


~ ASE VICE 

GCNERAL AVIATION 5CRVICC AP<; 
I IH-· HAV"- Vl-j I 

400C •<f'< I· D[ 

fll-NMAPK 

Gf:Nll!'.ll.ll AVIATION S l'll:VIC[ u •s. WWW. GASt:UIC[.Dlt 

00i1? [!I 
!'i/;',11}: SC/\N KODEN OG C,KRIV DIC. OP "llt'~ . •, 111 VORI <, NYlll ll', llRI V 
~ .... . 

AEROCLEAN 
Aircraft painting 

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

www.aeroclean-nusum.de 

IKAROS ATO TI LBYDER: 

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

Et nyt år er godt i gang, og på redaktionen er vi stolte 
over at vi har taget hul på femte år med FLYV. Årets 
første FLYV er nu udgivet, og forude venter yderligere 
fem spændende udgivelser af FLYV i 2017. 

Som noget nyt har FLYV indgået aftale med AC-
AMS Media ApS, der skal hjælpe med at koordinere 
annonceringen i FLYV samt skaffe nye annoncører. 
Den kritiske læser kan jo så spørge om FLYV skal til at 
være fyldt med annoncer, på bekostning af spændende 
artikler. Svaret på det spørgsmål er, at vi på FLYV har 
fokuseret på artikler, billeder og lay-out og at vi derfor 
ikke har været gode nok til at sørge for få aftaler med 
annoncører. Derfor hilser vi Allan Christensen og 
Brian Markwall velkommen om bord, og vi glæder os 
til et spændende samarbejde, der ikke kommer til at 
ødelægge FLYV. Tvært imod! 

Et andet nyt tiltag er "På vingerne med FLYV" der 
med levende billeder og lyd supplerer FLYV. Video -
kaldes det fænomen også - og ved at lave små YouTube 
videoproduktioner, er det redaktionens håb, at flere vil 
få øjnene op for FLYV, samt at vore trofaste læsere også 
vil hygge sig med at kikke med. 

Vi har nemlig fået det indtryk, at mange læsere faktisk 
er rigtigt glade for FLVV, og selvom vi med "Janteloven" 
hængende over hovedet skal passe på med for store 
armbevægelser, så tager vi jævnligt imod ros :-) FLYV er 
magasinet for alle med interesse for flyvning og luftfart, 
og når der kommer tusinder af mennesker til AirShows 
og alle de andre gode arrangementer rundt om i landet, 
så er det nok fordi der er rigtigt mange mennesker, der 
interesserer sig for flyvning og luftfart.Jo flere af disse, 
der abonnerer på FLVV, desto bedre magasin kan vi lave, 
hvilket medvirker til, at vi alle får endnu mere ud af vores 
fælles interesse: flyvning og luftfart. 

2017 bliver et spændende år med Roskilde Airshow, 
Nordic Aerobatic Championship og masser af hyggelige 
flyv-ind arrangementer rundt om i landet. Mange læsere 
vil uden tvivl også finde vej til blandt andet AERO-EXPO 
i Friedrichshafen, der i år holder 25-års jubilæum med 
noget helt nyt og spændende, nemlig det første airshow 
med elektriske fly. Mere om det i FLYV 2017-2. 

Indtil da er der bare at sige: nyd årets første udgivelse af 
FLYV og nyd det sidste af vinteren og det spirende forår! 

God læselyst! 
Et tredje tiltag bliver at gøre FLYV mere synlig ude på 
flyvepladserne, hvilket igen er med den "skumle" bagtanke /f\w. , .. ·! 
at få flere abonnenter, så vi kan fortsætte med at bringe \ / ) . 
FLYV i den positive retning vi har styret i flere år. 
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NYT ÅR NYE HORISONTER 
- Se nye og brugte fly til salg på vores hjemmeside 

2004 Cessna CJ2 
Reg.no. : OY-UCA 

JSSI Engine Program, Fresh 
Doc I 0, 2 new M/L gear. 
Pris: USD 2,650,000 

200 I Piper Malibu Meridian 
Reg.no. SE-MIC 

lnterior 2015, Avionics 2016, 
EU VAT Excempt. 
Pris: USD 950,000 

2016 PIPER ARCHER DX 
(DIESEL) 
Reg.no. OY..PDA 

- Klar til levering i Odense/ 
EKOD 
Pris: USD 509,680 

BRUGTE FLYTIL SALG 
2016 Pi per Archer DX, OY..PDA, USD 509,680 
2004 Cessna Cj2 OY..UCA, USD 2,650,000 

