finansielt set kunne holde 
sig selv på vingerne. Typen havde krop 
af træ og genbrugte vinger, hale, mo
torophæng m.m. fra Moth-typerne. Den 
kunne flyve med op til fire passagerer i 
kabinen foran piloten. Godt gået, men 
folk var altså også mindre i 1930'erne. 

5. D.H.84 Dragon restaureret i farver fra 
Railway Air Services, der i mellemkrigsti
den blev drevet af fire britiske jernbane
selskaber og Imperial Airways. Typens 
vinger fra motorerne og ud til tipperne 
var genbrug fra D.H.60 Gipsy Moth. Et 
fint eksempel på, hvordan de Havilland 
benyttede sig af genbrug for at gøre 
flyene økonomiske at købe og operere. 

6. D.H.86 var de Havillands første 
firemotorede type og blev konstrueret 
og bygget på kun fire måneder i 1933. 
Besætningen bestod af en enkelt pilot, 
en telegrafist/navigatør bag ham, og der 
var plads til 10 passagerer. Fire motorer 
blev betragtet nødvendige for sikker 
flyvning nord for Australien over Timor
havet med dets - ikke mindst blandt 
piloter på enmotorede fly - berygtede 
og angiveligt glubske hajer! 
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AERODYNAMIK 
De Havilland var ganske klar over, 
at fabrikkens succesfulde typer var 
aerodynamisk forældede, og at britisk 
flyindustri snart skulle tage et kvan
tespring, hvis den skulle kunne hamle 
op med den amerikanske. Og så 
kom der pludselige en lejlighed til at 
smide alt indbygget modvind væk og 
konstruere et ekstremt aerodynamisk 
fly med ekstrem rækkevidde. McRo
bertson Air Race skulle i 1934 flyves 
fra Mildenhall i East Anglia nordøst 
for London til Melbourne i Australien. 
Ingen britiske typer havde en chance. 

De Havilland besluttede at designe 
og bygge en vinder på rekordtid - "vi 
kan ikke lade være med at gøre et 
forsøg;' sagde han en dag på kontoret 
i Hatfield. Fem måneder senere deltog 
tre D.H. 88 Comets i verdens største 
luftrace, og som bekendt vandt den 
røde af slagsen. Flyet var på sin vis en 
lige så ekstrem konstruktion i 1934, 
som Starfighter var det i 1950'erne. 
Alt var ofret på at opnå de rigtige 
præstationer. 

De Havilland Engine division 

Det vigtigste for både Storbritannien 
og britisk historie som sådan var 
imidlertid Cometens propeller. Hos 
de Havilland var man klar over, at Co
meten kun kunne vinde, hvis den fik 
indstillelige propeller. En delegation 
blev sendt til USA, hvor man produce
rede den slags. Hamiltons propeller 
var imidlertid for tunge til den lille 
racer, så man endte med at bruge en 
ganske enkel fransk type. Men de Ha
villand indgik en aftale med Hamilton 
og begyndte at producere variable 
pitch-propeller. 

Da tyskerne i 1940 tromlede ind over 
Frankrig, fløj RAF's Spitfires og Hur
ricanes med two-pitch-propeller, sva
rende til at en bil kun har laveste og 
højeste gear. En RAF-officer foreslog, 
at de Havilland hurtigt og uden om 
officielle kanaler prøvede at montere 
en af de constant speed-propeller, 
som firmaet ellers leverede til bom
befly, på en Spitfire. Som sagt, så 
gjort, og en testpilot kunne rapporte
re, at denne Spitfire nu kunne komme 
7.000 fod højere op og manøvrerede 

Oprettet 1926 på Stag Lane for at producere Gipsy-motorer til Moth-familien og 
andre lette britiske fly. Kom siden også til at udvikle og producere jetmotorer. Blev i 
1944 til de Havilland Engine Company, i 1961 indlemmet i Bristol Siddeley Engine 
og i 1968 i Rolls-Royce. Motorfabrikken blev liggende på Stag Lane, da pladsen 
lukkede for flyvning i 1934. Under Anden Verdenskrig produceredes her 10.212 
Gipsy Major og Gipsy Queen-motorer foruden 23.210 Hamilton-propeller af de i alt 
102.000, som Havilland-koncernen fremstillede under krigen. 
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bedre i højden. Inden længe blev 
det en hastesag at montere constant 
speed-propeller på alle Spitfires, 
Hurricanes og Defiants og the rest is 
history. Der var mange faktorer, som 
afgjorde the Battle of Britain; de Ha
villands propeller var en af dem! 

ALBATROSS 
Uanset Cometens succes i McRobert
son Air Race var det ikke et racerfly 
de Havilland i virkeligheden ville 
have bygget. Han var klar over, at 
Douglas og Boeing byggede rutefly i 
metal med indstillelige propeller og 
optrækkelige understel. To af disse 
fly - DC-2 og Boeing 247 - kom da 
også på anden og tredjepladsen i ra
cet. De var de egentlige vindere, fordi 
de kunne bruges kommercielt. Det 
kunne den vindende Comets ikke. 

Formanden for bestyrelsen i De Ha
villand, A. S. Butler, påpegede, at USA 
i årene 1932-36 havde støttet sin ci
vilflyvning med et beløb svarende til 
30.733.000 millioner pund, mens den 
britiske støttede sin med 3.023.00. 
Hvis ikke den britiske regering på en 
eller anden måde ville støtte bedre 
op sin ruteflyvning, ville andre lande 
begynde at købe amerikanske fly, og 
det ville britiske selskaber også. 

Den britiske regering var i sidste del 
af 30'erne økonomisk presset af op
rustningen, så nogen massiv støtte 
blev det ikke til. Men de Havilland fik 



dog ordrer på et par firemotorede 
transatlantiske postfly, som også 
kom i en passagerudgave - begge 
med en cruise-speed på lidt over 200 
mph. 

Det wir typen D.H. 91 J\ lb::itross, som 
i en mere ideel verden skulle have 
været bygget t il McRobertson Air 
Race, men som nu blev det nogle år 
senere på basis af e rfaringerne med 
Cometen . Gru ndlæggende var det en 
monocoque-konstruktion bestående 
af to skaller kryds finer med et lag 
balsatræ imellem. Træ blev valgt, 
ford i det vi lle have kostet yderligere 
et å rs udviklingen at bygge den i me
tal. 

MOSQUITO 
Konstruktionsteknikker og erfarin
ger fra både Comet og Albatross blev 
anvend t i t ræflyet D.H. 98 Mosquito, 
som blev det mest als idige britiske 
kampfly under Anden Verdenskrig. 

Del rungerede i mange roller. I Dan
mark blev den først og fremmest 
kend t i forbindelse med angrebene 
på Gestapo-hovedkvartererne i 
Aarhus, København og Odense. I 
s lutningen af krigen flø j Mosquitos 
m::inge nætter i træk mod Berlin og 
udførte der med Bomber Commands 
sidste samlede offensiv mod byen. 
En Mosquito med to mands besæt
ning kunne flyve nogenlunde samme 
bombelast til Berlin, som en Boeing 
B-17 med ti mands besætning. Mo
squitoer gjorde det endda i flere 
tilfælde to gange på en nat! 

Mosquitoen fik en ensædet efter 
følger - D.H. 103 Hornet - som dog 
kun blev bygget i 384 eksemplarer. 
Tiden var ved at løbe ud for træfly 
i militære sammenhænge. Men de 
Havillands erfaringer med high 
performance-fly kom fi rmaet t il god 
gavn i jetalderen, som ven tede lige 
om hjørnet. 

DeHavilland 
Aeronautical Technical School 

Oprettet i Edgware, NordLondon i 1928 
for at lære ejere af de Havil/and-fly at 
vedligeholde deres maskiner. Flyttede 
i 1934 til Hatfie/d og kom efterhånden 
til at levere personale med uddannelse 
i design, produktion og operation af fly 
til de Havil/ands egen virksomhed. Blev i 
1965 til Hawker Sidde/ey Aviation (Hat
jield) Apprentice Training School. 

De Havilland Schoo/ of Flying 

Oprettet på Stag Lane i 1923 som en 
klub, hvor reservepiloter fra RAF kunne 
få deres flyvetimer. Mange andre lærte 
at flyve her, bl.a. Amy Johnson og den 
senere de Havil/and-testpilot John Cun
ningham. 

1. De Havil/and D.H. 88 Comet er en af 
de stjerner, der stråler klarest på britisk 
flyvnings stjernehimmel. Dette eksem
plar - vinderen af McRobertson Air Race 
i 1934 - flyver stadig fra O/d Warden. 

2. D.H. 91 Albatross fløj første gang i 
1931, og første eksemplar af flyet blev 
leveret til Imperial Airways i 1938. Kun 
syv blev bygget. Trækonstruktionen var 
ikke relevant efter krigen. 

3. D.H.98 Mosquito - et af anden 
verdenskrigs mest succesfulde kampfly. 
7.781 blev bygget, langt flere end af 
nogen anden de Havil/and-type før eller 
siden. 
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JETALDEREN 
I 1949 lettede testpilot John Cun
ningharn med typen de Havilland D.H. 
106; bedre kendt som Cornet og ver
dens førstejettrafikfly. Som før krigen 
var de Havilland klar over, at britisk 
flyindustri måtte præstere noget eks
traordinært, hvis den skulle have en 
chance overfor den amerikanske, som 
ud over at have produceret transport
fly i lange baner under krigen, havde 
fordelen af et hjemmemarked, der var 
større og langt mere købedygtigt end 
de krigsslidte europæiske nationer. 

Allerede i 1944 var de første skitser 
til D.H. 106 blevet lavet hos de Havil
land, og man var langt omkring i for
skellige konfigurationer. Det haleløse 
jetdrevne forsøgsfly D.H. 108 blev 
konstrueret for at få erfaringer med 
stærkt pilformede vinger, inden man 
evt. byggede et rutefly med dem. 

Det var helt nyt high-speed territo
rium, man bevægede sig ind på, og de 
Havilland korn til at opleve ikke bare 
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succes, men også tragedier i disse år. 
Hans og Louies ældste søn - Geoffrey, 
der 8 uger gammel havde fløjet med 
far og mor i 1910 - blev dræbt i en 
D.H. 108 under forsøg med flyvning 
ved høj fart. Parrets yngste, John, var 
allerede blevet slået ihjel, da hans 
Mosquito i 1943 kolliderede med en 
anden nær St. Albans. Louie korn sig 
aldrig over tabet af drengene og døde 
i 1949. De Havilland giftede sig igen 
i 1951 med Joan Mary Mordaunt, 
som han havde mødt i Kenya, og med 
hvem han delte interessen for natu
ren. 

Corneten blev også ramt af tragedier. 
Den halverede flyvetider, passage
rerne sad i en næsten vibrationsfri 
kabine højt over skyer over dårligt 
vejr - men der viste sig problemer 
med typen. Et par ulykker under 
take-off med passagerer ombord 
viste, at typen ikke ville lette, hvis 
næsen blev holdt for højt i start
løbet. Værre var det, at en Cornet i 
1953 simpelthen styrtede ned, og 

at endnu en gjorde det i 1954. Meget 
grundige undersøgelser på Farn
borough - hvor de Havilland havde 
været ansat som designer og pilot før 
Første Verdenskrig - viste, at styrtene 
skyldtes eksplosiv dekompression af 
trykkabinen, fordi en vinduesramme 
blev ramt af metaltræthed. 

Svagheden blev udbedret på senere 
udgaver af Corneten, og erfaringerne 
blev delt med andre flyproducen-
ter. De Havilland afviste at give de 
efterfølgende versioner et nyt navn, 
fordi det ville indikere, at selskabet 
ikke selv havde tillid til og turde stå 
ved sin type. Men løbet var kørt, og 
nogen stor succes blev Corneten ikke. 
Sammenlagt blev kun 115 bygget i 
forskellige versioner. Men Cornetens 
næse og cockpitsektion blev genbrugt 
på den franske Sud Aviation Caravelle 
- et tidligt eksempel på britisk-fransk 
samarbejde om jetfly efter krigen. 

HAWKER SIDDELEY 
11960 blev de Havilland slået sammen 
med - i realiteten opkøbt af - Hawker 
Siddeley. De sidste de Havilland
konstruktioner korn derfor til at hedde 
"H.s:· og ikke "D.H.". Mange - ikke 
mindst briter - har begrædt, hvordan 
den britiske flyindustris stolte gamle 



firmaer i årtierne efter krigen blev 
slået sammen, mistede deres identitet 
og endte med at være mastodonten 
British Aerospace. 

Det var imidlertid en udvikling, der 
allerede var i gang i 1930'erne. Hawker 
var en fortsættelse afSopwith, som 
havde produceret fly under Første 
Verdenskrig, men som måtte erklæres 
konkurs efter den. Hawker blev en 
meget succesfuld efterfølger, der alle
rede ved udbruddet af Anden Verdens
krig under navnet Hawker Siddeley 
ejede bl.a. Avro, Gloster og Armstrong 
Whitworth. De enkelte selskaber beva
rede en hvis selvstændighed, men der 
foregik megen koordinering. Således 
byggede Gloster f.eks. næsten alle de 
Hawker Typhoons, der blev fremstillet 
under Anden Verdenskrig. De Havil
land selv havde købt Airspeed i 1940. 

England var ganske enkelt for lille til så 
mange forskellige flyfabrikker, og ud
vikl ingen efter krigen, der endte med 
at de Havilland blev en del af 1-lawker 
Siddeley, var blot næste skridt i en 
proces, der strakte sig helt tilbage til 
mellemkrigstiden, men som har været 
sløret af, at de enkelte fabrikker beva
rede deres identitet og en hvis grad af 
selvstændighed. 

Europa viste sig snart også at være 
for lille til at hvert enkelt land kunne 
være med på de større fly. Airbus
samarbejdet blev startet i 1960'erne 
- altså for omkring 50 år siden og kun 
et par årtier efter krigen. Fremsynede 
mænd indså, at samarbejde var vejen 
frem. Vingerne til airbuserne er først 
og fremmest blevet designet og byg
get i England. Og det på tidligere de 
Havilland-fabrikker. 

SIDSTE FLY FRA HATFIELD 
Inden da nåede de Havilland at komme 
i gang med flere type1; En af dem, D.H. 
121 Trident- der blev markedsført 
som H.S. 121 Trident - var verdens 
første passager-trijet. Det var en meget 
avanceret type, der kunne lande blindt. 
Men desværre blev den af hensyn til 
en national kunde bragt på markedet i 
en for lille model, så Boeing 727 endte 
med at blive den bedstsælgende trijet. 

Den sidste type, som blev udviklet og 
bygget på Hatfield var British Aero
space Bae 146, også en blanding af 
innovativ teknologi og begrænsede 
markedsmuligheder: Støjsvag, fine 
kortlandingsegenskabe1~ men for dyr 
med sine fire motorec Bae 146 er det 
britiske trafikfly nogensinde, der solgt 
i størst antal, men en rigtig sællert har 
den aldrig været. 

Hatfield blev nedlagt i 1994. En Chip
munk var det sidste fly, som lettede fra 
pladsen. Filmene Saving Private Ryan 
og Band of Brothers blev siden delvist 
filmet på stedet, hvor der blev opført 
kulisser til formålet. En del af flyve
pladsen er bebygget i dag - og forfatte
ren har en ven, der bor i et villakvarter 
dec Et helt bevidst valg for en ægte 
de Havilland-fan. De Havillands gode 
navn og rygte lever nemlig videre, ikke 
mindst i form af de Moth'er, som man 
stadig nyder synet af i mange lande, og 
en enkelt flyvedygtig har vi da tilbage i 
Danmark. 

De Havilland selv døde i 1965. Han 
havde altid været en beskeden og 
relativt sky mand. Hans aske blev 
spredt over den mark, hvor han havde 
gennemført sin første, meget korte 
flyvning. + 

D~ J<a11illand 

1.. Den første D.H. 100 Vom pi re fløj 
i 1943, men nåede ikke at se aktiv 
tjeneste i Anden Verdenskrig. Typen blev 
imidlertid en star eksportsucces for de 
Havilland og Storbritannien. Her ses 
et eksemplar af videreudviklingen D.H. 
115 Vampire Trainer, som fra Norge er 
på besøg på Duxf ord. 

2. D.H. 106 Comet - protoypen på vin
gerne over Hertfordshire i august 1949, 
ni dage efter sin første flyvning. 

3. Forsiden på en salgsbrochure for H.S. 
121 Trident sidst i 1960'erne. 

4" Tidlige skitser til det nye jetrans
portfly. Folk fra de Havilland havde i 
oktober 1945 været i Tyskland for at 
nærstudere tyske aerodynamikeres 
resultater med stærkt pilformede vinger. 
De gik væk fra den stærke pilform i det 
endelige design,fordi de betragtede 
den som uøkonomisk i et trafikfly. 

5. De Havilland Canada blev oprettet 
som et datterselskab i 1928. Virksom
hedens første selvstændige produkt var 
D.H.C. 1 Chipmunk, der var tænkt som 
en moderne afløser for Tiger Moth -
disse tre er fotograferet over Odense. 
De Havilland Canada producerede 
siden en række solide og succesfulde 
fly, bl.a. Beaver og Otter. Virksomheden 
blev overtaget af Boeing i 1986, og af 
Bombardier i 1992. 

6. Sir Geoffrey de Havilland, en af den 
britiske flyvehistories allervigtigste 
personligheder. 

FLYV Oktober 2016 43 



STAUNING AIRSHOW 2016 
Vejrguderne var i deres sorthumoristiske hjørne, 
men showet blev gennemført alligevel! 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

3 
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Det er vel efterhånden gået op for folk i det ganske land, 
at Stauning Airshow arrangeres af Stauning Lufthavn 

og ikke har noget med KZ Rally at gøre. KZ Rally har ikke 
længere et airshow, men det sørger lufthavnen så selv for. 
Sidste år var første gang den organiserede det, og i år kom 
så "den svære to'er", hvor man skulle gøre sig selv kunsten 
efter. 

Vi kender alle betingelserne for airshows - måneders 
planlægning, arbejdsindsats og udgifter, og så kan det 
hele alligevel regne bort. Lørdag den. 19. august i år lod 
vejrguderne regnen falde om formiddagen, så mange 
familier rundt omkring i landet har set ud gennem den 
regnvåde køkkenrude og spurgt sig selv: "Hvor fedt vil det 
lige være at stå på en våd græsmark og se på fly, der ikke 
flyver?" Svaret gav i mange tilfælde sig selv. 

Vejret rundt omkring forhindrede også en del fly i at kom
me frem, og den norske Norseman havde fået tekniske 
dårligdomme, som gjorde det umuligt at komme tids nok 
til Danmark. 

Og så lod vejrguderne alligevel det hele klare rimeligt op 
klokken 13.00 hvor det gik løs. De kunne godt have været 
lidt mindre lunefulde. Faldskærmsspringerne måtte af
lyses, men ellers blev store dele af programmet fløjet til 
glæde for de, som bare ville til luftshow. 

Det var alt i alt et program, som Stauning Airshow godt 
kunne være bekendt. Der var fly fra de tre verdenskrige 
- den første, den anden og den kolde. Der var hjem
meværnets fly, et gammelt østblok sprøjtefly og meget 
andet. Danmarks Flymuseum sendte igen den store KZ 
formation på vingerne. Den er lidt ligesom "Højt for træ
ets grønne top" juleaften. Vi har set den før - men den 
kan ikke undværes. Og den tanke slog mig, da flyene igen 
kom ind over Stauning, at denne formation som tiden går 
og går, naturligvis er et flyvende mindesmærke over et 
stykke spændende dansk (fly-) industrihistorie. 



Men efterhånden bliver den lige så stille også til et monu
ment over den store frivillige arbejdsindsats, der altid var 
været ydet i Stauning. De kan a ltså få ting t il at ske i Vest
jylland. Den kreds af mennesker, der holder formationen 
pil vingPrnP, l<ommPr og<;il fr;i ;inrlrP PgnP ;if O;inm;irl<, 
men det er Stauning, som er centrum for aktiviteterne. 

IGEN NÆSTE ÅR? 
Der kom et sted mellem 1.000 og 2.000 mennesker til Sta
uning Airshow. Formand for lufthavnsbestyrelsen og den 
styregruppe, der organiserer airshowet, John G. Christen
sen fortæller FLYY, at c.ler skulle mellem 1.700 og 1.800 
betalende gæster, før udgifterne var dækker. Sidste år var 
der små 5.000, og så var det let at være glad. I skrivende 
stund er økonomien for 2016 ikke gjort op, men den bli
ver under alle omstændigheder knap så festlig, og det er 
bestemt ikke umuligt, at lufthavnen kommer til at trække 
på den kommunale underskudsgaranti. 

Det er imidlertid allerede besluttet, at styregruppen går 
i gang med at se på mulighederne for at gennemføre et 
airshow i 2017. Forudsætning for det vil være, at den kan 
få skabt en økonomi og et indhold, som får det til give 
mening. 

Under alle omstændigheder er det dog positivt, at nogen 
arbejder med at gøre folk i Danmark opmærksomme på, 
hvor spændende flyvning og flyvemaskiner kan være. + 

1. Frivillig arbejdskraft kan man ikke skønne nak på,far 
det er vanskeligt at få et airshow til at fungere uden. 
Her manglede Michael Carlson pludselig en kran, så 
der kunne kamme hjul under hans Fokker D VII, da han 
monterede den dagen før showet. Det var naturligvis 
ikke noget problem i Stavning, hvor så meget gennem 
årene har kunnet lade sig gøre takket være en positiv 
samarbejdsvillig ånd. Her fandt lokale kræfter hurtigt en 
kran ag gav en hånd med, så understellet kom på plads. 

2. Godt fugtig luft kan have den positive effekt, at der 
kommer en fin proptrækker omkring en Yak 3u, når 
motoren trækker igennem! Hollandske Rick Van der Graf 
lavede en flot opvisning med sin russiske jager! 

3. Rart med et farverigt indslag på en regnvåd dag. 
Danish Air Transports ATR-42 livede op - men det gør 
rutefly nu altid til airshows, når de flyves let lastet og lidt 
mere spændende, end de gør til hverdag. 