2002 Cessna 182T Skylane, OY-CSI, USD 198,000 

2002 Airbus Helicopter EC 120B, OY..HHS, EUR 699,000 

200 I Pi per Malibu Meridian, SE-MIC, USD 950,000 , moms er betalt! 
2000 Piper Seneca V, OY..LAF, USD 335,000 
1998 Piper Saratoga, OY..TFT, USD 225,000 

1990 Beech I 900C, NI I 9WF, USD I, 195,000 

1980 Pi per Arrow IV, OY..EKA, USD 50,000 

1977 Beech Super King Air 200, N4047C, USD 795,000 

FABRIKSNYE FLYTIL SALG 
2017 Piper M600 

20 17 Piper Meridian MS00 
2017 Piper M350 

20 17 Piper Matrix 
2017 Seneca V 

20 I 7 Piper Acher (Klar til levering aug/sep.) 

2016 Piper Archer DX, OY..PDA, USD 509,680 

Alle fabriksnye fly: Ring til os for pris og levering. 

SE SPECIFIKATIONER PÅALLE FLY 
på www.europeanaircraftsales.com 

KONTAKT OS FOR MERE INFO OG DEMOS 



TRUMP ER BLEVET CHEF FOR 
VERDENSSTØRSTELUFTSTYRKER 
Da Donald Trump blev indsat som 
præsident i USA, blev han samtidig 
øverstbefalende for verdens ubetin
get største luftstyrker. Ved udgangen 
af 2016 kunne man nemlig konsta
tere, at USA med sin 13.764 militære 
fly stadig har langt mere flyvende 
militært isenkram end noget andet 
land i verden. Rusland liggende på 
andenpladsen med 3.792 maskiner. 
Ser man på enkelte kategorier har 
USA eksempelvis 2.771 kampfly (19 
% af alle i verden), 590 tankfly (78 % 
af alle), 1.058 transportfly (25 %) og 
5.757 kamphelikoptere (29 %). Det 
er nu op til den nye administration 
i USA at beslutte, hvordan de skal 
bruges, og hvor mange dollars, den 
mener, at USAF, US Navy og US Mari
nes skal have til at holde æ ldre typer 
flyvende og til at anskaffe nye. OSH 

2016 - ENDNU ET SIKKERT FLYVEÅR! 
Så er der igen noget at glæde sig 
over. Fhght Globals opgørelse over 
ulykker og hændelser 1 :lOlb viser, 
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' 
ne galle 

Af: Ole Steen Hansen og RU 

at man med sindsro kan sætte sig op 
i en flyvemaskine. Året bød kun på 
13 flyveulykker, hvor nogle eller alle 
ombord mistede livet. Vi taler om hele 
verden og kommerciel flyvning med 
fly i størrelse ned til en Cessna Cara
van. Fire jettrafikfly er med i statistik
ken. En Airbus 321 fra Daallo Airlines 
var udsat for en eksplosion i 12.000 
fod efter start fra Mogadishu. En pas
sager blev suget ud, men det lykkedes 
piloterne at lande flyet, og ingen an
dre kom noget til. Det er ikke fastslået 
om eksplosionen skyldtes en bombe. 
Det er det heller ikke, når det drejer 
som om den EgyptAir Airbus 320, 
som forsvandt over middelhavet med 
10 besætningsmedlemmer og 56 pas
sagerer. Men i begge disse tilfælde er 
bombeattentater mulige forklaringer. 

I de to andre tilfælde hænger ulyk
kerne sammen med piloternes 
håndtering af situationen. En BAe 
Avro RJ85 løb tør for bræ ndstof på 
vej til Medellin Jose Maria Cordova 
Airport med et fodboldhold og 
sportsjournalister. En Lemmelig 
ufattel!g teJl I 2016; to besætnings-

medlemmer og fire passagerer 
overlevede mirakuløst. Det var 
der så ingen, der gjorde fra den 
Flydubai Boeing 737-800, som dyk
kede i jorden med næsen SO grader 
under vandret ved Rostov-on-Don 
Airport i Rusland. Det var nat, og 
piloterne havde efter en afbrudt 
landing kredset i området i næsten 
to timer og ventet på bedre vejr. 
De forsøgte igen, men besluttede sig 
for endnu en go-around i 700 fod. 
I 1.900 fod blev der givet kraftigt 
dykror. Den sorte boks havde regi
streret -lG. 