4. Mikael Carlson havde en stor udfordring med vinden, 
der var lidt på tværs af banen. Det klarede han så ved 
at lette lidt på tværs. Den rutinerede opvisningspilot 
præsenterede sin Fokker DV/1 flot. Carlson har selv bygget 
maskinen, men den er så autentisk ned i de mindste 
detaljer, at det ikke er rimeligt at omtale den som en 
replika - ·1ate praduction • er en langt mere rammende 
beskrivelse. 
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Denne gang med Henrik Larsen fra Tarm. 
Flyvning kan være arveligt og tidligere har 
både Henriks far og søn været i Luftposten. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

Stauning og fik A-certifikat 8. oktober 
1982 og fløj Pi per Cub OY-EFW hvil
ket nok ikke var helt autorisetet så 
jeg gik t il prøve i en Cessna 172. 

Det hele startede med at min far 
købte stellet og så gik vi og byggede 
den op hjemme i garagen. Jeg boede 
nærmest i Stauning Lufthavn hvor jeg 
snakkede mig til tusinder af flyveture. 
Jeg købte part i fly før jeg fik knallert! 

Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din sko
ling? 
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En af de sjoveste oplevelser var at 
lære at lande den der Pi per Cub for 
halehjul er jo lidt anderledes. Min 
instruktør skrev: Generel airwork OK. 
Landing: Festlig! 

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
du nu? 

Nu flyver jeg Airbus 321 og 330 men 
ud over det, har jeg fløjet rigtigt mange 
forskellige twins; Seneca, Astec, Cessna 
340, Cessna 421 og rigtigt meget Me
troliner, som jeg fløj for Midtfly i tre år. 
Så kom jeg til Atlantic Airways hvor jeg 
fløj Bae 146 i tre år. Efter det til Cimber 
hvor jeg fløj i to år. Derefter Atlantic 
igen i 7 mdr. og så DClO i Premiair der 
senere blev til MyTravel Airways der 
blev til Thomas Cook Airlines. 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

ja men en Chipmunk og en Pi per Cub 
fordi jeg har haft begge typer og haft 
helt fantastiske oplevelser. Fløj til 
Nordkap i en Pi per Cub i 1984 og har 
været alle mulige steder i Danmark 
og Norge. Dengang skulle man jo have 
nogle timer samlet sammen, og det 
blev til 32 timer fremog tilbage med 
de udfordringer der nu er i Norge. 

Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

Det er nok en blæsevejrsoplevelse på 
Færøerne hvor vi måtte lave en mis
sed approach og ud gennem fjorden 
i ret kraftigt blæsevejr. Det var ret 



voldsomt og vi divertede til Bergen. 
Det var så voldsomt at miniaturefla
skerne i drink-vognen blev smadret 
og vi fløje med overspeed warning 
og stallspeed warning nærmest sam
tidigt, så der var ikke mange smil i 
hverken kabine eller cockpit. 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Så er jeg ved at nærme mig pensi
onsalderen og så håber jeg at jeg har 
min Piper Cub eller Chipmunk. 

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

Det er jo at almindelige luftdygtig
hedsfly er blevet meget myndigheds-

kontrollerede, det er bøvlet og på 
kanten af ikke at være ok. 

Har du nogensinde fået skældud 
for din flyvning? 

Jae det har jeg. Der har nok været 
lidt lavfræs af og til, men jeg er al
drig blevet indberettet. Min mor har 
da nok kommenteret at jeg har fløjet 
lidt lavt. 

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

Det bliver svært for jeg har været su
perheldig i min karriere. Jeg har haft 
et godt flow og har været lidt heldig 

Som yngre pilot fløj Henrik sammen 
med sin bror fra Stauning til Nordkap 
i en Piper Cub for at samle timer 
sammen til at komme videre. 

fordi jeg voksede op i Stauning, og 
jeg har aldrig været arbejdsløs. Så 
nej. 

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

Så stod der nok Extra 500 og ikke en 
Chipmunk på ønskesedlen. 

Har du nogensinde skadet et fly? 

To gange og begge gange har været 
ved pushback. Første gang en Pi per 
Cub jeg skulle skubbe ind i en han
gar hvor der stod en bil jeg ikke hav
de set. En anden gang var en Metro 
som jeg kom til at skubbe en meter 
tilbage da jeg skulle trække den ud 
med en traktor. Jeg har også haft en 
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motorfejl med en DC10-er men den 
kunne jeg jo ikke gøre for. Det var 
på Gardermoen hvor vi skulle vente 
på at få 400 meter sigtbarhed så vi 
kunne starte men i freezing fog har 
der dannet sig noget is på bladene. Vi 
fløj så ned mod København for at få 
checket motoren efter at have smidt 
25.000 liter brændstof. (8000 pund i 
minuttet) 

Har du en yndlingstur? 

Ja ud over Nordkap i en Piper Cub så 
de lange ture til Thailand i Airbus'en. 
Der er jo ikke to ture der er ens og 
det at give passagererne en god op
levelse er dejligt. En anden tur er en 
tur i en Citation fra Set. Johns på New 
Foundland og så tilbage t il Færøerne 
hvor vi skulle udskifte fisker-besæt
ning. Det var en flot og spændende. 
En anden tur var i en Citation hvor 
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Henrik fløj BAE146 'Jumbolino· i At/an tic Airways. 

vi fløj Bryan Adams rundt i Europa i 
en uge, fra København til Bruxelles, 
Lissabon og Lugano. Det var lidt spe
cielt. 

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

Det ville jeg bare ikke! 

Kan du reparere et fly? 

Næe ... Men jeg har været med til at 
totalrenovere vores Cub og senere da 
vi fik vores Chipmunk lagde jeg nyt 
lærred på alle ror og sad og syede 
dem hjemme i stuen. 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Min far har været et stort forbillede 
men jeg synes mange af de store 

pionerer er beundringsværdige fordi 
de har flyttet grænser med livet som 
indsats. 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Jeg har ATPL og 18.500 flyvetimer så 
jeg når nok over 20.000 t imer. 

Hvem synes du skal have Luftpo
sten næste gang? 

Nu er der jo ikke flere i familien, ud 
over min lillebror, men der må være 
andre end Larsen der flyver i Dan
mark, så det må blive Allan Andersen 
der har været skipper hos Air Alsie. + 
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MidtflY Cessna Citation li OY-BZT 
sammen med en Metroliner 

Højt på ønskelisten står at få en 
Chipmunk igen, og at nyde Vestjylland 

fra en Chipmunk. 

Premiair OC10 fra før det var nak med 
to motorer på store fly. 
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Af: Lars Finken - lars@ftnkenweb.de 

OY-AXR Scheibe Spatz B 1954 526 26.9.16 Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, Herning OY-AXR 

OY-EVE Evektor Sportstar RTC 2016 20161909 6.10.16 leasing Fyn BankNS,Faaborg D-8707 

OY-HJZ Guimbal Cabri G2 2016 1147 20.9.16 Air Service NordicApS,c/o Vamdrup SE-JOT 

OY-JME Tecnam P2006T 2013 119 22.9.16 Greybird Pilot Academyv/Søren Møller, F-HUIA 
Randers 

OY-JSA American AG-5B Tiger 1993 10153 31.8.16 Jesper Kaag Andersen, Grenaa YL-CAF 

OY-NIS PA-28-181 Archer III 2001 2843442 23.9.16 Tamdrup Bisgård Gods v/Alan Nissen, Horsens N286HP 

OY-PCB ATR 42-500 1996 522 7.9.16 KA1 P/5, Vejle HK-4748 

OY-RBD Diamond DA 42 Twin Star 2006 42.172 26.8.16 Billund Air Center NS, Billund SE-LVI 

OY-YBS ATR 42-500 1999 579 16.9.16 KA1 P/5, Vejle PR-TKF 

OY-PPC Cessna T182TTurbo Skylane 2001 T18208024 12.7.16 WX Support ApS, Billund G-HOP 

OY-THX Schleicher ASH 31 Mi 2016 31143 24.6.16 Thomas Serritzlev Nie~en, Ry 

OY-YBJ ATRATR 72-212A 2009 846 13.7.16 Billund leasing 1 Ltd, c/o Billund PP-PTT 

OY-BBS PA-28-180C Cherokee 11.8.16 UAB Ekoangarai, Vilnius, Litauen Solgt til Litauen 

OY-BWH PA-28R-201 Arrow III 5.10.16 Hans Christensen, Tranekær Solgt til Italien 

OY-CHT ATR 42-300 25.8.16 NordicAviation Contractor (lreland) Ltd, c/o Billund Ophugget som reservedele 

OY-EAI Cessna 150C 19.9.16 Søren Fønskov Olsen, Nykøbing F. Ophugget 

OY-EXL Schempp Hirth Duo Discus T 7.9.16 Svæveflyveklubben SG-70, Herning Solgt til Tyskland 

OY-GOO Cameron N-90 7.9.16 Ted Dannerbo, Slangerup Solgt til Holland 

OY-HTM Robinson R 44-11 22.9.16 GT Service ApS, Nykøbing S Havareret 

OY-HWO Eurocopter EC 135P2+ 9.9.16 Anpartsse~kabet af 19/9-2006, Brande Solgt til Rusland 

OY-RCH Airbus A319-112 23.9.16 AtlanticAirways, Faroe Islands, P/F, Sørvag Retur til udlejer 

OY-BOW Colt 77A 31.8.16 NH Handel ApS, Ringsted Lau Laursen, København 

OY-BXK Schleicher K.8B 6.10.16 Tølløse Flyveklub Kalundborg Flyveklub 

OY-BYC PA-28R-201TTurbo Arrow 16.9.16 Benny Kjær Rasmussen, Slagelse Jungersen Grafisk ApS.Albertslund 

OY-CDD SOCATA TB-9 Tampico 27.9.16 Mårten Persson, c/o Vamdrup Erik Back, Tølløse (+5) 

OY-DBK Cessna 150L 30.9.16 Thorkild Fjordgaard Jensen, Billund Jens Tyrsted Toft, Lem 

OY-DDL Mooney M-20C Mark 21 16.9.16 Jesper Frøtlund, Charlottenlund Jeppe Bundgaard Sørensen, Virum 

OY-INS Vulcan P.68C 12.8.16 Bio Flight NS, Holte Bio Aviation 1/5, Holte 

OY-JPG PA-38-112 Tomahawk 28.9.16 Andrej Jundo, c/o Vamdrup European Aircraft Sales ApS, Morud 
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Amphibian AS 
ICON hævder at have modtaget depositum på 1.800 
fly af typen ICON AS,der betegnes som en flyvende 
"Swiss Army Knife", fordi det både kan lande på 
græs, grus, asfalt samt vand OG også kan folde 
vingerne, så flyet kan transporteres på en trailer. 

Flyet er sat i serieproduktion på ICONs helt nye 
fabrik i Californien, og i august 2016 blev flyet med 
serienummer 12 leveret. 

ICON er en let lille sag med plads til to personer 
med en maksimal startvægt på 686 kg. 

Rejsehastigheden er dog ikke meget hurtigere end 
en Pi per Cub, men til gengæld kan AS starte og 
lande næsten hvor det skal være. 

Flyet er indrettet med de tre vigtigste instrumenter 
lige ud for pilotens næse; nemlig "angle of attack" 
(indfalds-vinkel-måler), fartmåler og højdemåler, og 
ud over det er det konstrueret så det kommer ud af 
et stall lettere end de fleste fly, og så det ikke kan 
gå i spin. 

Pris: Ca. 200.000 US$ eller omkring 1,3 mio. danske 
PLUS fragt til Danmark, registrering samt moms m.v. 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

Rejsehastighed: 84 knob. 
Maksimal flyvehastighed Vne: 120 knob 
Maks. startvægt: 686 kg. 
Maks.lasteevne: 195 - 250 kg 
Tank kapacitet: 76 liter 
Brændstof forbrug: 14 Vt 
Rækkevidde: 427 sømil 
Maksimal flyvetid 5 timer+ 45 min. reserve. 
Stall hastighed: 45 knob uden flaps 39 knob med 
fulde flaps 
Maksimum sidevind: 12 knob 
Maksimal flyvehøjde 15.000 fod. 
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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 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}i~UHDBORG 
1/tFVIA TIOH 

for privatpiloter 
De nye reviderede "Love & Bestemmelser for privatpiloter" 

udkommer primo september, bestil allerede nu på aeropartner.dk 
Pris kr 299,-

nrm ~ V>md,up 

LI~ SERVICE 
craft Maintenance 

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



Den Flyvehistoriske Fond 
Den Flyvehistoriske Fond blev 
stiftet af Foreningen Flyvemuseets 
Venner (FMV) i 2015 med en ka
pitalindskud på 700.000,- kroner. 
Med stiftelsen ønskede FMV at 
sikre foreningens egenkapital så 
den også fremover kunne bruges til 
at støtte initiativer indenfor dansk 
flyvnings historie. Det var FMV's 
vurdering at fonden var en mere 
sikker juridisk konstruktion end 
foreningen. 

FONDENS FØRSTE ÅR 
Fonden er siden sin stiftelse 
blevet godt modtaget. Den har 
modtaget en donation på 10.000,
kroner svarende til egenkapitalen 
i forbindelse med Danmarks Fly
vehistoriske Selskabs opløsning 
i 2015. Herudover har en lang 
række enkeltpersoner bidraget 
med donationer på op til 1.000,
kroner. "Det er utrolig glædeligt at 
fonden, allerede inden sin første 
uddeling, har modtaget flere do
nationer" siger fondens formand, 
pensioneret luftkaptajn Jørn 
Vinther. 

FONDENS BESTYRELSE 
Fonden ledes af en bestyrelse på 
fem medlemmer. Fondens første 
formand er pensioneret luftkap
tajn Jørn Vinther der sammen med 
Kim Røssell, Carsten Jørgensen, 
Lars Gudmand Pedersen og An
ders Madsen udgør bestyrelsen. 
Bestyrelsens sammensætning sik
rer kompetencer indenfor økono
mi, fondsjura, formidling samt et 
bredt kendskab til hvad der rør sig 

i dansk flyvning forklarer formand 
Jørn Vinther. Hvervet er ulønnet og 
bestyrelsen er i henhold til vedtæg
terne selvsupplerende. 

IKKE DEN FØRSTE FOND 
Flere fonde indenfor dansk flyvning 
er blevet til ved testamentariske 
gaver. Danske Flyveres Fond som 
blev oprettet på generalforsamlin
gen den 8. april 1929 startede med 
et bidrag på 473 kroner fra proprie
tær Juul men har i dag en betydelig 
kapital. 
Hermann Johannes og Adda Ham
mers har stiftet en fond der støtter 
unge menneskers uddannelse til 
erhvervspiloter. Fonden bestyres af 
Kongelig Dansk Aeroklub. 

l 1991 stiftedes Flyvevåbnets 
Jubilæumsfond med indskud af 
overskuddet fra salget af Hans A. 
Schrøders bog "Historien om Flyve
våbnet" og de første fire legatpor
tioner på hver 5.000,- kroner blev 
uddelt den 1. oktober 1992. Fonden 
støtter personer der har ydet en 
påskønnelsesværdig indsats for 
Flyvevåbnet eller Forsvaret, støtte 
til udbredelse af forståelse for Fly
vevåbnets rolle i totalforsvaret og 
støtte til luftmilitære studier. 

Da en af dansk flyvnings store støt
ter Hans Ellehammer døde den 28. 
april 2004 så Ellehammerfonden da
gens lys, med en kapital på omkring 
20 mill. kroner. Fondens formål er 
blandt andet ''.At støtte opførelsen 
og driften af flymuseer, herunder at 
betale for udførelsen af modeller af 
flyvemaskiner og helikoptere". 

l 2007 skabte luftkaptajn Sigurd 
Høy en fond med en kapital på 
1,1 mill. kroner blandt andet skal 
støtte "et Flyvehistorisk Museum 
om den oprindeligt værende (fra 
før 2. verdenskrig) flyvestation 
i Værløse" med op til 400.000,
kroner. 
I fondens bestyrelse vil vi arbejde 
for, at Den Flyvehistoriske Fond 
bliver den naturlige modtager af 
testamentariske gaver fra de man
ge som gerne vil støtte bevarelse 
og formidling af dansk flyvnings 
historie for de kommende gene
rationer siger bestyrelsesmedlem 
Kim Røssell. 

DEN FØRSTE UDLODNING 
På fondens seneste bestyrel
sesmøde den 3. marts 2016 traf 
bestyrelsen beslutning om den 
første udlodning fra fonden. Den 
første donation på 20.000,- kro
ner skal sikre at mere end 4.000 
værdifulde bøger om dansk flyv
ning bevares og gøres tilgængeli
ge hos Kongelig Dansk Aeroklub i 
Roskilde. To eksperter i flyvelitte
ratur og dansk flyvnings historie, 
Knud Larsen, tidligere redaktør af 
FLYV og Carsten Jørgensen, redak
tør af Flyvehistorisk Tidsskrift vil 
forestå arbejdet med at registrere 
og opstille bogsamlingen. Bøger
ne stammer fra Kongelig Dansk 
Aeroklubs bogsamling, der var 
deponeret i Flyvevåbnets biblio
tek frem til 2009 hvor biblioteket 
lukkede. Samlingen udvides lø
bende med nye bind. 



"Donationen sikrer en værdifuld 
bogsamling bevares samlet for 
eftertiden og samtidig gøres til
gængelig for forskere og andre 
interesserede i dansk flyvnings 
historie. Virksomheden Visiolink 
har digitaliseret over 100.000 
sider af Tidskriftet Ingeniøren 
fra 1892 til 1940. Omkostningen 
hertil har været 580.000,- kroner. 
Med fondens donation er bøgerne 
sikret. Sammen med FLYV's læse
rer kan vi drømme om, at de bli
ver digitalt tilgængelige på samme 
måde som Ingeniøren, men det vil 
kræve rigtig mange donationer til 
fonden, før vi kan løfte et sådant 
projekt" siger bestyrelsesmedlem 
Kim Røssell. 

Kilder: 
www.denflyvehistoriskefond.dk 
www.sigurdhoey.dk 
www.danskeflyvere.dk 
www.kda.dk 
www.ellehammerfonden.dk 
FLYV nr. 5-1929, side 35. 

Donationer til Den Flyvehistoriske 
Fond modtages med tak på 
fondens konto 8077-1033943 i 
Sydbank. ,t-

' , bogholderi 
fra FLVV 5 

bonnernent: ndres 
Info vedr. a bonnernent æ 
Fakturering fo~nernent følg:~vningen 
således a~ at Derfor kan op r d et 
kalenderare er mindre en 
blive et tal der 

nernent. årsabon 

etaus Jensen @flyv dk 
Mvh. . istration · 
rnail: adrn1n 

,J JNr. 1 
,,(,.Sø., _ ~ 1946 - 19. Aarg. 

PRIS 50 ØRE 



.,. 

Uddannelse r: 

LÆR AT FLYVE I AARHUS 

Kontakt 
www aarilusarrcenterdk 

www aarhusawclub dk 

Trafikflyveruddannelse ATP, integreret eller modular 
PPL, CPL, IR, FI, Proficiency check, træningsflyvning, 
di fferences t raining på en- og flermotorede. 
MCC, Night qualification, alle radiocertifikater 
Helikopter PPL, CPL, integreret eller modular, 
Night qualification 
Typerating R22, R44, PC12. 

Copenhagen AirTax i© A/S Skole n for Civil Pilot Uddannelse© 
CAT flyservice NS 

Københavns Lufthavn Roskilde Lufthavnsvej 34 - 38 
DK 4000 Roskilde Denmark 

Tlf.: +45 46 19 1114 E-mail :cat@aircat.dk Web: www.aircat.dk 

r 
SprogTcst Virksomhed 

MLR ti lbyder følgende indenfor Sprog: 

• Sprogtest indenfor NBEG/BEG/GEN/NJ0 R 

• Sprog Assessor Uddannelse 

• Sprog Assessor Revalidation 

Servicen kan foregå i vore lokaler på EKVD eller 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 Air Center AJS 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • Tlf. 7533 8907 

bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

IKAROS ATO TILBYDER 
Teori PPL 

Teori, fR(A}, Distance Leorning, 150 timer 
Teori EfR(A)/CBIR(A), Distance Leorning, 80 timer 
Teori, BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
Skoling til PPL & CPL 
Skoling til en- og to-motoret klasserettighed 
Skoling tif en- og to- motoret instrumentrettighed 
Skoling tif 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 Ful/ Motion Redbifd Simulator 
IRSE PC i Ful/ Mon·on Redbird Simulator 
Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
Revafidation/Renewal div. rettigheder 

Roskilde Lufthavn• Tlf.: 4614 18 70 

li 
H e lifli!]ht d k 

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
cielle flyveselskaber. 

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

kontakt@heliflight.dk • www.heliflight.dk 
~ ~ 

CENTERAIR PILOT ACADEMY 

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

Skandinaviens største skole for professionelle piloter 

~ 

F - ·· 
pilot acaderny 



~ :!f ~, I, t:.Jt ;tl~=J /91 l/yr,0l1t~ 
~ 



~ ASERVICE 
GENERAl AVIATt ON SERVICE APS · WWW.GASU VICE.OK 

GENERAL AVIATION SERVICE APS VAT NO DK 20 81 88 08 

LUFTHAVNSVEJ 44 +45 72170180 

4000 ROSKILDE WWW.GASERVICE DK DK.145.oæB 

DENMARK INFO@GASERVICE.DK DK.MG 1008 

l!lt=:[!] ~1 SCAN l<ODEN OG SKRIV DIG OP 
r.:,► • . •~ TIL VORES NYHEDSBREV 
L:J■•· · .1 

AEROCLEAN 
Aircraft painting 

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

www.aeroclean-nusum.de 

------ J 

( 

I KAR OS 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 

• Skol ing til en- og to-motoret klasserettighed 
• Skoling til en- og to- motoret instrumentrettighed 
• Skoling til Instruktør rettighed, FI 

• Skol ing ti l Instrument Instruktør rettighed, FI/IR 
• Skol ing til Nat rettighed, NO 
• PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 

• 12. time, Diff.- og Fam.træning 
• IRSE træning i Full Motion Redbird Simulator 
• IRSF PC i FtJII Motion RPrlhirrl Sim11l;:itor 

• Sprog Assesment Dansk & Engelsk 

• Reval idation/Renewal div. rettigheder 

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

( 

#e keep our cusfomers flying 

:,,s,r:a,,.._---: -~ ~'= 

DAO Aviation AS 
Copenhag en Airport Roskild e 
Ha ngarvej Hl 
4000 Ro skilde 
Phone: + 45 46 19 12 19 
www.dao.dk 
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Tid til nytænkning 

Et klogt menneske sagde en gang noget i retningen af, at 
man sjældent når nye resultater, hvis man fortsætter med 
at gøre som man altid har gjort. 

Som bekendt fik Kongelig Dansk Aeroklub økonomiske 
problemer i 2012, hvilket førte til at udgivelsen af FLYV 
måtte indstilles i slutningen af 2012 efter næsten 85 års 
uafbrudt udgivelse. 

At genoplive FLYV i starten af 2013 har vist sig at være 
en spændende udfordring, og at det er lykkedes at holde 
liv i det gamle magasin skyldes ikke mindst vore trofaste 
læsere og annoncører. FLYV er dog endnu ikke helt den 
økonomiske succes vi havde håbet på, men det hænger 
sammen og der er basis for at videreudvikle det gode 
gamle magasin. 

En d€l l;;esere har foreslået at J-< LYV skulle ændres til også 
at udkomme elektronisk, så det kan læses på iPad eller 
andre "tablets" og nogle har foreslået helt at opgive den 
trykte version. 

FLYV har siden 1928 været et trykt magasin, og jo længere 
vi arbejder med udgivelsen af FLYV, desto mere bekræftes 
vi i at trykte magasiner vil eksistere i mange år endnu. 
At hente et magasin i postkassen, at have det liggende, 
at bladre i et det når man har tid og at nyde billeder der 
fortæller historier er noget særligt, og derfor skal FLYV 
fortsætte mange år endnu. 

Selvom FLYV er et trykt magasin kan man dog alligevel 
godt lege lidt med et supplement til det gamle koncept, og 
da det er relativt overkommeligt at lave små videoer der 
vises på FLYVs hjemmeside - og deles via de sociale me
dier - er det noget der skal prøves. 

Rune Balle 
Redaktør o ,, -

g uc.1g1Ver ar FLYVji 
, ro 2013 

Født i Odense 1967 
. A-cert./ PPL 1991 

Cand. Scient. i antr, . 
CPL i New Zieat dopo/og, Kbh. 1999 
CP · on 2003 

t t Danmark 2004 
F!yveptadschef på ,;: 

~ rtyvefnstruktør 200;msø siden 2004 
Søny -

" ,, rattng Canada 2012 

At filme, og at fortælle historier med levende billeder, er 
noget helt andet end at fotografere og skrive, men hvis det 
kan gøres enkelt og uden ambitioner om sendetid på de 
traditionelle TV-kanale1~ er det værd al forsøge, hvis det 
kan give opmærksomhed på vores fælles interesse FLYV
NING. 

Gennem det seneste års tid har jeg leget med at video
filme og med at redigere, og i løbet af det nye år bliver det 
spændende om video - der distribueres via YouTube og 
de sociale medier - kan blive et supplement til vores gode 
gamle og samtidigt evigt unge FLYV. 

At lave video'er er en satsning, der i værste fald kan blive 
et flop. Første lille indslag er næsten klippet færdigt og 
efter at have vist det næsten færdigklippede indslag til 
venner og bekendte, tyder det på at konceptet kommer til 
at holde. Om alt giir vel vil det kunne ses på www.flyv.dk 
lige omkring årsskiftet. 

2016 har været et spændende år for FLYV-redaktionen der 
herved vil takke læsere, annoncører, freelancere og an-
dre hjælpere, der har bidraget til at der nu står endnu en 
komplet årgang af FLYV på biblioteket hos Kongelig Dansk 
Aeroklub i Roskilde Lufthavn. 

God Jul og Godt Nytår 
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TIMETO LOOK FORWARD? 
- se nye og brugte fly til salg på vores hjemmeside 

1977 Super King Air 200 
Reg.no. N4047C 

Fresh FAA CofA, Fresh paint, 
Fresh Prop OH. 
Asking price: USD 795,000 

2002 AIRBUS 
HELICOPTER EC 120B 
Reg.no. OY-HHS 

Fresh I 00+500 hr lnsp. 
Approved for single pilot. 
Asking price: EUR 699,000 

2016 PIPER ARCHER DX 
(DIESEL) 
Reg.no. OY-PDA 

- ready for delivery in 
Odense/EKOD 
Asking price: USD 509,680 

BRUGTE FLYTIL SALG 
2016 Piper Archer DX, OY-PDA, USD 509,680 

2008 Pilatus PC 12, D-FDHR, USD 3,450,000 

2004 Cessna Cj2, OY-UCA, USD 2, 650,000 
2002 Cessna I 82T Skylane, OY-CSI, USD I 98,000 

2002 Airbus Helicopter EC 120B, OY-HHS, EUR 699,000 
1996 Piper Seneca IV, rn:ovo, USD 230,000 

1990 Beech I 900C, NI I 9WF, USD I, 195,000 
1980 Pi per Arrow IV, OY-EKA, USD 55,000 

1980 Piper Arrow IV, OY-PEL, USD 57,000 
1977 Beech Super King Air 200, N4047C, USD 795,000 

FABRIKSNYE PIPER FLY 
20 17 f1ipe1 ~'1600 
20 I 7 Piper Meridian MS00 
20 17 Piper M350 
20 17 Piper Matrix 
20 17 Seneca V 
2016 Piper Archer DX, OY-PDA, USD 509,680 
/\Ile fabriksnye fly: Ring til os for pris og levering 

SE SPECIFIKATIONER PÅALLE FLY 
på www.europeanaircraftsales.com 

KONTAKT OS FOR MERE INFO OG DEMOS 
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FLYV DIGITALISERES 
Fra 1928 til 2012 blev FLYV udgivet 
af Kongelig Dansk Aeroklub, der gen
nem alle årene har fået indbundet 
samtlige 85 årgange. De historiske 
magasiner står på biblioteket i KDA
huset i Roskilde Lufthavn, hvor der 
også er mange eksemplarer af FLYV, 
der ikke er bundet ind. 

Knud Larsen - der var ansat som re
daktionssekretær fra 1997-1998 og 
ansvarshavende redaktør af FLYV fra 
1998 til han gik på pension i 2010 
- har påtaget sig at gøre FLYV klar 
til indscanning, og det er en kæmpe 
opgave fortæller generalsekretær 
Tonny Henriksen, der arbejder på at 
skaffe midler til indscannnig og lag
ring af de mange magasiner. 
Knud Larsen fortæller, at flere har 
spurgt om han selv skal scanne 
samtlige 85 årgange, hvortil han stor
smilende svarer, at det simpelthen 
ville være for stor en opgave, hvis 
man skulle scanne alle sider ind med 
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håndkraft. I stedet samler han uind
bundne eksemplarer af FLYV, der gø
res klar til at blive skåret op i ryggen 
hvorefter de bliver scannet ind hos 
et indscanningsbureau. Præcist hvad 
digitalisP.ringen kommer til at koste 
ved Tonny Henriksen ikke endnu, 

men så snart der er indhentet priser 
kan jagten på penge sættes ind. RB 

Tidjligere redaktør af FLYV Knud Larsen og 
Generalsekretær i KDA Tonny Henriksen er 
igang med det omfattende arbejde at gøre 
klar til at få indscannet alle gamle numre 
af FLYV. 



Tv. : Mock-up'en til Swift udstillet på Aero
Expo på flyvepladsen Sywe/1 i England i 
2014. Halen er blevet større i det endelige 
design. Foto: OSH 

SWIFT 
Så er produktionen startet! Designet 
er fastfrosset og flyet bliver bygget. 
Der er tale om Swift, en ny flytype, 
som initiativrige folk fra Swift Air-
craft i England har designet og 
nu fået finansieret, så 

en prototype 
kan fremstil

les. England har 
faktisk en betydelig 

aerospace industri, 
men den fremstiller 
fly eller dele til dem 
i samarbejde med 
andre lande, og det 

kommer der så fly som 
f.eks. Eurofighter og Airbus-rute
flyene ud af. Det skaber masser af 
arbejdspladser, men det foregår mere 
anonymt end dengang virksomheder 
som Avro, Hawker, Gloster, de Havil
land, Vickers og mange andre lavede 
hver sine flytyper. Forhåbningen med 
Swift er igen at få gang i en flypro
duktion af et rent britisk fly, og det er 
ikke tilfældigt, at vingen til forveks
ling ligner den på en Spitfire. Man 
bygger på stolte traditioner. Men kan 
man være bekendt at invitere kære
sten url pi\ P.n t11r i Pn 40 år gammel 
PA-28 -og så samt1d1g påstå, at det 
skulle være en hightech og cool ople
velse? Nej, mener folkene bag Swift. 
Og det har de så tænkt sig at rette op 
på men deres nye design. Prototypen 
forventes på vingerne i 2017. OSH 

PILOTMANGEL I USA 
På 150 ruter i USA er der de senere 
år blevet skåret ned på antallet af 
afgange, og 27 destinationer er helt 
blevet strøget af fartplanerne. Det er 
den amerikanske Regional Air Asso
ciation (RAA), der fremlægger disse 
tal, og årsagen til beskæringer og 
lukninger er helt grundlæggende pi
lotmangel. Den rammer de regionale 
selskaber hårdest, fordi det typisk er 
her, unge piloter får deres første erfa
ringer og flyvetimer. Sidste år lykke
des det kun de regionale selskaber at 
ansætte 63 % af de 6.000 piloter, de 
havde brug for. 

Th.: Fabriksbillede 
Det fastfrosne design på Swift - hvor 
inspirationen til vingeformen kommer 
fra, behøver man vist ikke at nævne! 

.., 

Der er to årsager til den akutte pilot
mangel. Den ene er en bestemmelse 
fra 2013 om, at nye piloter skal have 
1.500 timer for at måtte sætte sig op 
og styre et rutefly. Det er ikke let at 
skaffe sig disse timer, med mindre 
man har en rigtig stor pengepung. 
RAA mener denne bestemmelse er 
hovedårsagen til pilotmanglen. 

Den anden årsag er den lave løn i de 
regionale selskaber. Organisationen 
Air Line Pilots Association mene1~ at 
det er her problemet ligger. 

I et forsøg på at skaffe sig folk med 
forstand på styrepinde, siderorspe
daler og styrepinde, har nogle regio
nale selskaber nu indført forskellige 
former for bonus som f.eks. gavmilde 
velkomstpakker eller bonus for at 
blive året ud eller flere år i træk. 

Ve tre datterselskaber under Ame
rican Airlines - Envoy Air, Piedmont 
Airlines og PSA Airlines - tilbyder så
ledes 15.000 $ som velkomst til nye 
piloter og 2.500 $ i kvartalet til styr-

\ 

mænd, der bliver i jobbet. Det er op 
til et maksimum på 20.000 $, indtil de 
bliver kaptajner, og den vej behøver 
ikke at være lang. PSA Airlines fortæl
ler, at unge styrmænd kan regne med 
at blive kaptajner og tjene mellem 
165.000 og 175.000 $ efter tre år. 

PSA Airlines og Envoy Air har sat time
lønnen op for nye piloter til 38 $ i timen, 
hvilket er omtrent en fordobling. Det 
giver så en årsløn på 58.000 $. 

Nogle selskaber arbejder med at ville 
refundere udgifterne til pilotuddan
nelse på betingelse af, at de nye pilo
ter lader sig ansætte hos dem. OSH + 
Regionale amerikanske selskaber lider 
under akut pilotmangel. 
Foto: Bombardier 

FLYV December 2016 7 



NYE BØGER 

ANDEN VERDENSKRIG SET FRA LUFTEN 
Den globale konflikt i fugleperspektiv 

I bogen -Anden Verdenskrig set fra luften - for
tælles den hidtil næsten ukendte historie om det 
arbejde tyske og allierede luftfotografer udførte. 
Formålet med fotoarbejdet var at udpege bom
bemål, for på den måde at få herredømmet på 
jorden og i luften. 

Bogens forfatter.Jeremy Harwood, har været i 
utallige arkiver for at finde materialet der bidra
ger til at fortælle om piloternes og fotografernes 
livsfarlige arbejde. 

Jeremy Harwood beskriver hvordan piloter og 
fotografer bidrog til at udvikle nye metoder til at 
optage billeder, der i mange tilfælde bidrog til at 
afsløre fjendens militære hemmeligheder, og han 
fortæller om særligt vigtige operationer, der blev 
udført af både de allierede og nazisterne. Blandt 
mange af bogens eksempler skal nævnes det 
amerikanske "Dolittle raid", hvor det amerikanske 
luftvåben viste japanerne, at de ikke var de ene
ste der var i stand til at udføre overraskelsesan
greb. Af andre eksempler bør nævnes kampene 
mod nazisternes ubådsflåde og laget om Monte 
Cassino. 

Anden Verdenskrig set fr.i luften er oversat til 
dansk af Jesper Ralbjerg, og bogen udgives af 
Forlaget TURBINE. 
ISBN. 978-87-406-0833-5 
Ved ledende pris: 299,9 5 kr 
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KRIGSFLYVERE 
Veteraner fra anden verdenskrig fortæller om krigen 
i luften 

Krigsflyvere er en enestående bog, baseret på 
hundreder af interviews med veteraner der fløj 
under Anden Verdenskrig. 

Bogens forfatter.James P Busha, er tidliqere politi
mand og ansvarlig for udgivelse af magasiner og 
bøger i USA. Busha har selv haft certifikat siden 
1987 og flyver et tidligere observationsfly fra US 
Army Corps, hvilket er medvirkende til hans store 
passion for at formidle historisk materiale. 

I bogen Krigsflyvere tages læserne med på mis
sioner over Østfronten, Vestfronten, Middelhavet, 
Nordafrika, Det Fjerne Østen samt Stillehavet, og 
der er beretninger fra piloter i både jagerfly, bom
befly og observationsfly. 

Krigsflyvere er oversat til dansk af Ole Steen Han
sen, der gennem årene selv har skrP.vP.t 1Jtal I igP. 
bøger og artikler om flyvning og luftfart. 

Krigsflyvere udgives af forlaget TURBINE. 
ISBN. 978-87-406-1043-7. 
256 sider 
Vejl. pris 299,95 kr. 





Her er Airbus-flyene blevet leveret 

Asien-Stillehavet 
Europa 
Nordamerika 
/v1ellemøsten 
Latinamerika 
Afrika 

Kilde: Flight Fleet Analyzer 

35% 
31 % 
17% 
8% 
7% 
2% 



10.000 AIRBUS-FLY LEVERET! 
Den 14. oktober fik Singapore Airlines leveret en 
Airbus A350-900. Det var endnu en milepæl i den 
europæiske succeshistorie. 

Der er folk, der kan tillade sig at læne 
sig tilbage, snuppe en weissbier, et 
glas vin rouge, sangria, gin and tonic 
eller hvad de nu måtte synes, de har 
fortjent, mens de skuer tilbage på de 
godt halvtreds år, der er gået, siden 
nogen begyndte at tænke på, at det da 
kunne være, at europæerne skulle gå 
sammen om at producerejettrafikfly. 
Nu er der så leveret 10.000 Airbus-fly. 
Det er gået godt efter enhver form for 
målestok. Engang var Airbus visioner. 
I dag er visionerne virkelighed. 

Allerede i 1959 havde britiske Arm
strang Whitworth foreslået en "Air
bus-version" af deres AW.660 Argosy, 
som skulle kunne flyve 126 passage
rer over korte distancer til en uhørt 
lav billetpris. Det blev ikke noget, men 
Frankrig og England erkendte, at de 
måtte samarbejde om at lave et over
lydspassagerfly. Concorde voksede så 
frem igennem 1960'erne, overskred 
alle budgetter og blev en formgiv
ningsmæssig og teknisk kæmpesuc
ces, men en økonomisk katastrofe. I 
USA lagde Boeing mange - forgæves -
kræfter i at udvikle en større og mere 
langtrækkende supersonisk konkur
rent til Concorden. Og i skyggen af 
disse futuristiske highspeed-projekter 
fik Boeing så også lige lavet Boeing 
7 4 7 Jumbo, der viste sit .:it blive den 
store cash cow. 

Det var midt i disse forventninger på 
et amerikansk domineret marked at 
Airbus-samarbejdet begyndte at ud
vikle sig. De første uformelle samtaler 
mellem europæiske luftfartsselskaber 
fandt sted ved Paris Air Show i 1965. 
De ville gerne have en "luftbus", som 
kunne flyve 100 eller flere passagerer. 

Engelske og franske flyfabrikker be
gyndte også at tale sammen. 
I 1966 kom det tyske "Arbeitsgemein
schaft Airbus" med. Og siden flere. 

Tænk lige over det. Vi er kun lige om
kring 20 år efter afslutningen på den 
største krig i menneskehedens histo
rie, hvor de europæiske lande havde 
gjort sig de allerstørste anstrengelser 
for at ødelægge hinanden. Og allerede 
i 1960'erne blev man så enige om, 
at man jo også kunne samarbejde, 
når amerikanerne var så svære at slå 
på det der med jetrutefly. Beatles og 
andre rockbands viste sammen med 
tidens ungdom, at man uanset natio
nalitet kunne ryge sig skæve til den 
samme musik. Flyindustrien klarede 
helt uden hash tåger at demonstrere, 
at man også kunne bygge flyvemaski
ner sammen. 

Det har været med mere eller minrlre 
begejstret deltagelse. Vejen har ikke 
været snorlige og let. Eksempelvis 
stillede regeringerne i både England 
og Frankrig sig sidst i 1960'erne tviv
lende overfor projektet - de havde 
jo også en Concorde, de skulle binde 
pengeposer i halen på. På et tidspunkt 
lånte den vesttyske stat derfor bri
tiske Hawker Siddeley et beløb sva
rende til 35 millioner pund til inve
steringer, fordi den britiske stat ikke 
ville, mens gruppen af virksomheder 
omkring Airbus meget gerne ville 
have englænderne til at fremstille 
Airbus-vingerne. 

EN HEL FAMILIE 
Det gik langsomt i begyndelsen. Den 
første Airbus - en A300B2 - blev 

leveret til Air France i 197 4, og før
ste ruteflyvning gik mellem London 
Heathrow og Paris Orly den 23. maj. 
Fly nummer 100 blev leveret i 1979. 
Og vi skal helt hen til 1989 for at Air
bus havde leveret 500 fly. Den ma
skine, der fik æren af at være num
mer 500 var en A320 - verdens første 
airliner med fly-by-wire controls. 

Med A340 /330-serien fra 1990'erne 
begyndte Airbus at producere lang
distancefly. Airbus-fly nummer 1.000 
blev leveret i 1993. Men det er efter 
årtusindskiftet, at tempoet rigtig er 
gået i vejret. Der skulle gå treogtre
dive år fra 1974 til 2007 før Airbus 
havde leveret sine første 5.000 fly. 
Men kun ni år siden da, før de næste 
5.000 var leveret. Den helt store sæl 
lert er A320-familen. Men naturligvis 
spiller det en rolle for succesen, at 
Airbus kan levere jetfly i alle stør
relser. 

I USA har Boeing ædt alle konkurren
terne på markedet for jetlinere. Den 
europæiske produktion af jettr.:ifikfly 
var for længst lukket og slukket, hvis 
landene med eller uden statslige sub
sidier hver for sig havde kæmpet for 
at holde deres nationale flyindustrier 
i live. Airbus fik også økonomiske 
håndsrækninger hen du vejen, men 
det er i dag et sundt privat selskab 
med produktionslinjer i Frankrig, 
Tyskland, Spanien, Kina og USA for
uden større eller mindre produkti
onsenheder og underleverandører i 
en lang række lande. 

Det gik! Vælg selv i barskabet, men 
vær lige med på en skål for de første 
10.000 Airbus-fly! + 
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THOR -Verdens første 3D-printede fly er på vingerne! 
"Hvad? Siger du, at jeg bare kan købe 
billetten på net lel og selv printe den 
ud?" Sådan spurgte en bekendt mig 
vantro for mindre end 20 !Ir siden. 
Jeg havde lige fortalt, at jeg selv hav
de gjort det. Og jeg skal da indrømme, 
at jeg havde været temmelig forbløf
fet over, at det vi rkede. Men vi kørte 
hjem til vennen, han hev et kreditkort 
frem og stod 5 minutter efter med en 
hj emmeprintet billet til London. I dag 
er det den naturligste ting i verden, 
at flyb illetter ikke er noget, man får 
tilsendt fra et rejsebureau, men noget 
man b lot printer ud derhjemme. 

Udviklingen går imidlertid rasende 
hurtigt. Nu er det lige før, man også 
kan printe flyvemaskinen! I hvert 
fald er Airbus i gang med forsøg i den 
retning. Ikke en, man ligefrem selv 
kan sidde i, men alligevel. Det er et 
luftfartøj, som er kommet ud af en 30 
printer. 
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Flyets navn er THOR - "Test of 
High-Tech Obj ectives in Reality". 
Det flyver med almindelige RC
komponenter, elmotorer, regula
torer, servoer og modtagere, som 
kendes fra m odelflyvninge n, og 
som kan købes i hobbybutikker. 
THOR vejer 21 kg, hvoraf 5 kilo er 
RC-grej og udstyr. Modellen har et 
vingefang p å 3, 7 meter og en krops
diameter på 45 cm. På en gang er 
den et eksperiment i teknologiens 
spydspids, og så en helt jordnær 
"vi går bare hjem og laver en an
den, hvis den ikke v irker" -filosofi. 
Man kunne næsten sige, den hører 
hj emme, der hvor teknologi er sjov! 
Man s idder ikke i årevis foran en 
computer, men får faktisk bygget 
noget, der kan flyve! 

Flyets form er valgt, så motorer og 
hvad dertil hører, ikke tager skade, 
hvis en landing skulle blive lidt 

hård. THOR er udviklet i et samar
bejde mellem ingeniører, studeren
de og lærlinge hos Airbus. Formålet 
er at undersøge i praksis, hvilke 
muligheder, der er i 3O-pr int. Og 
med praksis menes, at delene rent 
faktisk kommer op at flyve og helt 
konkn~t h livP.r udsat for helastnin
ger. 

THOR er sat sammen af ca. 60 dele, 
der hver især er printet i polya
mide. Projektet hos Airbus handler 
både om at udvikle materialerne, 
printerne og de dele, man sætter 
dem til at lave. De enkelte skaller, 
som kroppen består af, er 0, 7 mm 
tykke og den forstærkende struktur 
er printet med i hver e nkel del. 