Med regionalfly var der også fire ulyk
ker med dødsofre - i Nepal (Twin 
Otter), i Papua Ny Guinea (Islander), i 
Pakistan (ATR-42) og i Alaska (Cessna 
Caravan). Sidstnævnte kolliderede 
med en Super Cub, hvor de to ombord 
også blev dræbt. 

Endelig er fem fragtfly med i stati
stikken. En temmelig trist ulykke var 
med en West Atlantic CRJ200F, som 
faklisk var fuldt flyvedygtig. Maski
nen var på en nalllyvnlng ri a lhlo Lil 



Redningsfolk ved vraget af Boeing 7 3 7-
800 A6-FDN, der havarerede ved Rostav
an-Don den 19. marts 2016. Foto: Press 
Service af the Governor af Rostov Oblast 

Tromsø i 33.000 fod, da den fik en 
instrumentfejl i venstre side af cock
pittet, som indikerede, at næsen var 
begyndt at hæve sig med seks grader 
for hvert sekund. Piloten gav derfor 
brat dykror. Styrmandens instrument 
viste imidlertid rigtigt. 1 minut og 20 
sekunder senere var flyet knust mod 
jorden. Det lykkedes ikke piloterne at 
tolke situationen korrekt, og flyet, der 
havde en maximum operating speed 
på 315 kt, nåede helt op på 508kt. 

En firemotoret russisk An-12 fra Silk 
Way Airlines nåede derimod aldrig at 
komme på vingerne i den 43 grader 
varme luft. Tidligt under startløbet 
på Camp Dwyer i Afghanistan fik flyet 
en fejl på nummer 3 motor. Piloten 
valgte at fortsætte startløbet, trak 
i styrepinden mod enden af banen, 
men næsen ville ikke løfte sig. Flyet 
fortsatte 600 meter ud over baneen
den. To af de ni ombord overlevede. 

Året har naturligvis også budt på en 
række hændelser, hvor fly er kommet 
mere eller mindre til skade, men hvor 
ingen er blevet dræbt. Passagerne 
vil eksempelvis næppe lige med det 
samme glemme den landing, som de 
oplevede i en Vuelling Airlines A320, 
da den i mørke, regn og turbulens 
blev sat så hårdt ved Palma de Mal
lorca, at de blev udsat for 3,6G, da 
hjulene ramte banen. 

Men alt ovenstående skal ses i for
hold til det enorme omfang, luftfar
Len har låel. Hvis man Lurue sælle sig 

op i et fly i 1990' erne, kan man med 
endnu større sindsro gøre det i dag. 
Det er faktisk blevet mere end tre 
gange så sikkert. I 2016 gennemfør
tes mere end tre millioner flyvninger, 
før der optrådte en ulykke med døde
lig udgang. Dengang i 1990' erne var 
det under en million. 

Og til sidst bare til sammenligning 
- på verdensplan dør der omkring 
1,3 mill ioner mennesker om året ved 
trafikulykker. Ulykker med biler lig
ger globalt set på niendepladsen over 
dødsårsager. Flyv dog for at være på 
den sikre side; også selvom benplad
sen ikke altid er hvad den har været i 
ruteflyene! OSH 

FLYVS JULEKONKURRENCE 
I FLYV 2016-6 bragte vi en 
julekonkurrence, hvor opgaven var at 
genkende tre fly. 

De korrekte svar er: 
1. Hawker Hurricane 
2. 8-17 F/ying Fortress 
3. Piper Cub 

Vinderne af bogen "Krigsflyvere" fra 
Forlaget TURBINE er: 

Lars Skjødt Jensen, Svendborg. 
John Krarup Nielsen, Sunds 
~usanne Thomsen, hbeltoft. 