Der er eksperimenteret med for
skellige typer forstærkende gitre 
i de enkelte sektioner i kroppen. 
På to kropssektioner er gitteret 



Tekst og foto : Ole Steen Hansen 

printet fo t ~ig ~elv og beklæJL meJ 
0,1 mm polyamid. Vi er nede i et så 
tynd en plade, at printerne endnu 
ikke kan printe det t ilfredsstillede. 

THOR er relativ skrøbelig og har 
siden sin første flyvn ing i november 
2015 fået en del skrammer i forbin
delse med transport. Hårde landin
ger og hård behandling i luften, har 
THOR dog vist sig sagtens at kunne 
håndLere. Flyets pi lot, der både flyver 
RC-modeller og GA-fly, beskriver dens 
flywgenskaber som noget i retning af 
en Cessna 172. 

På længere sigt, når teknologien 
er mere udviklet, vil også større og 
større dele af flyvemaskiner i fuld 
størrelse blive 3D-printet. I sidste 
ende for at gøre dem lettere, enklere 
og dermed mere økonomiske og mil-
jøve nlige. + 

-'-'ffi!-~--
~ -~~: .. ~.:.~:.~ . 

. -----~-'.:_;;~'.-.c-~ 

1. Pressens interesse for THOR var stor på 
/LA-messen i Berlin tidligere på året. Det 
lykkedes FLYV at få udstillerne til at stille 
den ud i solen ,Plvnm rfpt hliP,tP tPmmPlig 
stærkt. 

2. Hovedmændene bag THOR (fra venstre): 
Detlev Konigorski, Gunnar Haase ag An· 
dreas Poppe sammen med de printede dele, 
som flyet et sammensat af 
Foto: Airbus 

.3. THOR Pr fnrsøg ()17 nlle leder og kanter. 
Der er forskellige mønstre af forstærkende 
struktur i de enkelte sektioner af kroppen. 

4. THOR sikkert inde i udstillingsteltet på 
!LA-messen. 

5. fvlodelflyvere vil ikke blive overrasket over 
at se disse links og forbindelsesstænger til 
sideroret - de køber selv samme slags hos 
hobbyhandleren. 

6. Spinner og propel er også almindeligt 
modelgrej. Luftindtaget er til køling af 
motor og regulatoren, der styrer strømmen 
til motoren. 

7 THOR letter på sin jomfruflyvning i 
november 2015. 
Foto: Airbus 

~ 

---
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SHARK er et ultra-let fly, hvilket 
betyder at flyet er underlagt andre 
regler end f.eks. en Cessna eller en 
Piper. Da vægtgrænsen (MTOM) 
for UL-fly i alle EU-lande er 450 kg 
l 472,S ke hvis tlyP.t h;:ir rPrln ine~
skærm) må UL-flys samlede vægt 
ikke overstige 472,5 kg selvom 
et UL-fly er konstrueret - og tek
nisk set er egnet - til en maksimal 
startvægt på 600 kg. som det er til
fældet med SHARK. 
Med UL-flys tornvægt på ca. 275 kg. 
og den forøgede startvægt på 472,5 
kg. - på grund af den indbyggede 
redn ings-skærm - giver det mulig
hed for at laste flyet med i alt 197,5 
kg. hvilket f.eks. kan være to piloter 
på 75 kg og 65 liter benzin, der giver 
lige over to timers flyvetid uden re
server! 

Trods sin vægtbegrænsning er 
SHARK noget af en lækkerbisken, 
og et imponerende fly, dertiltræk
ker mange piloters opmærksomhed. 
Den slanke velformede krop nær
mest skriger efter at blive kærtegnet 
af flyve lystne piloter, og en SHARK 
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får ikke lov til at holde parkeret på 
en flyveplads i mange minutter, før 
nysgerrige øjne låser sig fast på det 
lave skinnende fly. 

SP]vom Pn SHARK kan forføre de 
fleste piloter, er der dog ikke tale om 
nogen billig tøs, for prisen for et nyt 
fly er lige omkring 1,5 mio. danske 
kroner - inklusiv moms! Ikke desto 
mindre er flyet eftertragtet og da 
fabrikken i Slovakiet kun er i stand 
til at levere et nyt fly en gang hver 
måned, skal man være tålmodig og 
vente i godt et år fra underskrivelse 
af købskontrakt, eller købe et brugt 
fly hvilket "test-flyets" nuværende 
franske ejer valgte at gøre. 

PRØVEFLYVNING 

Inden SHARK'en OY-9467 blev fløjet 
til sit nye hjem i Frankrig, efter at 
have boet hos sin danske ejer Per 
Horn i 3 måneder, blev FLYV invite
ret til at prøve flyet over Samsø en 
solrig og blæsende dag i august, hvor 
Per Horn viste hvad det ypperste 
indenfor UL-flyvning kan præstere. 

Er man vant til at flyve fly som Ces
sna 172'ere og Pi per 28'ere, så er en 
SHARK noget HELT andet. Efter at 
have taget et lille skridt op på det lave 
flys ene vinge, nærmest glider man 
ned i et mageligt formstøbt sæde, 
hvor der kun lige er plads til det aller
vigtigste . ... nemlig at flyve! 
Så snart flyets skinnende klare plexi
glas canopy er lukket, opdager man 
hvor god udsigten er, og selvom flyet 
er lavvinget er de korte vinger ikke 
ret meget i vejen, hvis der skal foto
graferes fra luften. En SHARK kan dog 
næppe kaldes for et udpræget fotofly. 
Dels fordi det buede plexiglas i flyets 
canopy laver en masse reflekser, dels 
fordi det ikke er nemt at fotografere 
gennem de små skydevinduer der 
er limet på canopyet. Men det er lige 
meget, for flyet er ikke konstrueret 
til fotografer. Det er konstrueret til at 
flyve .. . hurtigt og sjovt! 

I LUFTEN 

Efter de obligatoriske check af motor 
og udstyr giver SHARK-pilot Per Horn 
fuld gas, og med en frisk, ja nærmest 



hård, østlig vind er flyet i luften efter 
ganske få sekunder. Herfra gå det i 
bedste rodeo-stil opad over naturbe
skyttelsesområdet omkring Stauns 
Fjord, hvor selv en krakilsk flyhader 
vil have svært ved al høre de 100 
støjsvage heste fra Rotax-stutteriet 
i Østrig. I god højde reduceres mo
torens omdrejninger, og i den lidt 
roligere luft demonstrerer Per Horn 
flyets manøvredygtighed, lige indtil 
fotografen i bagsædet har fået nok. 
At flyve 120 knob i urolig luft, med 
et ultra let fly, der med to mand om 
bord er nemlig noget man skal vænne 
sig til! På vej nedad mod landingsba
nen reduceres flyets hastighed, hvil
ket giver bevægelser der er knapt så 
krappe som ved høje hastigheder. Og 
med fulde flaps er bevægelserne ikke 
meget anderledes end i så mange 
andre småfly i urolig luft. 
Om det er svært at lande et ultralet 
fly er der nok mange holdninger til 
og teorier om, men når det ikke er 
mange kilo der skal landes, kræver 
det heller ikke nogen lang bane. Fra 
hjulene rører græsset, til hastigheden 
er nede i taxie-tempo går der heller 

ikke mange sekunder. Herfra er det 
ingen sag at køre til parkering, selv i 
den friske vind, og trods mange hur
tige bevægelser i den urolige luft, var 
første - men forhåbentlig ikke sidste -
tur i en SI JARI< en kæmpe fornøjelse. 

PRIS VERSUS OPLEVELSE 
Der er ingen tvivl om at langt de fle
ste piloter vil elske at flyve en SHARK. 
Det er nemlig et superlækkert fly, 
der på flere måder overgår lignende 
"rigtige" fly. At flyve 120 knob eller 
250 km i timen på 15 liter bil benzin 
er heller ikke at kimse af, men der er 
nogle men'er eller udfordringe1~ hvis 
man er vant til at flyve almindelige 
"li8ht" fly. Væet er den største udfor
dring, og noget der diskuteres næ
sten hver gang emnet UL-fly bringes 
på banen, for det er meget få UL-fly 
der kan flyves lovligt, hvis der skal 
være to voksne i flyet og en rimelig 
mængde benzin. Måske bliver det 
anderledes, men indtil videre har 
der kun været snakket om at give 
UL-fly lov til øget startvægt, mens det 
kniber med politiske beslutninger. 

Ikke mindst når beslutningen om 
øget startvægt skal tages i EU-parla
mentet, der måske er på nippet til at 
vedtage en startvægt på 500 kg. mens 
stall-vægten sandsynligvis fastholdes 
på JS knob. En beslutning der i givet 
fald gør det meget svært at udnytte 
en øget startvægt! 

En anden udfordring er pris! For 
hvis man skal betale 1,5 mio. danske 
kroner for et UL-fly, så skal man tro 
på at flyet holder værdien i mange 
år, hvis regnestykket skal fald ud til 
UL-flyenes fordel. På den anden side, 
så er det ikke videnskabeligt bevist 
at man får mere end et liv på denne 
planet, og har man mulighed for at 
hruge en del af dette liv på at flyve, 
så er man mere end heldigt stillet. Og 
hvis man så kan få en SHARK i hanga
ren, så skal der ikke meget mere til, 
hvis man altså kan nøjes med et fly 
med to sæder! 

UL= BILLIGT CERTIFIKAT 
For læsere der overvejer at arbejde 
sig i retningen af at kunne flyve en 
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SHARK kan ultralet flyvning være 
en rigtigt god løsning, der med nye 
regler omkring teori-undervisning 
og teoriprøver er blevet endnu bil
ligere end hidtil. Indtil for nylig 3kullc 
UL-piloter nemlig gennemgå samme 
teorikurser, og bestå samme teoriprø
ver som privatflyvere, men med en ny 
aftale mellem ultralet-flyvernes or
ganisation DULFU (Dansk UL Flyver 
Union) og Trafik- og Byggestyrelsen 
er der nærmest sket et mirakel. Frem
tidige UL-piloter kan nemlig tage 
teorien i en svæveflyveklub og med 
bestået S-teori udbygge certifikatet 
til også at omfatte ultralette motor
fly. Ved at tage prøverne gennem 
svæveflyveklubberne undgås de dyre 
teoriprøver som privatflyverne skal 
bestå, hvilket giver en besparelse på 
5-6000 kr. Det kan måske lyde besyn
derligt, at UL-piloter, der får ret til at 
flyve samme steder som privatflyvere, 
ikke skal gennemgå samme teori, og 
bestå samme teoriprøver. Men da 
UL-flyvning er underlagt nationale 
regler (undtagen den fælleseuropæi
ske vægtgrænse og mindste stall-ha-
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stighed, der ikke fastlægges nationalt 
men afEU-parlamentet) er det fuldt 
ud lovligt, at Trafikstyrelsen giver 
tilladelse til at DULFU samarbejder 
med svæveflyverne omkring teori. 
Set fra et traditionelt privatflyverper
spektiv kan det lyde lidt besynderligt, 
svarende til at bilister i små biler kan 
nøjes med et knallert-kørekort, men 
sådan er der jo så meget. "Touring 
Gliders" (svævefly med motor) kan 
også flyve i samme områder, samt til 
og fra samme flyvepladser som mo
torfly, og hvorfor skulle UL-fly så ikke 
have lov? 

MERE UL-FLYVNING I FLYV 
FLYV er ved flere lejligheder blevet 
spurgt hvorfor vi ikke bringer flere 
artikler om UL-flyvning, ikke mindst 
fordi mange privatflyvere skipper 
de "tunge" privatfly til fordel for UL
flyvning. 
Selvom det nok lyder besynderlig, så 
er det en udfordring for FLYV at få 
UL-piloter til at dele deres historier. 
Ikke fordi piloterne har noget imod 

FLYV, men fordi de efter sigende er 
nervøse for at komme til at bryde 
reglerne om maksimal startvægt, hvis 
de tager en fotograf med j højresædet. 
Om del e1 en skrøne vil Lit.len vise, fo1· 
FLYV bringer meget gerne flere histo
rier om UL-flyvning - vægtproblemer 
eller ej - så kom endelig ud af hanga
ren ... eller inviter os ind! +-



1: Per Horn demonstrerer det ve/desig
nede UL-fly for en potentiel køber. 

2 og 3: Shark'en er udstyret med kombi
nerede LED-lanterner og LED-strobelys, 
der er så kraftige at de tydeligt ses i 
dagslys. 

4:. Selv luftindtaget er inspireret af 
fisken, der har givet navn til det impo
nerende fly. 

5: I UL-flyet til 1,5 mio kr. er der ikke 
sporet på noget i cockpittet. 

6 Understellet er naturligvis optræk
keligt, hvilket giver hajen endnu mindre 
vindmodstand. 

7: ELEGANT - tydeligere kan det ikke 
siges, og når man ser flyets linjer og 
den karakteristiske hale, skal der ikke 
meget fantasi til at forestille sig hvorfor 
designeren hor valgt at kolde flytypen 
for Shark. 

,. 

SHARK 

--
' J OY.$tq;,, 

,. - ~t 
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At eje et fly kan være lidt af en udfordring,for ud over selve købet af flyer følger 
der nemlig også udgifter til forsikring, vedligeholdelse, hangar og ikke mindst 
udgifter til olie og brændstof Da mange af udgifterne kan svinge meget fra år, 
og der kan komme store uventede vedligeholdelses-udgifter, vælger mange pi
loter at leje fly fremfor selv at eje. FLYV har set på hvad man bør tænke igennem 
hvis man - trods alt - overvejer at kaste sig ud i at eje et fly. 

HVAD ER BUDGETTET? 
Inden jagten på det perfekte fly sæt
tes ind, er det en god ide at lægge et 
budget. For det er forbundet med en 
del udgifter at eje og holde et fly luft
dygtigt. 
Første store post er naturligvis selve 
købet af fly, og da der kan købes fly 
for alt imellem 50.000 kroner og 
mange millioner kroner er det et godt 
spørgsmål hvad er fly koster. 

Almindelige lønmodtagere med en 
indtægt der svarer til hvad en tømrer 
eller en skolelærer tjener, vil nok ikke 
bryde sig om at bruge meget mere 
end 2-3000 kr. om måneden på at 
flyve. Helt præcist hvor meget der 
kan bruges på flyvning skal i mange 

20 FLYV December 2016 

hjem godkendes af "hjemmestyret", 
så lad os i dette tilfælde forsøge at få 
"godkendt" 2.500 kr. pr måned eller 
30.000 kr. årligt svarende til 20 ti
mers flyvning i lejet fly til 1500 kr. pr 
flyvetime. 

Hvis man tager udgangspunkt i at 
købe noget i retningen af en ganske 
almindelig fire-personers Pi per el
ler Cessna, så kan man være heldig 
at finde et rimeligt godt fly til et sted 
imellem 100.000 og 300.000 kr. Men 
hvad er "et rimeligt" fly? 

En Piper 28 eller en Cessna 172 fra 
engang i 1970'erne eller 1980'erne 
kan sagtens være et rimeligt godt fly, 
selvom det har logget over 10.000 ti-

mer. Der dog en ret vigtig detalje, for 
hvis man ønsker at udleje flyet, skal 
det være "kommercielt vedligeholdt" 
på et godkendt værksted! 

Inden man kaster sig ud i at købe et 
fly, er der nogle faste udgifte1~ der 
skal regnes med i budgettet, nemlig 
forsikring, vedligeholdelse og hangar. 

FORSIKRING 
Ejer man et fly, skal det have ansvars
forsikring, og er der gæld i flyet, vil 
panthaver sandsynligvis forlange at 
der er en kaskoforsikring. 
Da FLYV ringede rundt til de forskel
lige forsikrings-selskaber for at få 
priser på forsikringer, lød svarene 



alle steder, at det afhænger af fly og 
brugere samt hvad flyet skal bruges 
til. 
Når man tegner forsikring, skal man 
derudover beslutte sig for om man 
vil udleje sit fly, og i givet fald til 
hvor mange. Prisen på forsikringen 
afspejles også af værdien på flyet, for 
jo dyrere fly og jo flere der skal flyve 
det, desto dyrere forsikring. 
Nogen eksakt pris på hvad det 
koster at forsikre et fly i stil med 
en Cessna 172 eller Piper 28 har 
forsikringsmæglerne ikke lyst til at 
oplyse, uden at kende det eksakte 
fly og piloternes historie. Ikke desto 
mindre lykkedes det dog at få en pris 
på hvad det sådan cirka koster at 
forsikre en Cessna 17 2 eller en Pi
per 28, med en værdi på 250.000 kr. 
Hvis flyet f.eks. bruges af tre navn
givne piloter, der a lle har 250 timers 
erfaring med at flyve C 172 og PA28, 
løber det op i omkring 6.000 kr. år
ligt for kasko og omkring 6.000 kr. 
årligt for ansvarsforsikring. Det vil 
s ige, at en førstegangs flykøber skal 
regne med at sætte omkring 12.000 
kr. af til forsikring hvert år, men at 
han eller hun med dokumenteret 
skadesfri flyvning, samt medlem
skab aff.eb. DMU, kan komme lidt 
ned i pris. 

VEDLIGEHOLDELSE 
Vælger man at købe et fly i stil med 
Piper 28 (150-160 HK) eller en 
Cessna 172 (150-160 HK), er der 
udgifter til det årlige serviceeftersyn 
og fornyelse af flyets luftdygtighed. 
FLYV har ringet til et par flyværkste
der, og selvom der ikke er nogen der 

vil sætte eksakte tal på, så lykkedes 
det at vriste nogle omtrentlige tal ud 
af mekanikerne. En Pi per Pi per 28 
(150-160 HK) eller en Cessna 172 
(150-160 HK) skal til eftersyn for 
hver SO og 100 timers flyvning, og 
"normalt" tager et SO-timers efter
syn 6-9 timer, mens et 100 timers 
pftpr<;yn t:isPr 14-18 timPr RinsPr 
man rundt og spørger til timepris 
for en mekaniker, så ligger det på 
et sted mellem 600 og 700 kr. pr 
time+ 25% moms hvilket vil sige 
750 - 875 kr. pr time. Med andre ord 
kan et SO timers eftersyn løbe op i 
små 8.000 kr. mens et 100 timers 
eftersyn kan løbe op i små 16.000 kr. 
PLUS reservedele! Flyver man 100 
timer om året skal man altså regne 
med mindst 20-30.000 kr. alene til 
flyværkstedet PLUS eventuelle re
servedele. Værkstederne anbefaler 
derfor, at man i sit budget lægger 
en ekstra margin, der kan tage lidt 
af stødet, hvis der f.eks. skal skiftes 
sikkerhedsseler, en støddæmper, 
bremser, en starter, en generator, et 
understel, en radio, et vindue eller 
andet i den stil. FLYV har talt med en 
del flyejere, der bekræfter timereg
nestykket, og flere anbefaler, at man 
som ejer af en ældre Cessna 172 
eller Piper 28 regner med omkring 
50.000 kr. årligt til vedligeholdelse 
og løbende udskiftninger af reser
vedele! 

MOTOR OG PROPEL 
De fleste PA28'ere og Cl 72'ere har 
en motor på 150-160 HK, og skal 
flyet lejes ud, skal flyet være "kom
mercielt vedligeholdt", hvilket vil 

sige at flyet skal vedligeholdes på et 
godkendt og certificeret "part 145 
værksted". For at holde status som 
"kommercielt vedligeholdt" skal man 
have hovedrenoveret motoren efter 
et vist antal timer, hvilket typisk er 
2.000 timer og maksimalt 12 år. Er 
man heldig kan motoren gangtids
fnrl;pne P<; 111Prl 10% hvi<; rlPn kørPr 
perfekt og holder kompressionen, 
hvilket giver 2.200 timer og 13,2 
år. Og er man rigtigt heldig kan mo
toren gangtidsforlænges med 10% 
en gang mere, hvilket giver 2.400 
timer og 14,4 år. Efter det skal man 
beslutte sig for, om flyet skal kunne 
lejes ud eller om man vil fortsætte 
"on condition" hvilket vil sige, at 
motoren får lov til at sidde I flyet så 
længe den fungerer godt nok. Dog 
kan fly med motor der er "on condi
tion" ikke længere udlejes, fordi det 
ikke længere opfylder kravene til 
motor-gangtid. 

Ønsker man at kunne udleje flyet 
skal motoren "overhales" hvilket 
vil sige, at den bliver afmonteret og 
sendt til et motorværksted, der skil
ler den fuldstændigt ad hvorefter 
motoren bliver genopbygget med 
nye cylindre, 3templer, stempelringe, 
nye lejer og hvad der ellers skal skif
tes. Pris for en standard 150-160 HK 
motor: godt 150.000 kr. PLUS ud
gifter til afmontering af den brugte 
og montering af den ny-overhalede 
motor PLUS moms, hvilket vil sige, 
at det let løber op i nærheden af 
250.000 kr.! 
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igesomilye o or tgehol-
des, skal flyet propel også checkes, og 
det skal typisk gøres hvert syvende 
år, hvor propellen skal sendes til et 
værksted, hvor den bliver røntgenfo
tograferet, for at finde evt. revner og 
opmålt og afbalanceret. For en fast 
propel løber det op i 5-10.000 kr. 

Med andre ord kan man altså lægge 
udgifterne ind i sit budget, hvilket vil 
sige at motor og propel koster rundt 
regnet 300.000 kr. der kan fordeles 
over 12 elle r måske 14½ år svarende 
til 20-25.000 kr. å rligt hvad enten 
man flyver eller ej! 

HANGAR 
Flyvemaskiner der er lavet af alumi
nium og glasfiber kan godt stå ude 
hele året, men det er hårdt for et fly 
at stå ude i brændende sol, og endnu 
værre ude i blæst og storm der ryk 
ker i vinger og ror og giver belastnin
ger på flyets understel. Står et fly ude 
i flere år; bliver lakeringen ødelagt, 
og da en om lakering let løber op i 
100.000 kr. kan det godt svare sig at 
ofre penge på hangar! 
Mange flyvepladser drives af indtæg
ter fra udlejning af den jord hangarer 
er bygget på, og derfor kan det være 
ret koslbarl al eje eller leje en hangar. 
Roskilde ligger nok i den dyre ende, 
hvor det ikke er usædvanligt at betale 
2.500 kr. eller mere for en hangarp
lads - pr måned - mens man kan 
mange andre steder kan være heldig 
at få en hangarplads for en "tusse" 
om måneden eller mindre. 