Vinderne af konkurrencen får tilsendt 
et eksemplar af bogen Krigsflyverne 
af James P. Busha. oversat af Ole Steen 
H~~n.RB + 
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H.C.ANDERSENS 
EVENTYRLIGE REJSER 
OG OPHOLD PÅ DANSKE 
HERREGÅRDE 

I løbet af marts måned udgives 
et imponerende flot værk om 
H. C. Andersens rejser og ophold 
på danske herregårde. Bogen er 
relevant for læsere af FLYV fordi 
den omhandler en af vore mest 
kendte fortællere, H.C. Andersen, 
der som bekendt udtalte "at rejse 
er at leve", hvilket er blevet så 
meget lettere med fly. 

Når man nyder bogen, bliver 
man hensat til en helt anden tid, 
længe inden flyvemaskiner, hur
tigfærger radio, TV og internet. 
For på H.C. Andersens tid var der 
ikke mange "almindelige men
nesker" der kom langt omkring, 
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og nyheder var noget der kom med 
hest og vogn. Aviser og t idsskrifter 
var trods alt "opfundet", men under
holdning var ikke noget der nåede 
meget længere end t il de større byer, 
og kun sjældent helt ud på landets 
herregårde. Her var det kærkomment 
at få besøg af den folkekære forfatter, 
der kunne fortælle i en grad at selv 
nutidens børn og unge ville kunne 
lægge iPad'en fra sig og lytte. 

Om bogen vi l fange børn og unge, 
vil t iden vise, men alle der holder af 
at forkæle sig selv med en bog som 
"H.C. Andersens Eventyrlige Rejser 
og Ophold på Danske Herregårde" vil 
kunne få mange timer ti l at gå med 

NYE BØGER 

at nyde de imponerende fotogra
fier af herregårdene - ikke mindst 
de imponerende luftfotografier, 
som Hans Henrik Tholstrup har 
lavet til formålet. Ud over luftfoto
grafierne er der billeder f ra såvel 
parker, haver og herregårdenes 
indre gemakker, hvor offentlig
heden normalt ikke har adgang. 

Bogens røde t råd er H.C. Andersens 
rejser og besøg på herre-gårdene, 
og der er derfor også eksempler 
på H.C. Andersens mange breve, 
papirklip og enkelte historiske 
fotografier af den verdenskendte 
forfatter. 

"H.C. Andersens Eventyrlige Rejser 
og Ophold på Danske Herregårde" 
er en af de bøger der vil kunne 
nydes igen og igen, og den vil 
være en oplagt gave ti l manden 
eller kvinden der har alt, eller en 
oplagt gave at tage med t il værter 
el ler værtinder i det store udland, 
for bogen kommer også meget 
snart på engelsk! 

266 sider 

Vej ledende udsalgspris: 295 kr. 
inkl. moms. 

Forfatter: Henning Dehn Nielsen 
Fotograf: Hans Henrik Tholstrup 
Udgives på Forlaget Frydenlund 



VI FORSÅKRAR FLYG 
Vår organisation har mångårig erfarenhet och stor kompetens då det galler flyg och forsakring. 
Under narmare 50 år har vi forfinat och utvecklat skraddarsydda losningar till våra kunder. Vi ar 
kanda for långvariga kundrelationer och for våra erfarna och skickliga medarbetare som lever upp 
till givne loften och ingångna avtal. Vi hant1trar i stort s1ttt alla asps l\ t61 av fly9fo1 saf\l ing ooh t.:lol pil 
ett enkelt och obyråkratiskt satt. 

Som kund ar du alltid valkommen att kontakta oss och det galler aven dig som annu inte ar det . 

www.inter-hannover.se +46 (0) 8 - 617 54 00 inter hannover® 
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Og hvordan skaffer man så lige plads 
til det?" vil nogen måske spørge. 
Men svaret ligget sådan set lige for, 
når man lige har fået øje på det. 
Praktisk taget alle byer har ranger
terræner i forbindelse med deres 
jernbaneanlæg. Områder, der nød
vendigvis optager plads, men hvor 
man faktisk samtidig har masser 
af plads til at bygge en lufthavn 
ovenpå. Tilmed en lufthavn det helt 
automatisk har en togforbindelse i 
stueetagen! 