BUDGET 
På baggrund af de indhentede op
lysninger, er det nu tid til at lægge et 
budget: 
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Finansiering af Pi per eller Cessna 
til 250.000 kr. fra 1970'erne er der 
ikke mange banker der vil røre ved, 
fordi de umiddelbart sammenligner 
fly med biler, der sjældent har næv
neværdig værdi når de er over 25 år 
gamle. Har man lidt på kistebunden 
og kan stille sikkerhed, kan man 
være heldig at få et lån, så man kan 
finansiere et fly til omkring 250.000 
kr. over 8-10 år. Banken skal dog skal 
tjene lidt på projektet, så man skal 
ikke blive forbavset hvis de forlanger 
en rente på 8-10% og en udbetaling 
på 20-30%. Derfor er nok ikke meget 
galt at sætte udgiften på renter og 
afdrag til 20-25.000 kr. årligt. Dertil 
skal der så lægges udgifter til ved
ligeholdelse, der løber op i 25.000-
50.000 kr. årligt, og endelig skal der 
medregnes udgifter til forsikring, på 
omkring 10.000 kr. årligt 3amt udgift 
til hangar på 10-15.000 kr. årligt. 

I runde tal løber det altså let op i 
75.000-100.000 kr. årligt at holde en 
Pi per eller Cessna i luften PLUS ben
zin, der koster omkring 20 kr. li teren 
x ca. 30 = 600 kr. pr flyvetime! 

Flyver man 20 timer årligt vil det 
løbe op i 4-5.000 kr. pr time hvilket 
er langt over det man ville kunne leje 
et tilsvarende fly for. Det forklarer at 
mange piloter lejer fly, oe at manee 
flyejere lejer deres fly ud. Hvis man 
kan være så heldig at leje sit fly ud 
i 100 timer for 1500 kr. pr time kan 
økonomien komme til at se noget 
anderledes ud. Træerne vokser dog 
ikke altid ind i himlen, for jo flere der 
lejer flyet, desto større er risikoen 
for at leje flyet ud til en pilot der er 
uheldig at beskadige flyet. Sker det 
i starten, eller endnu værre, midt i 

Efter lang tids søgen lykkedes det at finde 
en velholdt Cessna 172P i Trondheim i 
Norge. Flyet erhveNet for 190.000 danske 
kroner, hvortil skal lægges udgifter til over
haling af motoren, samt diverse småting, 
hvilket får den endelig pris op på godt 
500.000kr. 
Flyet skal blandt andet bruges til at bringe 
FLYVs redaktion rundt i landet, og Bygge- og 
Trafikstyre/sen har bekræftet at registrerin
gen bliver OY-FLY! 

flyvesæsonen kan det vælte økono
mien i projektet, for reservedele skal 
fremskaffes og mekanikere skal have 
tid til at udføre arbejdet, hvilket kan 
være et problem i ferietiden! 

ØKONOMISK GÆTTERI! 
Præcist hvad det koster at eje og 
drive en flyvemaskine er kvalificeret 
gætværk, da udgifter til vedligehol
delse kan vælte læssel, fordi de1 kan 
dukke overraskelser op, såsom kor
rosion inde i en vinge eller i flyets 
skrog, fejl på understel eller at moto
ren pludselig skal have skiftet en eller 
flere cylindre, eller der opstår kor
rosion inde i motoren, fordi den står 
stille i længere perioder. 

GODE BRUGTE FLY 
Da der er rigtigt mange brugte fly på 
markedet, kan man dog sagtens være 
heldig at finde et sundt fly med pænt 
interiør, pæn lak og gode instrumen
ter. Men lige meget hvordan man gri
ber det an, er der næsten garanti for 
at der dukker udgifter op til repara
tion eller udskiftning af instrumenter, 
sikkerhedsseler, redningsveste eller 
småskader, der medfører udgifter det 
ikke kan betale sig at få forsikringen 
til at betale, da man så ikke får "bo
nus" for skadesfri flyvning. 



KØB RÅDGIVNING! 
Hvis man beslutter sig for at købe et 
fly, anbefaler stort set alle mekani
kere, at man køber sig til rådgivning. 
Selv om man ser sig for, er der nemlig 
en r isiko for at komme til at købe 
"katten i sækken", så man står med et 
fly der skal ofres rigtigt mange penge 
på, før man kan flyve i det, eller før 
man igen kan sælge det! 
En flymekaniker koster omkring 
6-800 kr. pr time, og selv 5-10 timers 
rådgivning kan hurtigt vise sig givet 
godt ud, fordi en flymekaniker rela
tivt hurtigt kan afgøre om et brugt fly 
er pengene værd. 
Som pilot er der en risiko for at "for
elske" sig i et fly med skinnende lak 
og flotte bløde lædersæder. Men det 
kan blive en dyr fornøjelse, hvis lak
ken er sprøjtet på vinger med indven
dig korrosion, eller det viser sig, at de 
nye lædersæder bliver kasseret ved 
første flysyn, fordi de anvendte mate
rialer ikke er godkendt, eller at moto
ren ikke holder kompressionen! 
En anden typisk faldgrube er, at et 
brugt fly mangler logbøger, eller at 
der er monteret elektronik, der ikke 
er godkendt eller ikke har dokumen
tationen i orden. Det sker dersværre, 
dl nogel ~ådanl dukke1 oµ i fo1 l>in
delse med import af brugte fly, og de 
danske luftfartsmyndigheder har ikke 
har ry for at overse sådanne detaljer, 
der kan være dyre - eller umulige - at 
rette op på. I så tilfælde står man med 
et fly, der ikke kan komme på dansk 
register, og hvor nemt er det så at 
sælge et brugt fly, der er kasseret? 

POSITIVE HISTORIER 
Selvom man kan "brænde nallerne" 
i forbindelse med køb af brugt fly, 
så er der masser af eksempler på 
at piloter har gjort en god handel. 
Ældre fly har ofte nået en høj alder, 
fordi ejerne har sørget for vedlige
holdelse og pleje, og på et eller andet 
Lid~µunk.L ~k.al disse velplejede fly 
skifte ejer! Ofte bliver disse fly ikke 
annonceret til salg, hvilket vil sige, at 
man skal holde ører og øjne åbne og 
være heldig! 

KØBAfflt' 

Herover: Færgepilot Thomas Ernilian Fjor
den overrækker logbøger og dokumenter til 
flyets kommende mekaniker Thorkil Kristen
sen, efter fem timers non-stop-flyvning fra 
Trondheim til Samsø. 

Fo1 mange flyeje1 e e , Llel, dl ~k.ille ~ig 
af med et sådant klenodie, forbundet 
med mange følelser, og derfor over
drages et gammelt elsket fly ikke t il 
hvem som helst! + 



I slutningen af oktober drog bal
lonskipper Philip Mundt, Morten 
Nielsen, Ulrik Vadstrup og jeg til 

Saga i Japan for at deltage i 22nd FAI 
World Hot Air Balloon Championship. 
I alt deltog 105 balloner, heraf to dan
ske. Vores konkurrenceballon (OY
NOI) var afsendt en måned i forvejen 
og stod og ventede på os da vi ankom 
efter tre flyvninger via Frankfurt og 
Tokyo. Den anden ballon der deltog 
fra Danmark var OY-WOW, fløjet af 
Kim Larsen. 

Saga er et verdenskendt balloncen
trum med eget ballonstadium med 
plads til flere hundrede balloner. Det 
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var t redje gang verdensmesterska
berne blev afholdt i Saga. Ballonsta
dionet blev flittigt benyttet under 
stævnet, både i forbindelse med mas
sestarter og i forbindelse med ind
flyvninger på mål udlagt på området. 
Og hver gang med flere tusinde glade 
tilskuere. 

Der konkurreres i præcisionsflyvning 
hvor den enkelte pilot skal læse vind 
og vejr korrekt for at navigere sin 
ballon ind over etmålkryds hvorpå 
der skal kastes en marker. En marker 
består af en lille sandsæk og en lang 
nylonhale og de dygtigste piloter er 
i stand til at ramme målkryds inden 

) Godt et hundrede 
balloner på vej mod 
samme mål. Kun i lav 
højde findes den rigtige 
vindretning så der bliver 
kæmpet bravt om de 
bedste pladser i feltet. 

for få cm. med deres markere. Det 
mest præcise kast opnås selvfølgelig 
hvis man er i stand til at navigere 
over målkrydset i lav højde, de dyg
tigste piloter flyver over i få deci
meters højde mens andre med mere 
eller mindre held forsøger at kaste 
fra stor højde. 

Hver flyvning består af en række 
opgaver som typisk hver indebærer 
et markerkast. I nogle opgaver har 
stævneledelsen bestemt hvilke mål 
der skal flyves på, og i nogle tilfælde 
bestemmer piloten selv hvilke mål 
han vil flyve på. Når piloten selv 
bestemmer skal han eller hun (6 af 



' 
• Philip Mundt i kurven efter ve/udført 

flyvning. Ved alle landinger kom de lokale 
beboere for at hilse pd. 

de 105 hold havde kvindelig pilot) 
typisk vælge målet forud for start 
eller forud for det forrige markerkast 
ved at skrive målets koordinater på 
markeren. Målene kan bestå af et 
stort kryds som er udlagt på en slået 
rismark eller et veldefineret vejkryds. 
Konkurrencekortet er forberedt med 
lovlige mål således at man ikke blot 
kan væge et vilkårligt vejkryds. 

Vi havde små to uger i Saga. De første 
dage blev brugt til at få styr på leje
bil, afhentning af vores ballon, leje af 
halogenflaske (til prøveballoner for 
at aflæse vindretninger), blæser (til 
at fylde ballonen med kold luft) og 

' 

flasker (brændstof). Endvidere var 
der tid t il et par prøveflyvninger i 
området. 

Et par dage efter ankomst starter det 
egentlige verdensmesterskab med 
stor banquet og generalbriefing. Her
efter flyves der morgen og aften i syv 
dage, selvfølgelig afhængigt af vejret. 
Vækkeuret blev stillet til klokken 
4:30 og 13:15 hver dag i en hel uge, 
der var nemlig brug for at sove lidt 
mellem morgen og aftenflyvning for 
at få søvn nok. Hver flyvning starter 
med en briefing om vejr, konkur
rencemæssige opgaver samt valg af 
startplads. Det er også på briefingen 

• 

Herover: På skiltet rnm vi selv skulle sætte 
på bilen står at der er gasflasker om bord. 
Vi var dog lidt i tvivl om hvilken vej skiltet 
skulle vende. 

vi møder vores observatør som skal 
følge vores hold og noterer alt som 
stævneledelsen skal bruge for at 
score vores flyvning. Herefter køres 
der ud til startplads, ballonen sæt
tes op og der flyves alt mellem 20 og 
150 minutter afhængig af vindstyrke 
og antal opgaver. 1 ballonen flyver 
Philip Mundt (som pilot) og jeg (som 
navigatør) mens Morten Nielsen og 
Ulrik Vadstrup hjælper til fra jorden 
med mål udpegning og vindretninger. 
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Endvidere har vi på vores hold også 
Takayuki Oda, en frivillig japaner som 
køres vores følgebil. Efter landing 
kommer Morten, Ulrik og Takayuki 
og hjælper med sammenpakning. Vi 
kører tilbage til stævnecenteret for at 
afleverer GPS logger og observatør. 
Derefter ud for at få fyldt tankene op 
til næste flyvning og hjem hvor der 
kun er tid til at spise og sove. 
Saga ligger i det sydlige Japan, små 
tusinde km. syd for Tokyo. Området 
er helt fladt med rismarker, vandka
naler og små veje alle steder. l midten 
af område ligger byen Saga med en 
kvart million indbyggere. 
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Uden om ligger bjerge mod vest, 
nord og øst samt hav mod syd. Denne 
topografi gav anledning til vind og 
vejr som er noget anderledes fra det 
danske. l Danmark er man som bal
lonskipper vant til at der er begræn
set styrbarhed. En ballon styres ved 
at flyve en højde med vinde som giver 
den ønskede retning og typisk kan 
man i Danmark styre inden for 10 til 
50 grader. I Saga var det ikke ualmin
deligt at man kunne finde vinde 
i alle retninger. På en af konkurren
ceflyvningerne blev piloterne således 
bedt om at starte fra det centrale bal
lonstadion og flyve ud på et mål godt 
4 km mod sydvest. 

Herefter skulle der flyves til hage på 
etafto mål som i mellemtiden var 
udlagt på ballonstadionets arealer. Og 
efter at have fløjet de to første opga
ver skulle der flyves videre på et af to 
mål som lå hhv. nogle km mod nord 
og syd for stadionet, piloten måtte 
selv vælge hvilket. Fra kurven fik jeg 
et udsyn jeg ikke tidligere har set -
godt 100 balloner flyvende i hver sin 
retning! 

Vindene - specielt men ikke kun ved 
jorden - var også meget variable. l 
Danmark er vi vant til at hvis man 
misser et mål er der ikke andet at 
gøre at score dårligt på målet ( dvs. 



acceptere at man rammer flere hun
drede meter ved siden af) og komme 
videre mod næste mål. I Saga blev det 
hurtigt tydeligt for os at de dygtigste 
piloter ikke gav op så let. Missede de 
målet fandt de ofte nogle svage vinde 
- typisk ved jorden - og ventede på 
bedre vinde. Vi så adskillig gange 
piloter som anvendte denne teknik og 
efter ti t il femten minutter var i stand 
til at komme tæt ned over mål som vi 
havde opgivet. 

På nogle flyvninger starter alle bal
loner samme sted og skal ind på 
samme mål. Hvis den nødvendige 
vindretning kun findes i et begrænset 

lag oplever man hurtigt 100 balloner 
som flyver side om side i en tæt hob. 
Et fantastisk syn fra både jorden og 
fra den enkelte kurv. Pilot og navi
gatør får i sådanne situationer også 
travlt med at holde styr på balloner 
nedefra for her skal viges ved at man 
selv påbegynder et stig. 

Hver opgave giver mellem 0 og 1000 
point afhængig af hvor godt man lyk
kes med at løse opgaven i forhold til 
de øvrige balloner. På et mål ramte 
vores marker kun 5 meter fra mål
krydsets centrum hvilket i danske 
sammenhænge er ganske fint. Men 
over halvdelen af piloterne ramte 

mindre end 3 meter fra centrum hvil
ket betød at vores beregnede score 
her ikke blev prangende. På en anden 
opgave lå vi 50 meter ude, men de 
fleste havde svært ved at komme tæt
tere på hvilket betød en fin score på 
denne opgave. 

Vinder bliver den pilot som samlet 
får flest point. I Saga løb Rhett He
artsill med 26160 point fra USA med 
førstepladsen. På andenpladsen kom 
Rimas Kostiuskevicius fra Litauen og 
på tredjepladsen kom Stefan Zeberli 
fra Schweiz. 
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Rhett Heartsill's far Joe Heartsill del
tog også i Saga og endte på en samlet 
14. plads. 
Efter at faren vandt samme stævne 
samme sted for 27 år siden! Vi fik en 
mere gennemsnitlig 58. plads med 
16.315 point. Den enkelte pilot be
stemmer selv om han eller hun flyver 
solo eller tager hjælp med i kurven. 
Vi valgte at være to i kurven på alle 
flyvninger, Philip som pilotmed an
svar for flyvning og markerkast og jeg 
som navigatør med ansvar for teknik 
i form af computer og radio til følge
bilen. Selv om det er utroligt smukt at 
flyve blandt 100 øvrige balloner over 
et fremmed landskab er der travlt i 
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kurven langt det meste af tiden. Der 
skal bl.a. holdes styr på retning og 
afstand til førstkommende mål, målet 
skal udpeges på jorden så tidligt som 
muligt, der skal diskuteres strategi 
for indflyvning, der skal holdes øje 
med hvordan de øvrige konkurrenter 
ligger sig og der skal tages højde for 
områder som ikke må gennemflyves. 

Også i følgebilen er der travlt. De 
skal gerne være ved hvert mål før vi 
i ballonen starter indflyvningen mod 
målet således at de kan give præcise 
jordvinde. Og når vores marker er 
kastet, skal de - dvs. observatøren 
som kører med i følgebilen - opmåle 

resultatet og notere dette med af
stand, koordinater og tegning. Der 
er stort set ingen begrænsninger på 
hvor meget teknik der må medtages 
i kurv og følgebil(er), dog er alle for
mer for autopiloter ikke tilladte. Der 
er heller ingen begrænsninger for i 
hvilket omfang de enkelte hold må 
hjælpe hinanden - f.eks. med udveks
ling af vindmålinger og/eller strate
gier. Her ligger et pænt potentiale for 
de skandinaviske hold for at hjælpe 
hinanden. For os alle fire på holdet 
var det første tur til Japan. Et spæn
dende land med utrolig venlige og 
imødekommende indbyggere. Saga 
er et område som ser mange balloner 



og alligevel kom folk os i møde med 
deres børn for at hilse på og få bil
leder stort set hver gang vi landede. 
Vi fik lokale agurker og anden frugt, 
og masser af smil når vi lod de små 
børn sidde i kurven, hjælpe med at 
pakke hylsteret eller blot komme op i 
favnen til en selfie sammen med mor 
eller fa r. 

japanerne var ikke kun umådelig ven
lige og imødekommende. De var også 
eminente til at planlægge og gennem
føre et verdensmesterskab hvor alt 
funge rede perfekt. Fyldning af vores 
fem tanke tog aldr ig mere end 5 mi
nutter, selv om 100 andre hold væl-

tede ind med hver deres fem t;rnke 
mere eller mindre samtidigt. Hvert 
hold fik udleveret lokal mobiltelefon 
hvor ikke blot meddelelser om vind 
og vejr løbende blev udsendt til, men 
også besked hver gang en af vores 
markere var fundet og opmålt. 

Stævnet havde sørget for fordelagtige 
tilbud på billeje og hotelværelser, og 
til alle hold som kom langvejs fra var 
der sørget for en betydelig økono
misk hjælp til forsendelse af ballon. 
Stævnet havde endda formidlet kon
takt med en lokal japaner - Takayuki 
Oda - som blev en del af vores hold 
og bl.a. fungerede som vores chauf-

før under hele stævnet. Blandt alle 
vi talte med var der udbredt enighed 
om at dette stævne var langt det 
bedst gennemførte verdensmester
skab inden for ballonflyvning som 
nogen sinde var afholdt. 

Verdensmesterskaberne i varmlufts
ballon afholdes hvert andet år. I 2018 
falder stævnet i august og bliver af
holdt i Østrig. Danmark får to, måske 
tre pladser og vi skal helt sikkert af 
sted igen hvis vi t il den tid stadig har 
den nødvendige placering på den 
danske rangliste. (f) 

w 
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Klarmelderne lægger sig halvt ned på dæk
ket i den klassiske hangarskibspositur med 

- i:fen ene arm i vejret, når flyet er klar til at 
blive skudt afsted. ~ 
Foto: Andreas Krog. 

FLYV har besøgt et af verdens største hangarskibe, der kan huse 70 fly og op 
mod 6.000 mænd og kvinder. Tag med til den flydende flyvestation USS Carl 
Vinson et sted i Stillehavet: 

Af Andreas Krog 

Lufthavnens enlige landingsbane 
ændrer hele t iden retning, bevæger 
sig ofte frem ad med op til 30 knob 
og P.r kun gocit 1 SO mP.tP.r lang. Str1r
terne foregår ved hjælp af katapult. 
Efter 90 meters acceleration bliver 
flyene "kastet" udover rampen og 
må klare sig på egne vinger. Flyene i 
lufthavnen parkeres lige op og ned af 
landingsbanen og i en hangar under 
banerne. 

Vi er ikke på besøg i en hvilken som 
helst lufthavn. Der er nemlig tale om 
USS Carl Vinson CVN 70, der er et af 
de 11 hangarskibe i det amerikanske 
søværns Nimitz-klasse. En lørdag for
middag i maj er FLYV's udsendte ta
get ud til Carl Vinson for at få en for
nemmelse af livet på et hangarskib. 
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Godt et døgn skal vi være på det store 
skib, der er en flydende flyvestation. 

SkihP.t hP-finciP.r sig P.t stP.ci i StillP.hrt
vet, hvor det sejler op og ned langs 
den amerikanske og mexicanske 
vestkyst mens piloter fra flere for
skellige US Navy-eskadriller øver sig 
i at lande på hangarskibet og starte 
derfra igen. For flere af piloternes 
vedkommende er det første gang de 
rent faktisk lander på det, der skal 
være udgangspunkt for deres arbejde 
i årene fremover. 

UDSTYRET MED FIRE HALEROR 
En lørdag formiddag i maj er FLYV's 
udsendte draget til San Diego for at 
flyve ud til Carl Vinson for at få en 

fornemmelse aflivet på et hangar
skib. Godt et døgn skal vi være på 
Carl Vinson. 

Besøget på Carl Vinson starter i land 
på flådestationen North Island i San 
Diego tæt på grænsen til Mexico. På 
stationen holder mere end 230 he
likoptere til, når de ikke er på havet. 
De er tilknyttet flere forskellige han
garskibe og andre store skibe i det 
amerikanske søværn. North Island er 
også hjemsted for nogle af de aldren
de C-2 Greyhound transportfly, som 
bruges t il at flyve fragt, post og passa
gerer ud til hangarskibene. Flytypen 
er bygget første gang i 1 %O'erne 
alene med det for øje at fungere som 
forsyningsfly til og fra hangarskibe. 
Det betyder blandt andet at flyet er 



forsynet med fire haleror for at stabi
lisere flyet ved landinger i lav fart på 
hangarskibene. 

Omkring 30 Greyhound-fly er stadig 
i drift. I de kommende år skal flye ne 
erstattes afCV-22 Osprey STOL-flye
ne. Greyhound'en har dog både læn
gere rækkevidde og højere lasleevne. 
En tur med det aldrende propelfly 
kræver fremover tre Osprey-flyvnin
ger. 

"HEREWEGO" 
Sammen med omkring 20 piloter 
skal vi flyves ud til skibet i det lille 
godt brugte C-2 Greyhound-fly. Red
ningsvest, en meget ubekvem hjelm 
meu høreværn og el par skibriller er 
standardudrustningen vi skal iføres 
inden vi på en lang række marcherer 
ombord på flyet, der holder med mo
torerne kørende. Indgangen foregår 
via lasterampen bagerst i flyet. De 28 
stole er opstillet i syv rækker med 
fi re stole på hver række. Alle stole 
vender bagud og er forsynet med 
fire-p unktseler, som skal holde os fast 
når flyet lander på Carl Vinsons dæk 
og bliver grebet af en stålwire. Be
klædning langs væggene er ikke no
get man bruger i de små trnnsportfly. 
Så der er direkte kig til til ledninger 
og rørføringer. 

I en øredøvende larm og med hjel
men gnavende mod tindingen går tu
ren ud over Stillehavet. Udsigt er der 
dog ikke meget af, da kabinen kun er 
udstyret med to vinduer allerbagerst. 
De bruges af besætningen til se hvor
når flyet er tæt på at lande på han
garskibsdækket. Lige inden det sker 
lager de armene op i vejret, krydser 
dem og råber "Here we go, here we 
go, here we go". Kort efter hamrer 
flyets landingsstel ned på dækket og 
stålwiren bringer meget hurtigt flyet 
til landing mens vi trykkes frem ad i 
sæderne. 

Mens vi taxier væk fra landingsbanen 
klappes lasterampen ned og vi får det 
første kig ud på det hektiske "flight 
deck", hvor del ene jager0y efler 
det andet letter i en sky af røg mens 
flere hundrede mænd og kvinder 
løber rundt eller står klar til langs 
de lettende fly. I baggrunden blinker 
solstrålerne i Stillehavet, der viser s ig 
fra sin milde side. 

KRIDHVIDT TANDPASTASMIL 
Som kaptajnens æresgæster gelejdes 
vi hurtigt henover dækket, ind i ski
bets høje tårn, som indeholder ski
bets kommandobro og andre kritiske 
funktioner. En etage nede kom mer 
vi til kaptajn Karl Thomas' private 
gemakker. Den høje og ranke kaptajn 
er iført klassisk grøn pilotjakke og 
med sit faste håndtryk, grå hår og 

kridhvide tandpastasmil ligner han 
Hollywoods prototype på en han
garskibskaptajn. Han giver en kort 
introduktion til det store skib inden 
han stiller op til et gruppe billede 
med gruppen af danske journalister 
for derefter at haste videre til andre 
opgaver på det store skib, der kan 
huse helt op til næsten 6.000 mænd 
og kvinder samt 70 fly og helikoptere. 

Når skibet er på mission langt væk 
fra hjemhavnen i San Diego, så har 
det ofte to eskadriller af F / A-18C/D 
Hornet-fly og to eskadriller af F / A-
18E/F Super Hornet-fly ombord samt 
nogle eksemplarer af den særlige 
F / A-18G Growler, der er udrustet til 
elektronisk krigsførelse. Desuden har 
skibet E-2C Hawkeye AWACS-fly og 
C-2A Greyhound transportfly ombord 
sammen med MH-60S og MH-60R 
Seahawk-helikoptere, der blandt an
det bruges til at redde piloterne op af 
havet, hvis et fly styrter ned. 

USS Carl Vinsons kaptajn Kor/ 0. Thomas er 
som toget ud af en Hol/ywood-film. 
Foto: Andreas Krog. 

Det er med at se sig for i den flydende 
flyvestation, som et hangarskib er. 
Foto: Andreas Krog. 
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SKYDER FLYET AFSTED 
Efter at være blevet indkvarteret i 
"The Admirals Suite" - der er en lille 
to-personers kahyt med en køjeseng 
går vi op på dækket, hvor dagens 
flyvninger er i fuld gang. Og hvor lar
men er så øredøvende, at det praktisk 
taget er umuligt at kommunikere 
med andet end håndtegn. 

Dem er der til gengæld mange af, som 
bruges til at melde flyene klar til start 
eller dirigere dem i den ene eller den 
anden retning. På en gangbro, hvor 
der gennem den hullede r ist i gulvet 
er direkte kig ned til Stillehavet, står 
vi med hovedet i højde med dækket 
og får mulighed for at opleve starter 
og landinger på nærmeste hold. Her 
ser vi kampfly, overvågningsfly og 
transportfly blive sendt afsted fra de 
to forreste af skibets i alt fire kata
pulter. 
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FAKTA OM USS CARL VINSON 

Operativt siden 1982 
Vægt: 101.000 tons. 
Længde: 332,8 meter 
Bredde: 76,8 meter 
Fart: 30+ knob / 56+ km/t 

Opkaldt efter den amerikanske 
kongresmand Carl Vinson fra 
Georgia. 

Under kyndig vejledning fra marshal
ler på dækket taxier piloten flyet hen 
ti l katapulten, hvor en marshaller i 
gul jakke sørger for at line flyel rigligl 
op og få næsehjulet sat forsvarligt 
fast til katapultens slæde. Et stykke af 
dækket bag flyet rejses op, så det kan 
fungere som en væg, der sørger for, at 
det er muligt at opholde sig længere 
bagude når flyet starter med fuld 
afterburner. Mænd og kvinder i hvide 
og grønne veste tager en tur rundt 
om flyet og kontrollerer at alt er som 
det skal være. De melder klar ved at 
lægge sig halvt ned på dækket i den 
klassiske hangarskibspositur med 
den ene arm i vejret, mens piloten får 
hesked på at skrue helt op for moto
rerne. Når det er gjort giver marshal
leren besked til en såkaldt "shooter", 
der sørger for at "skyde" flyet afsted. 
Ved hjælp af trykluft trækkes flyet op 
i fart på bare omkring 90 meter inden 
det overlades til sine egne flyveevner. 

1. Så snartflyene er landetfoldes vingerne 
ind. Foto: Andreas Krog. 

2. En mur rejser sig op bag flyene inden de 
starter. Foto: Andreas Krog. 

3. Det gælder om at få krogen til at fange 
stå/wiren. Gør den ikke det, så gælder det 
om at komme i luften igen. Foto: Andreas 
Krog. 

4. Det lille ramponerede C-2 transportfly 
bringer post, gods og besøgende ud til 
skibet. Foto: Andreas Krog. 

5. Flere hundrede mennesker i alle regnbu
ens farver er i sving på flight decket. Foto: 
Andreas Krog. 



VINGERNE FOLDET OP 
Det er ikke kun de små Hornet- og 
Super Hornet-fly, der sendes af-
sted denne lørdag eftermiddag. Det 
samme gør et par E-2C Hawkeye-fly 
med den karakteristiske AWACS
radartallerken på ryggen. For at fylde 
så lidt som muligt mens flyene taxier 
rundt på skibet er vingerne foldet 
op. Først kort før start foldes de ned. 
Det C-2 Greyhound-fly, der bragte os 
ud til Carl Vinson skydes også afsted 
igen og giver os indtryk af hvad vi 
skal igennem dagen efter, når besøget 
er slut. 

40-50 mennesker står ved siden af 
flyene når de starter og flytter sig alt 
efle1 hvilken kalapull, tier skal an
vendes. Umiddelbart ser det ud som 
om de ikke laver noget, og en McKin
sey-konsulent ville straks øjne store 
besparelsesmuligheder ved at redu
cere antallet af mennesker. Den store 
forsamling skyldes, at hver eskadrille 
har sine egne klarmeldere og mekani
kere, som kun skal i arbejde når lige 
præcis et af deres fly skal afsted. 

I LUFTEN IGEN 
Efter mere end en time med starter i 
røg og damp rykker vi ned i den an
den ende af flight decket og står lige 
ved kanten t il landingsbanen. Det ene 
fly efter det andet kommer drønende 
ind til landing på dækket. Her skal 
en krog under flyet gerne fange en af 
de fire stålwirer, som er spændt ud 
på dækket. De bremser flyet ned på 

ganske få meter. Fanger flyene ikke 
stålwiren, så skal de kunne gå direkte 
i luften igen. Derfor lander kampfly
ene med fuld afterburner slået til. 
Den rumlende lyd kan høres over det 
meste på skibet. 

Del er Lytl.eligL, al flere af piloterne 
lander på et hangarskib for første 
gang eller kun har ganske få landin
ger i bogen. De lader nemlig after
burneren være tændt lidt længere tid 
end de mere erfarne piloter. De skal 
lige være helt sikre på at krogen fan
gede wiren. 

BETAGENDE SYN 
Vi forlatl.er flight tl.eckel for al gå net! i 
skibets myriade af gange på etagerne 
mellem flight decket og hangardæk
ket. Her ser vi blandt andet skibets 
store motorværksted, hvor man te
ster motorerne om natten ved at stil
le dem op bagerst på skivet og lade 
"jetblastet" blæse ud over Stillehavet. 
I officersmessen er der en afslappet 
stemning med tv-nyhederne kørende 
i baggrunden. På en skærm ved siden 
af kan man hele tiden følge med i 
aktiviteterne på flight deck'et. Sort/ 
hvid billeder viser de landende fly på 
finale og når de bliver fanget af wiren. 
På den måde glemmer man ikke, at 
man er ombord på et hangarskib. 

Tv-skærmene er dog ofte overflødige 
medmindre man er stokdøv. Det 
erfarer vi senere på aftenen. Først 
er det blevet tid til en tur op på den 
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udsigtsbalkon, som findes på 9. etage 
lige under kommandobroen. Her 
er et betagende syn af startende og 
landende fly med solnedgangen over 
Stillehavet i baggrunden. 

Efter en aftenopsang kl. 22 over høj
talerne til hele skibet fra kaptajnen, 
går vi til ro i naiv tro på, at forude 
venter en god nats søvn oven på tu
ren fra Danmark via San Diego ud til 
skibet og de mange intl.lryk fra en dag 
med tryk på. Kahytterne er dog pla
ceret lige nede under der hvor flyene 
stopper, når de er landet. Så frem til 
flyvningerne stopper omkring midnat 
lyder der høje brøl fra jetmotorer 
cirka hvert tredje minut. Ikke just 
befordrende for nattesøvnen. 

FIRE STORE ELEVATORER 
Efter at være blevet purret af en høj
talervækning kl. 06.00 er vi i gang 
igen på det store skib, hvor der er 
fuld gang i søndagssysler så som ren
gøring af paneler med små børster, 
pudsning af flyunderstel eller opma
ling af gule streger på hangardækket. 

Når Carl Vinson er fyldt helt op med 
fly, så står de tæt her, der og alle 
vegne. Med vingerne klappet op og 
rotorbladene foldet sammen. Flyene 
flyttes frem og tilbage mellem han
gardækket og flight decket ved hjælp 
af de fire store elevatorer, som sid
der på siden af skibet. De kan tage to 
kampfly af gangen hver. De fleste fly 
flyttes rundt når der ikke flyves. 
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På en tv-skærm kan man få overblik over 
flyene og helikopternes placering på skibets 
hanqardæk oq fliqht deck. Foto: Andreas 
Krog. 

Op maling af streger på hangardækket er 
en af søndagssyslerne på Carl Vinsan. Foto: 
Andreas Krog. 

Det gør det muligt at flytte fly fra den 
ene ende af hangardækket til den an
den ved at køre dem op med elevator 
i den ene ende, trække dem hen over 
flightdecket og køre dem ned igen i 
den anden ende. 

I et lille kontor i siden af skibets store 
hangardæk holder man ved hjælp af 
træklodser styr på hvor flyene holder 
og hvor de skal hen. På en plade med 
en oversigtstegning af skibets han
gardæk og flight deck holder de små 
træfly. På væggen hænger dog også 
en tv-skærm med et elektronisk kort 
over dækkene og flyenes placering. 
Inden USS Carl Vinson næste år igen 

skal afsted på mission skal tv-kortet 
gerne have afløst træ brikkerne. 

GYNGER FRA SIDE TIL SIDE 
Modsat mange andre skibe, så er 
broen ikke hangarskibets nervecen
ter. For skibet understøtter reelt bare 
flyaktiviteterne. USS Carl Vinson er 
nemlig fø rst og fremmest en flydende 
flyvestation. Så vi skal ind i de mørke 
rum til flyvelederne for at finde der, 
hvor det sker. Herinde styrer man 
flyene i luften. Både dem som befin
der sig i luftrummet omkring skibet, 
og dem, der er lige ved at lande eller 
lige er lettet. Og dog. For i de sidste 
sekunder frem mod landingen på 
skibet overtager en flyveleder på 
dækket kontaktet til flyet og giver 
med håndtegn og lys besked til pi
loten om hvorvidt flyet er på rette 
kurs eller om det er lidt ved siden af 
og i stedet bør gå rundt og forsøge 
en gang til. At lande på en bane, der 
flytter sig fremad med ofte mere end 



30 knob i timen og nogle gange også 
gynger fra side til side, er ikke sådan 
lige til. Derfor står en flyveleder, der 
selv er tidligere pilot, klar helt ude 
ved landingszonen og giver piloterne 
dessiner. 

Når el hangarskib som USS Carl Vin
son er på mission i Den Persiske Golf, 
Det Sydkinesiske hav eller et andet 
sted i verden, hvor USA har brug for 
at vise et af sine stærkeste militære 
kort frem, så er det en del af en så
kaldt hangarskibsgruppe. Den består 
af et hangarskib samt 6-8 fregatter, 
destroyere og forsyningsskibe. De 
beskytter det store hangarskib, som 
ikke selv har særlig meget at skyde 
meu. Nogle maskinkanoner og liul 
jord-til-luft missiler er hvad USS Carl 
Vinson har at gøre godt med. Grup
pen har ofte også en ubåd med når 
skibene i samlet flok drager mod 
verdens urocentre. Og når det sker, 
så styres hangarskibsgruppen fra et 
kommandocenter på et af de mindre 
skibe. 

PRESSET VÆK FRA SÆDET 
Efter mere end et døgns ophold på 
skibet, der kalder sig selv USA's favo
rithangarskib, er det slut. Iført hjelm 
og redningsvest bliver vi igen spændt 
fast i de bagudvendte sæder i det lille 
ramponerede fragtfly, der kun har 
to vinduer i kabinen. Med selerne 
spændt helt ind til kravebenene bli
ver vi presset væk fra sædet, da C-2 
transportflyet blev trukket op i fart af 
katapulten. Til sidst "smides" flyet ud 
over enden af dækket og falder knap 
en meter inden det begynder at stige 
igen. Men stige, det gør det. Og efter 
en lille times flyvetur har vi igen fast 
grund under fødderne. + 

Da FLYV besøger USS Carl Vinson er der kun 
omkring 40 fly på skibet. Når skibet er på 
mission er der plads til op til 70 fly Så er 
der pakket på hangardækket. Foto: Andreas 
Krog. 
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Det gælder om at holde tungen lige i 
munden når man styrer et af verdens største 
hangarskibe. Foto: Andreas Krog. 





De fleste kender Sopwith Camel, 
Fokker Dr. 1, SE Sa og andre af 

den Første Verdenskrigs berømte 
flyvemaskiner. Men hvem kender den 
privatsponsorerede Starman, der på 
trods af sit engelske navn blev bygget 
hos Hærens Flyvetropper på Kløver
marken i København i 1916? Flyet er 
så ukendt, at det end ikke optræder i 
Hans Kofoeds bog Dansk flyindustri, 
Det Kongelige Danske Aeronautiske 
Selskabs Dansk flyvnings historie fra 
1936 og slet ikke i Paul E. Anckers De 
danske militære flyvestyrkers udvik
ling 1910-1940. Men nu var det også 
en meget speciel historie, maskinen 
fløj så vidt vides kun en enkelt gang, 
og ingen ved med sikkerhed, hvad der 
blev af hverken den eller piloten. 

Hele affæren blev dysset ned i 1916, 
og den var næppe nogensinde kom
met frem, hvis ikke en ung, historie
studerende tilfældigvis havde kontak
tet en ældre, hvidskægget herre på 
Christiania, kort efter at den såkaldte 
fristad blev etableret i 1971. Mange år 
senere mødte jeg den tidligere histo
riestuderende på Aarhus Universitet, 
hørte historien, så skitser af flyet og 
måtte naturligvis bygge en model af 
det. Der findes ingen originale bille
der af Starman, så læseren må tage til 
takke med dem af min model, der er 
det hidtil bedste bud på, hvordan flyet 
så ud. 

ANNE OG ANKER 
Det hele startede i slutningen af 
1800-tallet, i et lille hus uden for Ska
gen i det nordligste Jylland, hvor en 
enlig mor ved navn Anna boede alene 
med sin søn. 

"Du bliver en stjerne en dag;' sagde 
Anna til ham. "Du har det i dig." 
Det kunne hun Sil81"ens sige. Alle i Sk;:i
gen og langt uden for sognet vidste, at 
Anker ikke havde en rigtig far; at han 
var et uægte barn; at Anna havde væ
ret tjenestepige ved flere af Skagens
malerne. Præcis hvem af dem faderen 
var, havde man - måske ikke engang 
Anna selv - nogen anelse om, og ingen 
af de feterede malere så ud til at have 
lyst til at male lille Anker, men det var 
også lige meget. Anker var en horeun-

ge! Det var alt, hvad man behøvede at 
vide om den sag, og han fik det at vide 
så ofte og så håndfast, at han strejfede 
mere rundt ude i klitterne end han sad 
på skolebænken. 

Anna forsøgte tit at trøste ham - "Du 
skal nok nå helt til tops, du har det i 
dig" - men Anker havde umiddelbart 
svært ved at se sin forbindelse til stjer
nerne. Han lå ofte ude i klitterne og så 
dem dukke op en efter en i tusmørket, 
kom til at kende stjernebilleder, drøm
te sig langt væk, men hvordan han selv 
skulle blive en stjerne, anede han ikke. 
Det hjalp heller ikke meget på hans 
humør, at Anna læste H.C. Andersens 
Den lille pige med svovlstikkerne højt 
for at vise ham, at nogen havde det 
meget værre end han selv. Blev man 
glad af det? Faktisk ville Anker hellere 
hjælpe både sig selv, sin mor og even
tuelle endnu overlevende små piger 
med svovlstikker, men hvordan? 

Da Anker blev en ung mand, gik han 
til hånde på havnen i Skagen. Det var 
ensformige og triste dage, bortset fra 
dem i 1911, hvor Danmarksflyvnin
gen startede fra Skagens gren. Anker 
fulgte levende med i forberedelserne 
til dette utrolige luftrace tværs gen
nem Danmark. Hans unge fætter var 
begyndt at følge lige i hælene på ham 
og så beundrende skiftevis på Anker 
og på flyvemaskinerne. 

Skidt med at kun få fly deltog, da det 
kom til stykket. Det øgede også kun 
spændingen, at de hele tiden hava
rerede, og at den maskine, der kom 
længst kun nåede til Aalborg. For An
ker havde set sin fremtid - disse præg
tige mænd satte kursen mod stjerner
ne, når de lettede og steg både 50 og 
100 meter op i luften! Han manglede 
naturligvis lige en flyvemaskine, men 
den 11nge fætter var nu helt sikker på, 
at det skulle Anker nok finde ud af. 

GULLASCHBARON 
Den Første Verdenskrig vendte helt op 
og ned på verden for Anker. Da krigen 
trak ud og ikke lige var overstået til 
jul, begyndte tyske opkøbere at rejse 
på kryds og tværs i Jylland for at skaffe 
heste og fødevarer. 

1.-2. Modellen af Starman under bygning. 
Afgørende for at vælge skalaen var en 
æske lange juletændstikker, jeg fik af min 
mor. De var rigtig elendige til at tænde 
adventskrans med.fordi de havde det med 
at brænde over halvvejs. Men tværsnittet på 
dem svarede til, at de kunne være Anker von 
Sterns superstikker i skala 1 :8¼ - og denne 
lidt utraditionelle skala er modellen altså 
bygget i. 

3. Der er ikke lavet en tegning til modellen 
af Starman. Konstruktionen er blot tegnet 
direkte på balsatræet. Her bliver den indre 
struktur monteret symmetrisk på de to 
kropssider. 
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Anker knoklede stadig for en ussel løn, 
men nede på havnen i Skagen havde 
han fået ry for at være kreativ ("Han 
har det efter faren!"), så han havde 
nærmest fast arbejde der. Skulle der 
opfindes en lille dims eller males et 
navneskilt til en fiskerbåd, klarede An
ker det let. Og det var der, på havnen 
i Skagen, at han hørte, at man kunne 
sælge alt muligt til tyskerne, bare man 
kom det i en dåse og kaldte det "gul
lasch". 

Del målle Anker simpelthen prøve. 
Han havde så tit set døde får ligge 
rundt omkring - ræven tog sjældent 
det hele med - og han fik samlet nogle 
stykker sammen. Han opfandt en 
maskine, som kunne sætte nyt låg på 
gamle dåser, og han sad flittigt og ma
lede etiketter til dem. Mor Anna blev 
sat til at koge de døde får sammen 
med forskellige planter, som han sam
lede ude i klitter og græsbakker. "Det 
er da ulækkert," sagde Anna, mens 
hun stod og rørte i gryden. "Nej, det er 
gullasch" formanede Anker hende, "og 
kom det hele i - også indvoldene, og 
skulle der smutte en uldtot med, går 
det vel også. Intet, absolut intet, må gå 
til spilde." 

I løbet af bare et halv år var Ankers 
forretning vokset voldsomt. Han be
gyndte endda at opkøbe levende får 
- ikke nødvendigvis de bedste, prisen 
var afgørende - og han begyndte at 
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ansætte folk tII sm produktwn. Han 
oprettede andre gullaschkogerier 
rundt omkring, og han fik den strå
lende ide at komme stjernestøv i gul
laschen! 
Det var ved den lejlighed, at han tog 
sig et efternavnet - indtil da, havde 
han blot heddet Anker Horeunge, og 
ingen kunne huske andet efternavn. 
Men fra engang i 1915 var det Anker 
von Stem - nu med høj hat - der 
solgte sin "Stem-gullasch" til tyskerne. 
Den kostede det dobbelte af alle andre 
på grund af stjernestøvet. "En lille 
dosis stjernestøv i gullaschen får sol
daterne i skyttegravene til at se bedre 
i mørket - en stor fordel på natlige 
patruljer i ingenmandsland;' hviskede 
han hemmelighedsfuldt til opkøberne, 
og tyskerne troede på ham, fordi han 
havde høj hat på og hed noget med 
"von". 

Hans unge fætter, som nu arbejdede i 
et af kogerierne, spurgle dog engang 
lidt mistroisk Anker, hvor han fik stjer
nestøvet fra. Et par dage efter betro
ede Anker ham modstræbende hem
meligheden: "Jo altså, stjernestøvet er 
sådan set bare sand fra Skagens gren. 
Men mon ikke det er dumpet ned 
fra stjernerne? Hvor skulle det ellers 
komme fra? Man ved jo aldrig, vel? Og 
du holder mund med det!" Fætteren 
nikkede, samtykkede og forstod. Ingen 
andre skulle sælge Stem-gullasch med 
helt ægte stjernestøv! 