Bauhaus Luftfahrt har nu stået fad
der ti l en helt konkret ide og skitse 
til, hvordan en sådan city-lufthavn 
kunne se ud. Den har fået navnet 
CentAirStation, og den er regnet 
igennem på både kryds og tværs og 
forfra og bagfra. Bauhaus Luftfahrt 
forventes at levere projektskitser, 
hvor der er taget højde for en masse 
faktorer. 
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Bygningen, som lufthavnen ligger i 
og på, er 650 meter lang og 90 me
ter bred. Bauhaus har også lavet en 
skitse til en flytype - CityBird - som 
er specielt udviklet til at operere fra 
korte baner. Bauhaus Luftfahrt har 
tidligere arbejdet med en elektrisk 
kortdistance-jet, men har i dette 
projekt holdt sig til traditionelle 
turbinemotorer ud fra den forudsæt
ning, at man i 2040 vil have ekstremt 
støjsvage og økonomiske turbine
motorer. 
Til gengæld er CityBird ikke "fly-by
wire", men "fly-by-light", da der lig
ger fiberoptiske kabler i den. 

Og bliver det hele så til noget? 
Ja, fremtiden er det som bekendt 
vanskeligt at spå om. Men den al
mindelige procedure for Bauhaus 
Luftfahrts er, at deres færdige pro
jektskitser går videre til industrien. 
Her arbejder man så videre med evt. 

at virkeliggøre dem. Når man svæver 
helt ude i kanten af vores fremtids
horistont, og når man arbejder med 
meget radikale ideer, er det nærmest 
sikkert, at alle ikke bliver til noget. 
Andre gør. FLYV følger op på sagen -
senest i 2040! +-

Herover: CentAirStation bygges over 
jernbaneterræner, der alligevel ligger i 
storbyerne. Passagerer ankommer med bus 
eller tog - bybane eller intercity - i underste 
etage. På næste etage tjekkes passagerne 
ind. Her er også plads til butikker, 
restauranter, biografer eller andet. Om 
nødvendigt kan der laves to etager til dette 
indkøbscenterelement i bygningen. På næste 
etaye bardes passagererne. Oy på tuyet af 
det hele ligger startbanen. God tur! 



KREATIVITET OG TEKNIK 
Det er faktisk ikke let at få en god ide - prøv selv! I betragtning af 
hvor mange milliarder mennesker, der går frit omkring på denne 
jord, er det egentligt sjældent, at der dukke en virkelig banebry
dende ide op. Folkene i Bauhaus Luftfahrt er ingeniører og viden
skabsmænd. Men det er ikke altid, at mennesker med ingeniørers 
tekniske begavelser og jordnære lommeregnerpraktiske tilgang 
til problemer også er vildt kreative. I erkendelse heraf, gik de 25 
ingeniører fra Bauhaus Luftfahrt sammen med 12 studerende fra 
Glasgow University of Art, da der skulle findes en løsning på at 
kombinere en stigende urbanisering med fremtidens luftfart. De 
kunststuderende var netop i gang med at blive trænet i ikke at ta
get noget for givet og at vende problemstillinger eller ideer mange 
gange på hovedet. Det frugtbare samarbejde skabte en fin balance 
mellem cle vilde ideer og det teknisk i:ennemførlii:e. 

1. Flyene løftes op til banedækket med en 
lift i stil med den, der kendes fra hangar
skibe. 

2. Flyene taxies ved hjælp af elektriske 
robotter. Der er 15 standpladser, hvor pas
sagerer kan boarde. 

3. Bauhaus Luftfahrt lægger vægt på, at 
der helst ikke skal gå mere end 15 minutter 
fra passageren ankommer med tog, til 
vedkommende sidder i flyet. Den anden 
vej - når man ankommer - skulle det 
kunne klares på ti minutter fra flyet holder 
stille, til man står nede på perronen. Man 
kan kun kalde det et fromt ønske! Men 
jo tak, det ville da være et fremskridt for 
mPnnPskPhPrlPn, hvi, tir/Pn i /11fthnvnPn 
blev kortere end flyveturen! 
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Den blev født som et svar på den store depression i 19 30'erne. 
Den sejlivede lille Cub er stadig et godt bud på at komme ud af krisen! 