Franskmanden Paulains maskine ved Ska
gen før Danmarksflyvningen i 1911. Man 
mener, det er Anker og hans unge fætter der 
sidder øverst i klitterne til højre. Pæne bor
gere i Skagen så helst, at Anker som uægte 
barn holdt sig på afstand! 

SUPERSTIKKERNE 
Anker tjente efterhånden styrtende. 
Han forærede sin mor et stort hus 
midt i Skagen by og desuden et af ti
dens store hits i det bedre borgerskab: 
En elektrisk støvsuger fra Fisker og 
Nielsen! "Gullashbaronessen" kaldte 
man hende nu1 men med ærefrygt, 
for ligesom det er tilfældet med fisk, 
lugter penge ikke, hvis der er tilstræk
kelig mange af dem. 

Han begyndte også at mvestere 1 

grantræer. Den forfærdeligt sørge-
lige historie om den lille pige med 
svovlstikkerne slap ham aldrig. Han 
tænkte, at det simpelthen var en fejl, 
at det var små usle svovlstikker hun 
prøve at sælge. De var hverken gode 
at varme sig ved eller til at tænde jule
træer med, fordi man skulle bruge for 
mange af dem. Anker von Stem ud
viklede derfor superstikken - en ikke 
mindre end 80 cm lang svovlstik! "Den 
kan kunderne da se," grinede Anker, 
"og man kan nøjes med en enkelt til at 
tænde hele juletræet:• 

Nogen stor succes blev de aldrig- og 
der var heller ingen små, frysende 
piger, som var interesseret i at varme 
sig ved dem endsige sælge dem. Men 
Anker var vandt til skepsis, modgang 
og øretæver fra sine barndomsår1 så 
han lod ikke gå på af det. Kasserne 
med superstikkerne fik bare lov at 
ligge på lagerel, og så drog han ellers 
til København. En helt enestående 
plan var nemlig begyndt at tage form i 
hans hoved. 

MÅSKE-PLANETER 
Anker von Stern havde gennem alle 
årene interesseret sig for stjernehim
melen og var kommet frem til den 
tanke, at der måske fandtes planeter, 
man ikke kunne se, fordi de var mørke 
og sikkert langt væk. "Måske-planeter" 



Starman havde militære kokarder - det var 
dengang fly fra Hæren endnu ikke havde 
splitflag. Anker von Stem havde lovet Flyve
trapperne, at de kunne bruge flyet, når han 
ikke selv skulle kigge stjerner. Derfor den 
noget mærkelige kombination af militære 
kokarder og civil bemaling. 

kaldte han dem - senere kom de til at 
hedde exoplaneter, fordi det var let
tere at udtale for videnskabsmænd i 
andre lande, hvor man ikke har "å" i 
alfabetet. 

Han var også kommet frem til, at man 
ikke bare måtte have en stjernekik
kert, men en, der befandt sig flere tu
sinde meter oppe, fordi jordens atmo
sfære flimrede for meget. Han kendte 
det kun alt for godt! Dengang han stod 
ude i bakkerne og spejdede efter døde 
får til sine første gullaschdåser, var 
der en masse flimmer i luften - fluer 
også for den sags skyld. ja, det kunne 
ligefrem være svært at tælle fårene for 
dem! 

Nu havde Anker både midlerne og 
visionerne til at finde måske-planeter
ne. Han drog derfor til København for 
at henvende sig til Hærens Flyvetrop
per; de skulle vel nok kunne bygge en 
stjernekikkertbærende flyvemaskine 
t il ham. 

"Må jeg ikke nok komme med?" 
spurgte hans unge fætter, som var 
blevet træt af at koge gullasch, "videre 
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kreativt er det altså ikke." Anker trak 
lidt på det. "Jeg kunne måske komme 
i lære?" Lilføjeue fælleren. "Hvis jeg er 
med til at bygge flyvemaskinen, kan 
jeg jo bagefter hjælpe dig med at repa
rere den - du ved jo, fra dengang vi så 
dem flyve i 1911, at de falder ned hele 
tiden." 

Anker sendte ham et hvast blik! Men 
han kunne godt se pointen. Det ska
dede ikke at have en i familien, der 
kunne både bygge og reparere stjerne
kikkertbærende flyvemaskiner. 

STARMAN 

Hærens Flyvetropper var ikke ukendt 
med privat sponsorering. Da Verdens
krigen - som man kaldte den - brød 

ud i 1914, havde den danske hær og 
marine tilsammen syv flyvemaskiner 
alle Indkøbt for private midler. Det var 
svært at købe flere hos de krigsføren
de lande, ikke mindst motorer til dem, 
så hvorfor ikke? Det gav god mening at 
bygge en stjernekikkertflyvemaskine 
til Anker von Stern i værkstederne på 
Kløvermarken. 

Anker sagde, at de sådan set bare kun
ne bygge den som de ville, men der 
skulle males en stor dåse Stern-gul
lash på næsen. Formanden i værkste
det var noget skeptisk: "Det kan godt 
være, De er forlovet med tyskerne, hr. 
von Stern, men det er hverken hæren 
eller Danmark som sådan. Hvis De no
gensinde skulle få brug for en engelsk 
flyrnotar - eller hvad ved jeg - skulle 
De måske overveje, at sende et signal 
om, at vi er lige så meget forlovet med 
briterne!" 

Anker tænkte hurtigt og kreativt. "Så 
kalder vi maskinen Starman! Mal det 
med store bogstaver under vingen, så 
alle kan se, at vi har den største sym
pati med det engelske folk, nets spro8, 
dets flymotorer! Og så kan De ellers 
bygge den, som De vil - og jo, en ting 
til, min lille fætter her skal forresten i 
lære i værkstedet." 

Rådhuspladsen i København i 1916. Anker 
von Stem fik flere gange lov til at gå op i 
toppen af rådhustårnet for at vænne sig til 
de store højder. 



Værkstedsformanden var ikke vant 
til at få ordrer og betingelser stillet af 
civilister, men Anker hed "von" og gik 
med høj hat, og så havde han kroner i 
lange baner, og det måtte han jo lige
som indstille sig på. Så inden forman
den kunne nå at protestere, forsatte 
Anker: "Giv ham en uge eller to som 
rekrut på kasernen ovre bag ved vol
den der - den i Bådsmandsstræde - og 
lær ham så at bygge flyvemaskiner!" 

Med disse ord vendte Anker sig, den 
lange frakke svingede flot om ham, 
mens formanden og fætteren stod 
tilbage på flyvepladsen på Kløvermar
ken. 

DEN DER BETALER MUSIKKEN 
Det hele blev et meget problemfyldt 
forløb, som ingen i Hærens Flyvetrop
per så tilbage på med glæde, og måske 
er det derfor alle - i det store og hele 
med succes - forsøgte at glemme alt 
om det siden hen. 

Anker von Stern havde fået stjerne
nykker og blandede sig i alle mulige 
detaljer. "Jamen et vingeprofil skal da 
være tyndt," sagde formanden opgi
vende, da Anker forlangte, det skulle 
være tykt. "De kan bygge vingen stiv 
og stærk, hvis profilet er tykt - og så 
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behøver det ikke være en dobbeltdæk
ker!" hævdede Anker. Formanden ry
stede på hovedet, men Anker huskede 
ham på, at "den, der betaler musikken, 
bestemmer også, hvad der skal spil
les:' 

Anker insisterede desuden på, at 
forkroppen skulle bygges i mahogni. 
"Men det er for tungt, det er sgu ikke 
et krigsskib, vi skal bygge." Igen holdt 
Anker på sit. "Så må det jo være godt 
ved en nødlanding på havet, ikke 
sandt? Og det er dejlig mørkt træ, så 
det vil ikke ødelægge mit nattesyn, når 
jeg skal kigge stjerner." Starman blev 
naturligvis bygget med mahogni, og 
Anker sikrede sig, at fætteren rappor
terede, at alt gik, som det skulle - hvad 
der ikke gjorde den nye lærling mere 
populær hos formanden! 

En dag kom Anker med en lastbil fuld 
at de overdimensionerede tændstik
ker. Han var vokset så sparsommeligt 
op, at han hadede at ting gik til spilde. 
"Brug superstikkerne i konstruktio
nen! Og spar ikke på dem, der er flere, 
hvor de kommer fra." 
Formanden rystede på hovedet. Fæt
teren nikkede beundrende. Han skulle 
nok gøre, hvad Anker sagde, for hvad 
Anker gjorde, var så indlysende altid 
det rigtige. 

NILFISK 
Arbejdet på Starman skred fremad, 
men det var faktisk ikke så let af skaffe 
en motor. De krigsførende magter stod 
hele tiden og manglede nogen selv. En
gang Anker var hjemme for at besøge 
sin mor i Skagen, klagede han sin nød 
til hende. Det hele strandede måske på 
noget så simpelt som en motor. 

"Du skal da sætte en elektrisk motor 
i," sagde Anna til ham. "Ligesom i den 
Nilfisk, du var så sød at købe til mig:' 
"Jo, men det var jo en støvsuger ... " 
"Elmotorer er fremtiden - ligesom 
støvsugere," sagde Anna og lød ikke så 
lidt overbevisende. "Kan du forestille 
dig en hestetrukket støvsuger?" Anker 
rystede på hovedet. "Kan du forestille 
dig en støvsuger med benzinmotor 
ligesom dem i bilerne?" Nej, det kunne 
Anker da heller ikke. 
"Hvad er der så tilbage at vælge imel
lem? Elmotorer er fremtiden," konsta
terede Anna igen. 

Anker kunne næsten ikke falde i søvn 
den nat. Tankerne kørte rundt i ho
vedet på ham. Hans mor havde fat i 
noget helt rigtigt. Motoren i en Nilfisk 
var naturligvis for lille. Men den kunne 
sikkert laves større. Han kom også til 
at tænke på, at en støvsuger jo sugede 
luft ind i den ene ende og spyttede 
den ud i den anden. Kunne det tryk 
mon drive hans flyvemaskine? Måske 
kunne man placere en petroleums
lampe inde i støvsugeren - så luften 
blev varmet op, det ville nok sætte 
endnu mere skub på den. Han måtte 
til København og fik ikke engang mor
genmad, før han var af sted næste dag. 

Maleren Paul Fischer blev kendt for sin 
impressionistisk inspirerede naturalisme. 
Det er faktisk ikke umuligt, at sandsigersken 
fra Enghave Plads optræder på hans billede 
"Solbadere i klitterne"fra 1916. Hun skal 
altid have haft et hvidt tørklæde om håret, 
og der gik også rygter om, at hun vist nok 
nogle gange sad nøgenmodel for malere. 
Så der er en hvis sandsynlighed for, at det 
er hende, man ser her til højre. Den anden 
kvinde kan være en veninde, eller måske en 
svensker, der bare ligger og tager solbad. 
Det ved man sådan set slet ikke. 



Der skulle ikke andet end en pæn stor 
pose penge til at få Nilfisk til at pro
ducere en stærkt overdimensioneret 
støvsugermotor - petroleumslamper 
kunne de ikke se nogen pointe i. Da 
motoren blev leveret til Hærens Fly
vetroppers værksteder på Kløvermar
ken, måtte formanden gå hjem med 
nervøsetiks og åndenød - ikke i sin 
vildeste fantasi havde han forestillet 
sig, at han skulle være med til at bygge 
en flyvemaskine drevet af en støvsu
germotor. Det var i orden at kvinder 
havde fået stemmeret, når det nu 
ikke kunne være anderledes, men at 
deres nymodens støvsugere nu skulle 
anvendes i flyvemaskiner! Anker von 
Stern påpegede imidlertid, som han 
havde gjort det flere gange før, at "den 
som betaler musikken .. :· 

SANDSIGERSKEN 
En morgen nogle dage senere mødte 
formanden op i forventning om, at 
man nu skulle få bygget bagkroppen 
færdig - kun de lange longerons var 
på plads, tværstiverne manglede. Stor 
var derfor hans overraskelse, da han 
åbnede hangarportene og så, at der 
var monteret superstikker på kryds 
og tværs over det hele. Tilsyneladende 
intet system, ingen symmetri, ingen 
forståelse for de mest grundlæggende 
aeromutiske konstruktionsprincipper 
- stjernetosset! Og der stod fætteren 
herren hjælpe mig og limede de sidste 
på plads. Han måtte have arbejdet 
hele natten! 

"Hvad I hede, hule ... " stønnede for
manden fortvivlet, mens han ledte 
efter ordene. 
't\nker sagde da, der skulle mange 
superstikker på!" 
"Men, men ... da ikke sådan!" 
"Og så har jeg for resten opdaget no
get!" fortsatte fætteren gravalvorligt 
og sådan set høfligt nok, men blot det 
at sige noget til en overordnet uden 
at blive spurgt, blev betragtet som 
mindst en fornærmelse. Formanden 
ville vide, hvad sådan en gavflab havde 
"opdaget"! 

Fætteren tog mod til sig og forklarede, 
at han flere gange på det sidste havde 
besøgt en sandsigerske på Enghave 

----

Plads. Hun sad i et lille telt, og man fik 
rabat, når man besøgte hende flere 
gange. Det var der vist mange, der 
gjorde, særligt når mørket faldt på. 
Hun var virkelig sød, og hun forstod 
ham så godt. Hun havde sagt, at han 
skulle gøre mere for at udtrykke sig 
gennem sit arbejde. Det ville være 
godt for hans kreativitet og personlig
hed. Derfor havde han monteret su
perstikkerne på mere kreative måder. 
"Jeg tror, det udvikler mig," sagde han, 
"jeg tror nemlig, jeg vil prøve at få mig 
en personlighed, som hun foreslog -
det vil Anker måske også være glad 
forl" 

Formanden var nu ved at eksplo-
dere at raseri. Fråden stod ham om 
munden og øjnene lynede. Men sin 
store næve greb han fat i kraven på 
fætteren. "En personlighed! Sagde du 
personlighed?" brølede han. "Du er 
fanden gale mig ikke kommet i lære 
hos Hærens Flyvetropper for at få 
så meget som det mindste lille bitte 
stykke af en personlighed. Men nu skal 
jeg lære dig at flyve min fine ven!" Med 
disse ord gav han fætteren et spark, 
så han fløj ud gennem hangarporten. 
Fætteren betragtede det helt korrekt 
som en fyreseddel og løb så hurtigt 
han kunne hen over Kløvermarken 
med kurs ind mod byen. 

FLYVNINGEN 
Kort efter dukkede Anker von Stern 
op på Kløvermarken. Formanden var 

Andre har siden kopieret Anker von Stems 
tanke om etjl.yvende observatorium. Strato
spheric Observatory for lnfrared Astronomy 
(SOFIA) er et fælles tysk-amerikansk projekt, 
hvor NASA og DLR har fået monteret et 
teleskop i denne Boeing 747SP. 

faldet lidt til ro og sad på en stol og 
tørrede sveden af panden. Han forkla
rede, at maskinen desværre alligevel 
ikke var færdig, fordi alle tværstiverne 
i bagkroppen var sat helt forkert på 

"Det ser da kreativt ud," smilede von 
Stern. "Jeg tager den, som den er!" 
"Tagpr? MPn OP vil rla ikl<P " 
" ... flyve den selv, mener De?" afbrød 
von Stern. "Jo det vil jeg da så sandelig. 
Og jo før jo bedre. Jeg har set op til 
flere fly flyve i 1911. Sværere er det 
vel ikke?" 

Formanden var blevet led og ked af 
hele projektet. Disse jyder med deres 
skøre ideer, penge og "personligheder" 
- det skulle jo gå galt. Hærens Flyve
tropper skulle aldrig være gået med til 
at bygge Starman. 

Maskinen blev trukket ud. Den stod 
skinnende ny i solen, mens Anker gik 
omkring og beundrede alle detaljer 
- specielt den store stjernekikkert 
bagpå. 
Han satte sig op i flyet og bevægede 
pinden og pedalerne. Han gættede på, 
at de skulle bruges til at styre med, 
andet ville jo ikke give mening. De 
kunne bevæge nogle klapper på vin-
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ger og hale. "Smart;' tænkte han, "der 
er tænkt på alt! I aften går jagten på 
måske-planeterne ind!" 

Han ventede til det blev tusmørke. 
Formanden advarede ham gentagne 
gange om, at det ikke var lettere at 
flyve i mørke, men for Anker gav det 
ingen mening at flyve om dagen. Om 
dagen var der ingen stjerner, og nu 
skulle han selv sætte kursen mod den. 
Han tog en dåse Stem-gullasch med 
som proviant; efterhånden var han 
selv kommet til at tro på, at den var 
god for nattesynet. 

En af de store gåder i forbindelse med 
Starman er, hvilken type batteri originalen 
havde. Der forlyder simpelthen ikke noget 
om det. /'vten øjenvidners beskrivelse af 
flyet voldsomme stigeevne antyder, at det 
må have været noget helt særligt i 1916. 
Modellen af Starman flyver med et trecellet 
Hyperion litium-batteri på 2500 mAh. 

Der findes mærkeligt nok ingen fotos af 
Anker von Stem. Det er altså ikke en 100% 
naturalistisk pilotfigur, der sidder i model
len. /'vten man sagde om ham, at han altid 
gik rundt med et bredt smil, en høj hat og 
en grøn frakke. 
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Han lettede efter et kort startløb. Ma
skinen steg stejlt. Formanden og de 
øvrige forsamlede holdt vejret og for
ventede, at den kort efter ville stalle 
og dykke lodret i jorden. Men Starman 
havde kræfter nok. Der var et kraf
toverskud uden lige i den overdimen
sionerede støvsugermotor! Maskinen 
steg og steg i store cirkler op over 
Kløvermarken, som ingen maskine 
havde steget før den. Mændene på jor
den fik nærmest ond i nakken af at stå 
og se opad. Starman fløj! Og den skøre 
Anker von Stern havde tilsyneladende 
greb om tingene. "Miraklernes tid er 
ikke forbi," mumlede formanden. 

Mørket faldt på, og i samme takt blev 
det vanskeligere og vanskeligere at 
se den lille mørke prik mellem stjer
nerne. Det sidste, som forsvandt var 
motorens diskrete summen. Starman 
var blevet et med nattehimlen. 

Alle blev og ventede. De ville se 
landingen. Men Starman kom ikke 
ned igen. Efter nogle timer, hvor der 
umuligt kunne være mere strøm på 
batteriet, hørte man en let dunke
hoppende lyd i græsset. Det viste sig 
at være en tom Stem-gullasch-dåse. 
Låget var presset på igen, og der lå en 
seddel i den. "Helt fantastisk! Millioner 
af stjerner. Bliver heroppe. Har vist 
nok fået øje på en måske-planet. Svær 
at se - selv med kikkert. Har døbt den 
Wasp-S0b! Finder måske flere. Kom
mer aldrig ned igen!" 

MANDEN MED DET HVIDE SKÆG 
Hvor alvorligt skulle man tage von 
Sterns besked? For det var klart nok, 
at han havde brugt sin tomme dåse 
til at sende en besked ned til jorden 
- og for resten havde han ramt gan
ske godt! Ingen så ham siden. Nogen 
mente, han kunne være faldet i havet, 
ubemærket i mørket. Men man fandt 
aldrig det mindste spor af hverken 
mand eller maskine. Det udelukkede 
selvfølgelig ikke muligheden for, at 
han lå på bunden af Øresund. 

Andre mente, at han måtte være ble
vet deroppe! Han ville i så fald være 
både den første og sidste, det var sket 
for, men "miraklerne tid er sgu ikke 

forbi," som formanden igen og igen 
konstaterede i værkstederne på Klø
vermarken. 

For at få klarhed over sagen, kontak
tede man sandsigersken på Enghave 
Plads. Der var faktisk rigtig mange, 
der besøgte hende. Meteorologer og 
økonomer hørte til de flittigste. Det 
var rart at have en ekspert med på råd, 
inden de gik ud offentligt med deres 
profetier. Officerer i hæren listede 
sig også ind i teltet - de havde mange 
væddemål kørende om, hvem der ville 
vinde Verdenskrigen, og så kunne det 
være rart nok at få spændingen udløst 
lidt før. Så en delegation af højtstående 
embedsmænd henvendte sig for at få 
at vide, hvad der var blevet af Anker 
von Stern og Starman. Nu kom en 
tredje forklaringsmodel på bordet
Anker von Stern var simpellhen f1øjel 
så højt op, at han selv var blevet til en 
stjerne! Sandsigersken mente faktisk, 
at der var kommet en stjerne til på 
himlen, sidst hun talte efter. Det blev 
så den officielle forklaring, selvom 
Krigsministeriet, som sagen sorterede 
under, påpegede, at man ikke var 
100% sikker. 

Hele historien blev hurtigt glemt. 
Krigsministeriet lagde låg på sagen, 
fordi gullaschbaroner fik et dårligt 
navn og rygte, og Starman var jo købt 
og betalt af en sådan. 

Den unge fætter hørte man aldrig 
noget til. Han blev dybt traumatiseret 
ikke bare af oplevelsen med Starman, 
men også af, at den ene læremester 
efter den anden smed ham på porten, 
så snart han luftede tanken om, at 
han vist hellere måtte få sig en per
sonlighed. Han skulle bare gøre, hvad 
der blev sagt, og så færdig. Han havde 
ikke desto mindre rigtig svært ved det. 
Nogle år efter Verdenskrigen klagede 
han sin nød til sandsigersken, som sta
dig sad i teltet på Enghave Plads. "Vent 
De 50 år, så bliver det nok moderne at 
få sig en personlighed," smilede hun. 
"SO år?!?," stønnede fætteren, "De me
ner 1971?" 
"Ja, eller hvad ved jeg," sagde sandsi
gersken, der ikke længere gav rabat, 
så det var fætterens sidste besøg hos 
hende. 



Når vi i dag alligevel kender flytypen 
Starman, skyldes det en ung kvinde, 
som var med til at oprette fristaden 
Christania. Hendes mormor havde 
haft en karriere som sandsigerske på 
Enghave Plads, men alligevel anbefalet 
sit barnebarn at blive akademiker. "Du 
skal dog holde dig langt væk fra natur
videnskaberne! Der kan du ikke sprin
ge over, hvor gærdet er lavest. I ,æs du 
hellere historie," havde hun foreslået. 
"Det er også noget med at fortælle 
historier, ligesom det jeg har lavet i et 
langt arbejdsliv. Noget af det, du finder 
ud af, skal passe, og resten føler du dig 
ligesom frem til - det vigtigste er at 
fortælle folk det, de gerne vil høre! Så 
kommer du aldrig galt af sted." 