Tekst: Ole Steen Hansen 

fmen krise, der er tale om i dag, er 
!.!:Vikke den økonomiske, der har 
trukket sine spor hen over verden si
den 2008. Fred være med den. Verden 
er stadig på vingerne. Den langt al
vorligere krise, der gælder fritidsflyv
ningen, er den helt grundlæggende, 
at færre og færre forstår, at flyvning 
er sjovt, spændende, romantisk - you 
name it! 

I takt med at lavprisselskaberne sen
der flere og flere ud at flyve pakket 
som sild i tønder efter stressende 
sikkerhedstjek og bagage-drop-køer, 
mister flyvningen i manges øjne sit 
skær af eventyr. 

Fritidsflyvningen snigende krise 
består i, at færre opdager, hvilken 
fantastiske fornemmelse det er at 
opleve friheden i et lille fly. Og be
mærk venligst, det ikke tæller, hvis 
det lille fly blot er et, man finder tid 
til 10-12 timer om året og flyver i lige 
linjer, mens man i sit stille sind sidder 
og spekulerer på, om der nu vil være 
sidevind under landingen? 

Nej, små fly skal bruges, bruges meget 
og specielt bruges til at flyve ud for at 
opdage verden. Og det gør man rigtig 
godt i en Cub. 

TAYLOR OG PIPER 
I begyndelsen, for mange år siden, 
handlede det i virkeligheden kun om 
de allerførste flyveture. Den første 
solo; første gang man selv og helt 
alene skulle sætte hjulene på græsset. 
Hvis mange skulle have råd til den 
fornøjelse, skulle flyvemaskiner være 
meget billigere. Det var den tanke, 
som fødte Cub'en. 

Den første Cub blev designet af C.G. 
Taylor i 1931. Med en tocylindret mo
tor på kun tyve hk blev det til en tur 
på 3-5 meter i en enkelt fods højde. 
Men det var starten. Flyet hed E-2 Cub 
og var et bud på et lille, enkelt fly, som 
skulle få USA på vingerne efter den 
store depression. Taylor var gået ned 
med et firma, der byggede mere vel
voksne civile fly. Forretningsmanden 
William Thomas Piper var trådt til og 
havde købt fallitboet. 
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"EN MUSTANG SOM IKKE VILLE SPISE SINE CORNFLAKES" 

Cubs blev brugt til en lang række forbin
delsesopgaver under Anden Verdenskrig. 
De fløj fra interimistiske flyvepladser 
tæt ved fronten, og efter D-dag lærte 
piloterne i Normandiet snart at lande på 
marker med græssende køer - her var 
der ingen miner. Forsøg med at sætte 
bazookaer fast på vingestræberne greb 
dog aldrig om sig. Ikke desto mindre lyk
kedes det en pilot i Normandiet at øde~ 
lægge fem kampvogne i nærkamp med 
sine påmonterede bazookas. Generelt 
gav det dog mere mening at arbejde for 
artilleriet, hvor en pilot i en Cub kunne 
lade mere end 100 tons granater i timen 
regne ned over et mål, når han gav sine 
ordrer til et batteri. 

Så selvom komikeren Bob Hope hæv
dede, at "en Cub er en Mustang, som 
ikke ville spise sine cornflakes: skulle 
der mange eskadriller Mustangs til at 
levere samme mængde eksplosiver, som 
en enkelt Cub kunne sende af sted i 
samarbejde med artilleriet. Intet under, 
at tyskere soldater, der skød en Cub ned 
fik to ugers orlov fra fronten! 

Ud af det kom i første omgang et 
simpelt, åbent glideplan, som Tay
lor og Piper trak rundt efter en bil i 
weekenden. Og i næste omgang kom 
så tanken, at de måske skulle lave et 
let motoriseret fly. Det var Taylor fire 
uger om at få sat sammen. 

Denne første E-2 Cub havde mange af 
de træk, som man har fundet på alle 
andre siden. Produktionen var lang
som i begyndelsen, og først i 1934 
nåede man op på en årsproduktion på 
65 eksemplarer. 