Efterhånden kom det historiestude
rende barnebarn til at bruge mere 
og mere tid på Christiana, og der 
begyndte hun at lægge mærke til en 
ældre hvidskægget herre, som selv var 
flyttet ind, men som holdt sig noget 
for sig selv. Han sad tit oppe på bastio
nen i tusmørket og stirrede ud over 
Kløvermarken og op mod stjernerne. 
Hun blev nysgerrig, faldt i snak med 

ham. Han syntes, der var et eller andet 
kendt og tillidsvækkende ved hende, 
og han fortalte hende efterhånden, 
at han stammede fra Skagen, men at 
han havde været rekrut netop her på 
Christania i 1916 - dengang det hed 
Bådsmandsstræde kasserne. Og at han 
havde med til at bygge en flyvema
skine til s in gullaschbaron af en fætter 
i 1916. Og det var foregået lige der for 
næsen af dem i værkstederne på Klø
vermarken. Den studerende tænkte, at 
her var da noget, hun kunne bruge til 
sit historiestudium. Det var da noget 
med rigtig, rigtig gamle dage. Så hun 
fik ham til at tegne, hvordan flyvema
skinen så ud og fortælle om den. 
"Den hed Starman," forklarede den 
ældre herre. "Jeg tegner den så godt, 
jeg kan, men det er længe siden, og jeg 
kan ikke huske, præcist hvordan alle 
tværstiverne i bagkroppen sad. Jeg 
tror, jeg dengang var distraheret af, at 
jeg var begyndte at overveje at få en 
personlighed." 
"En personlighed?" spurgte den histo
riestuderende, "sejt!" 

0 

/vfodellen af Starman fotograferet på en 
flyvning over Grenaa /vlodelflyveplads. 
Bemærk navnet på stjernekikkerten - Anker 
opkaldte den efter sin mor i taknemmelig
hed over, at hun altid havde troet på hans 
evner til at nå til tops! 

Og det er så i grove træk historien om 
et af de mest bemærkelsesværdige 
luftfartøjer i dansk flyvehistorie. Nogle 
læsere vil måske skeptisk spørge, om 
man nu kan stole på alt det, der står 
her? Og det kan man da! Selvfølgelig! 
I helt samme grad som man kan stole 
på mange historiske romaner og de 
utallige film, der "bygger på virkelige 
begivenheder". Der er masser af fakta i 
denne historie - f.eks. at der blev af
holdt en Danmarksflyvning i 1911, at 
Fisker og Nielsen producerede støvsu
gere allerede før Første Verdenskrig, 
og at flytypen Starman ikke optræder i 
Hans Kofoeds Dansk flyindustri. 
Og der er mange flere i artiklen - det 
er ganske vist! + 
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Denne gang med Allan Andersen, der bor i Dybbøl på en gammel ejendom 
ikke langt fra Dybbøl Mølle. Flyvemaskiner har fra barnsben fascineret Allan 
Andersen, for der var ikke noget bedre end lyden og synet af fly. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

Jeg s tartede som flymekanikerlærling 
i Flyvevåbnet 1968 i Jonstrup/Vær
løse, og sideløbende deltog jeg i et A
teorikursus som flyvevåbnet afholdt. 
Efter at have bestået teorien, tog jeg 
A-certifikat (privatflyvercertifikat 1 
hos Copenhagen Air Taxi, Skovlunde. 
Der havde jeg MAGS som instruktør 
for det meste, men da jeg blev ud
stationeret i Aalborg, måtte jeg gøre 
certifikatet færdigt hos Aalborg Air 
Taxi. 

Hvad er den mest mindeværdige 
oplevelse i forbindelse med din sko
ling? 
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Solo check'et og førs te solo var selv
følgelig noget specielt, men jeg synes 
også at min første lange solo instru
mentflyvning står helt klar t i hukom
melsen. Ud over det har omskoling Lil 
KZ 7 været noget helt særligt, fordi 
det var det første halejulsfly jeg fløj. 
At lære at flyve en Tiger Moth var 
også en stor oplevelse, for den ha r 
ikke noget halehjul, men bare en har 
haleslæber og overhovedet ingen 
bremser. Det giver en vældig forskel 
på kørsel og landingsteknik. 

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
du nu? 

Er holdt helt op med at flyve, men jeg 
har fløjet PA28 140/180; Pi per Turbo 

Arrow/PA31P; Chieftain; Cessna 15 
0/172/180/205/310/111/102/121 
; MFI9; Tipsy Nipper; DH Tigermoth; 
Met ro 2 og 3; Beech Bonanza/Beech 
Traveller /Beech Baron/ Beech 1900; 
Bandeirante; Fokker F27; ATR 42; Ci
tation 500/550/560/65 0 Citation Jet 
1 og 2; Dassault Falcon 20/50/2000. 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Jeg har lige knapt 20.000 flyvetimer 
og har haft følgende instuktør / eksa
miner 
CRI/CRE Citation Jet og TRI/TRE 
Cesnna 550/560/650/DA20/DA50. 



Fa/con 50 i Kangerlussuaq I Søndre Strømfjord 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Er mest fascineret af war-birds, men 
min gamle ven fra Egeskov måtte 
gerne stå i hjørnet og værefunktions
dygtig. Med "min gamle ven" mener 
jeg det fly jeg efter bestået svende
prøve som flymekaniker blev klar
melder på. Det var R-814, en F-104G 
med Martin Baker Mrk 8 ejection 
seat, som jeg fik tildelt som mit per
sonlige fly. R-814 var den første af de 
modificerede Starfighters, som blev 
købt i Canada, og flyet står i dag ud
stillet på Egeskov Slots museum. Det 
er lidt sjovt at jeg selv kommer fra 
omegnen derfra, så mindst en gang 

Falcon 2000 efter kraftig sne 

Fa/con 50 i Le Bourqet i Frankrig 

om året besøger jeg min "gamle ven", 
for at se om han bliver behandlet 
ordentligt. 

Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

Flyvemæssigt er der jo altid ting, der 
skal vurderes, når det spidser til med 
vejr og evt. tekniske problemer. Men 
det er som regel altid ude af kroppen, 
når opgaven er vel overstået. 
Dermod dårlig mave kan give sved 
på panden. Fløj hjem fra Ria to gange 
med problemer etter lasagne fra 
hotellet. Malariapillerne under Soma
liaopholdet var heller ikke noget der 
var godt. 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Så har jeg nok taget "himmelekspres
sen". 

Hvad er efter din mening de største 
udfordringer indenfor privatflyv
nin,q li,qe nu? 

Jeg tror, den største hæmsko er om
kostningerne, for hvis man skal have 
noget fornøjelse af flyvning skal man 
være i lu~en jævnligt, så det ikke 
er en udfordring hver gang, men en 
afslappet kontrolleret fornøjelse. Det 
kræver man har mulighed for at afse 
midler til det. 
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fv/in første Tiger fvloth OY-DYJ 

fr <111 flOf em de net sl·æ/dw fo -

Mrin h;ir nok engang imell em udfor
dret omgivelserne lidt, når der skulle 
være lidt sjov i gaden. En løftet pe
gefinger~ men ingen skæld ud - nok 
mest for ens egen skyld. 
På tur med Veteranflyklubben til 
Schweiz skulle jeg flyve Thorkild 
Balslevs Helio, mens han skulle fo 
tografere nogle af de andre fly i med 
Alperne som baggrund - det kunne 
åbenbart ikke blive tæt nok på for 
ham - så vi fik et par gloser med på 
vejen, da vi mødtes efter landing. 

jeg har egentlig aldrig været særlig 
ambitiøs omkring karriere. Jeg har 
haft det fint, hvor jeg har været. Jeg 
har det bedst med at kende de folk, 
jeg skal arbejde sam men med, så der 
er en god "kemi" 
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Den type flyvning jeg h::ir ::irbcjdct 
med har givet så megen mulighed for 
at se den verden, v i lever i, og møde 
en masse spændende personligheder. 
Uette ville ikke være m uligt i et sel
skab m ed faste opgaver" 

Ville helt s ikker bruge penge på flyv
ning mecJ war-bircls . Desværre skal 
alt være så risikofrit i vores lille land. 
så man er nødt til a t rejse ud for at 
opleve de historiske vidundere. 

Ja min gamle Tiger Moth stod på næ
sen og splintrede propellen efter at 
jeg havde håndstartet den . Den havde 
fået lidt for meget gas, og da jeg så 
ville holde flyet, ved at sætte en fod 
fo ran et af hjulene, så løftede halen 

Tre Tigere på Torben Balslevs postkort fra 1976 

så meget at propellen nåede jorden. 
Heldigvis kom jeg ikke ril skade, men 
lærte af oplevelsen. 

Tjae, jeg har i hvert fa ld ture jeg hu
sker særde les godt: 
Jeg havde besluttet at tage Tigeren, 
der stod i Thisted, og flyve til Midtfyn 
på familiebesøg sammen med min 
kone. Vi var dog ikke nået længere 
end t il Århus før tisset rangen meldte 
sig, men var fo r nærig til at betale 
en landingsafgift bare for det. Derfor 
fortsatte jeg ned langs den jyske øst
kyst, og jeg drillede konen med at jeg 
ville flyve under Lillebæltsbroen. Hun 
truede m ed at ville skilles, hvis jeg 
gjorde det . . . og nu hvor tiden er gået 
skulle jeg nok have gjort det ... Men 
jeg krydser Lillebælt og nu må jeg 
altså ned og finde en mark Jeg leder 
efter en roemark hvor der er taget 



Hercules lander i Somalias ørkensand 

Skrottede russiske jagerfly i Somalia 

En dansk registreret Fokker 27 på FN mission i 
Somalia. Flyet kom fra Northwest Airlines i USA, 
og var derfor ikke hvidt som andre FN-fl.y. 

roer op i et spor, og lige på Fynssiden 
a f Lillebælt finder jeg en egnet mark. 
Ned med Mothen og ud på trinbræt
tet med motoren kørende alt i mens 
jeg klarer nødtørften. Hvad jeg ikke 
havde set, var en gammel bonde, der 
var i gang med at tage roer op 20 
mP.tP.r væk. H;:m kiggP.rl P. h;irP. ovP.r 
skulderen og fortsatte sit arbejde, og 
jeg tror slet ikke han fattede der stod 
et gammelt fly for næsen af ham. 

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

Jeg skiftede jo fra at være mekaniker 
til at b live pilot, og det har jeg aldrig 
fortrudt. 

Kan du reparere et fly? 

Ja og jeg har stadig gyldigt AML
certifikat, og har lavet mange store 
opgaver inden for flyskader med bl.a. 
strukturreparationer som f.eks. op
bygning af vinger fra scratch + masse 
af af alm. vedligeholdelse indtil 1994, 
hvor jeg blev ansat i Air Alsie. Derud
over har jeg restaureret et par Tiger 
Moth'er. 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Det er nok gamle "Larsen" som har 
betydet meget for mig. 

Hvem synes du skal have Luftpo
sten næste gang? 

Ja det har jeg ... men må det være en 
hemmelighed til næste gang? + 
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Af: Lars Finken - lars@finkenweb.de 

OY-HFD Leonardo AW189 2016 49039 20.10.16 Bel Air Aviation A/S, Esbjerg 

OY-IPE Cessna LC41-550FG Corvalis 2009 411137 14.10.16 Gun Air ApS, Charlottenlund OM-IPE 
OY-JKL Cessna 1725 Skyhawk SP 2001 17258412 12.10.16 Luftfoto Danmark ApS, Søndersø TF-GUS 
OY-PGA Dassault Falcon 7X 2011 128 28.10.16 Air Alsie A/5,Sønderborg M-INER 
OY-SRU Boeing 767-300BDSF 1999 30107 24.11.16 Star Air A/S, Dragør EI-RUW 
OY-YBG Bombardier DHC-8-314 1999 537 24.11.16 KAl P/S, Vejle JA81AM 
OY-YBO ATR 72-212A 2009 891 1.11.16 Billund leasing I Ltd, c/o Billund PP-PTU 

OY-AYR Grumman-American AA-5 Traveler 21.10.16 Richard Hove-Christensen, Nakskov Tvangsslettet 

OY-AYS Grumman-American AA-5 Traveler 17.11.16 Steen Borggaard Andersen, Nordborg Solgt til Tyskland 

OY-CSH PA-34-220T Seneca V 19.10.16 Sun-Air of Scandinavia A/S, Billund Solgt til Sydafrika 
OY-CSL Cessna 152 18.10.16 Jane Kirsten Hermansen, Væggerløse Hav. 3.6.16 ved Væggerløse 
OY-GZE Cessna FRA.150M Aerobat 25.10.16 Company Flight K/5,Ålbæk Solgt som N61ST 
OY-HKE Robinson R44 Raven li 2.11.16 Helipod A/5,Slagelse Administrativt slettet 

OY-HPJ Bell 206L-1 Lang Ranger 29.11.16 Billund Air Center A/S, Billund Solgt som G-OSAR 
OY-JTC Boeing 737-3L9 8.12.16 Nordic Aviation Capital A/S, Billund Solgt til USA 
OY-OYO Beech 400A Beechjet 31.10.16 IQ Charter K/5, Herning Solgt til Tjekkiet 
OY-RUP AirbusA320-231 22.11.16 Danish Air Transport leasing A/S, Vamdrur Solgt til Kirgisistan 
OY-RYW Cessna U206E Stationair 6 27.10.16 A/S af 10/9-1971, Gadstrup Tvangsslettet 
OY-TMA Cessna 550 Citation ll 25.10.16 Hasan Murat Kahya,c/o Vamdrup Omregistreret N122HK 
OY-XRI Scheibe SF 25( Falke 27.10.16 Tølløse Flyveklub Hav. 9.3.14 Tølløse fpl 
OY-XUK DG 1000T 17.10.16 Niels Sundberg, Billund Solgt til Holland 
OY-YAL ATR 42-500 24.10.16 NACAviation 8 Ltd, c/o Billund Udlejet som SX-GRI 
OY-YBO ATR 72-212A 14.11.16 Billund leasing I Ltd, c/o Billund Udlejet som G-LERE 
OY-YBP Al R 42-100 "600 Version" 10.10.16 Billund leasing VIII Ltd, c/o Billund Udlejet som XA-UYC 
OY-YBS ATR 42-500 7.10.16 KAl P/5, Vejle lolgt til USA 

OY-BTU PA-28-161 Cherokee Warrior li 24.10.16 Center Air ApS, Roskilde Peter Hviid-Elkrog, Høng 

OY-JAU PA-34-220T Seneca V 2.11.16 Andersen House lnvestApS,Aarhus P/5 OY-JAU Air,Sønderborg 
OY-PRG SOCATA M.S.880B Rallye lOOT 1.11.16 Hans Erik Hemmingsen,Årslev Niels Kristian Petersen (+3), Knebel 
OY-RPJ Cessna F.172M Skyhawk 14.11.16 Martin Nielsen, Frederikssund BritAir ApS, Roskilde 
OY-TOE PA-28-151 Cherokee Warrior 26.10.16 Richard Hove-Christensen, Nakskov Helge Frederiksen, Nordborg 
OY-VCX Schleicher Ka 6CR Rhonsegler 9.11.16 Allan Grynnerup, Taastrup Jørgen Anton Blom, Gentofte 
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Greenland 

Finland 

Local partner, global expert. 

Find out more at: www.airbp.com air bp 



LYC~N 
ENGINEERING AB 

Motorer-Reservdelar-Tillbehor 
Tel +46-(0)171 -41403~ 

E-mail info@lycon.se · www.lycon.se 

Harkeberga 16 
SE-7 45 96 En ko ping 

Sverige 

PiperWarrior (tunet I 60HP) 
udlejes fra Kalundborg Flyveplads. 
Kontakt Kalundborg Aviation for pris mv. 
59 29 I 3 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 nat ional godkendelse t il 
reparation af Annex li fly. 

IS~ ~UNDBORG 
ff1JVIATION 

for privat piloter 
De nye reviderede "Love & Bestemmelser for privatpiloter" 

udkommer primo september, bestil allerede nu på aeropartner.dk 
Pris kr 299,-

A
ni[))~ v,m.,u, 

U~ SERVICE 
craft Maintenance 

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



Tekst: Ole Steen Hansen 
Foto: Lufthansa Technik 

Lad os bare lige starte med at slå 
en Ling fd!>L - alminJelig fø1 !> Le klasse 
på rutefly er for fattigrøve; næsten 
som at køre i regnvejr med rutebilen 
fra Slaskbylille til Slaskbyendnumin
dre med knæene klemt op mod det 
tomme sæde foran. Nej, skal man 
flyve anstændigt, skal man have sin 
helt egen widebody. Man kan købe 
en brugt maskine - A330'ere eller 
Boeing 777'ere er populære for tiden 
- eller man kan bestille en såkaldt 
"green jet", en maskine, der kommer 
råt direkte fra samlebåndet, og som 
så kan konfigureres med en passende 
VIP Cabin. 

Markedet for disse fly er alt i alt be
skedent, og det har været trængt de 
senere år. Olieprisen er ikke hvad 
den har været, og det gør, at kunder 
i f.eks. Rusland og Saudi Arabien lige 
overvejer en ekstra gang om de har 
behov for en ny VIP widebody lige i 
år. Kina er også et land med poten-
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tielle kunder, men her er der stadig 
en s lal, Jer kigger med over skulde
ren, så det er ikke så let at komme 
til at købe privatfly i den helt store 
størrelse. 

Ikke desto mindre er der firmaer 
som lever at designe, montere og 
levere den slags indretning. Og Air
bus lancerede i maj sin ACJ350 XWB 
- privatversionen af firmaets nyeste 
extra widebody. ACj350 XWB er byg
get til at flyve 25 passagerer halvvejs 
rundt om jorden - 10.800 nm. Mange 
timer i luften, men man har plads til 
at strække benene. Kabinen har et 
samlet areal på 270 m2

, og man skulle 
da være et skarn, hvis man klagede 
over den størrelse på et almindeligt 
parcelhus. 

Lufthansa Technik er et af de firmaer, 
der leverer indretning til store pri
vatfly, og det har nu præsenteret et 
interiør til ACJ 350 XWB. Man kalder 

dPt "WPkomP home", og det ser da 
mere velkommen-indbydende ud end 
en gennemsnitlig 737'er. Lufthansa 
Technik er booket op med ordrer på 
en A340 og A330 plus et par nar
rowbody privatjets i 2017 og 2018. 
Herefter håber man på en kunde, som 
man kan lave "Welcome home" til, 
meget gerne i en "grPPn jPt", sii 1fot 
hele bliver friskt, nyt og flot. 

Og der kommer utvivlsomt bredbånd 
i, for leverandørerne af disse kabi
neindretninger fortælle samstem
mende, at kunderne vil have samme 
adgang til nettet som på jorden, så de 
kan streame, og tjekke og sikre sig, at 
de ikke går glip af noget. For helt ær
ligt, når man flyver den halve verden 
rundt i eventyrlig luksus, hvad skulle 
man da ellers lave end tage trække 
mobilen frem og se, om der sker no-
get på Facebook? + 



Herover: AG350 XWB med rækkevidde til at 
nå hvilket som helst sted på kloden med ? 'i 1 
mennesker ombord. f 

2 Foto: Airbus 

1. Den ultimative AG 350 XWB-luksus på 
nattehimlen - en god We/come home-seng 
at sove i! 

2. fvtangler der lidt billeder på væggen? 
Ellers en meget pæn dagligstue i We/come 
home-designet. 

3. Tv-skærmen er mindst lige så meget 
widebody som AG 350 XWB'eren! Bemærk 
champagnekøleren (eller er den til hvidvin?) 
med isen i midten af bordet. Umulig at und
være, hvis man skal have det lidt godt. 

3 
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Uddannelser: 

LÆR AT FLYVE I AARHUS 

Kontakt 
www aa, husa,rccntc,-dk 

www aa1-husa11 club dk 

-==-

Trafikflyveruddannelse J\TP, integreret eller modular 
PPL, CPL, IR, FI, Proficiency check, t ræningsf1yvning, 
differences training på en• og flermotorede. 
MCC, Night qual ification, alle radiocertifikater 
Helikopter PPL, CPL, integreret eller modular, 
Night qualification 
Typerating R22, R44, PC12. 

Copenhagen AirTaxi0 A/S Skolen for Civil Pilot Uddannelse<.:> 
CAT flyservice NS 

Københavns Luft.havn Roskilde Lufthavnsvej 34 • 38 
DK 4000 Roskilde Denmark 

i 

r 

,,--

Jf{,e:Jb ---'\ 

SprogTest Virksomhed 

M LR tilbyder følgende indenfor Sprog: 

• Sprogtest indenfor NBEG/BEG/GEN/NJOR 

• Sprog Assessor Uddannelse 

• Sprog Assessor Revalidation 

Servicen kan foregå i vore lokaler på EKVD eller 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 HEI.IKOPTFR 

Billund Air Center A/S 

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 -motorer klasserettighed 
Skoling til en- og to- motorer instrumentrettighed 
Skoling til Instruktor rettighed, FI 
Skoling til Instrument Instruktør rettighed, FI/IR 

Skoling til Not rettighed, NQ 
PC, VFR/IFR, en- og to-motaret 
12. time, Diff.- og Fom.træning 

IRSE træning i Full 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 

li 
Helifl ig ht ,dk 

li 
HELIFLIGHT.DK TILBYDER UDDANNELSE PÅ 
HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22, 
ROBINSON 44 OG EUROCOPTER I 20, 

Undervisningen varetages af professionelle 
pi loter med baggrund i forsvaret og kommer
cielle flyveselskaber. 

Heliflight.dk ApS 
Tlf.: +45 46191114 E•mail:cat@aircat.dk Web: www_aircat.dk 

Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • Tlf. 7533 B907 
bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk Hangarvej H· ll • DK-4000 Tune Roskilde • +45 7022 5260 

kontakt@heliflight.dk • www.heliflight.dk 
"-

CENTER AIR PILOT ACADEMY 

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

Skandinaviens største skole for professionelle piloter 

~ 

pilot' acaderny 
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