11935 kom bruddet mellem Mr. Tay
lor og Mr. Piper. Sidstnævnte havde 
sat Walter Jamoneau til at give Cub'en 
et facelift med bl.a. nye former på 
halen og et nyt vingeprofil, mens Tay
lor var fraværende på grund af syg
dom Det kunne han ikke acceptere. 
Taylor forlod firmaet og grundlagde 
Taylorcraft fast besluttet på at skabe 

en hård konkurrent. Det blev til en 
række fly med side-by-side seating, og 
det britiske Auster voksede siden ud 
afTaylorcrafts engelske datterselskab. 

Men intet kunne slå Cub'en, og den 
blev godt hjulpet på vej af meget aktiv 
markedsføring og f.eks. af, at salgs
agenterne tjente mere, når de ikke 
blev hængende samme sted: En eks
tra dollar om dagen, hvis de rejste til 

1. Det her må være opstillet til ære for 
fotografen - tre smilende mandfolk i 
færd med at sætte bazookaer på en Cub 
før D-dag. Bemærk den ekstra tank i 
cockpittet, som blev monteret før flyvnin
gen over kanalen. 

2. Dette er til gengæld ikke lavet til ære 
for nogen fotograf Men sammenstødet 
mellem en høstak og en Cub, hvor piloten 
kom fra det med skrammer, men livet i 
behold, illustrerer, hvor godt man sidder i 
et stålrørsbur, når uheldet er ude. 

3. Første produktionsmodel afE-2 Cub 
fra 1931. 

4. Taylor 1-2 Cubs læsses på jernbane
vogne, så de kan komme ud til kunderne. 

en ny by. Slnnls og akrobatik skaffede 
også Cubs publicity. Tre amerikanere 
holdt en Cub på vingerne i 218 timer 
og 23 minutter. Piloterne skiftedes 
til at flyve og stod af med faldskærm, 
når der var brug for pause. Den næste 
pilot sprang fra en bil i fart over på en 
rebstige og klatrede op til det tomme 
sæde, som den trætte pilot havde for
ladt med faldskærm. 

I 1937 fløj J-3 Cub, og da USA trådte 
ind i Anden Verdenskrig efter angre
bet på Pearl Harbor, var der produce
ret omkring 5.000 J-3 Cubs. 60 % af 
alle lette fly i USA var på det tidspunkt 
produceret hos Piper. 

CUB-FAMILIEN 
Mr. Pi per havde sans for forretning, og 
når nu den lille Cub var så populær, 
var det klog markedsføring at knytte 
navnet til andre typer, Piper udviklede. 
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OP.r v;:ir f.P-ks. J-4 r.uh r.011pP. mP.rl 
side-by-side seating og plads til 50 kg 
bagage; et fly til touring, J-5 Cub Cru
iser, havde to sæder bag piloten. 

Og efter krigen kom endnu flere ty
per, der endte med næsehjul i form 
af Tri-Pacer og Colt, men som var fly, 
der kunne føre genetikken direkte til
bage til Taylors E-2. Produktionen af 
Cub fortsatte imidlertid også. Luksus
udgaven PA-11 Cub Special, der blev 
produceret i årene lige efter krigen, 
synes ikke så luksuriøs med nutidens 
øjne, mens Super Cub med flaps og 
stærkere motor blev det sidste skud 
på stammen. Pi per producerede ty
pen helt op til 1994. 

WAG-AERO 
Mens Pi per gik over til helt at produ
cere blikfly, har flere andre kastet sig 
ud i at holde Cub'en levende. Wag
Aero Group ligger ca. 150 km syd for 
Oshkosh i staten Wisconsin i USA. 
Her producerer man alverdens dele 
til flyvemaskiner af mange fabrikater, 
selvsagt også til Pi per-fly. Men herud
over tilbyder Wag-Aero også kits til 
f.eks. "truly everybody's airplane!" -
og det er så deres Sports Trainer, som 
er en reproduktion a f en J-3 Cub med 

en række små forbedringer, motorer 
og præstationer, der kan mere end de 
svagt motoriserede originale versio
ner. Man kan købe tegninger og alle 
mulige stumper lidt ad gangen, eller 
også et quick-bui lt-kit, der halverer 
byggetiden, fordi man får en færdigs
vejset krop. 

THE LEGEND CUB 
Flere amerikanske flyveskoler tilby
der nu undervisning på Legend Cub -
en moderniseret udgave af den klas
siske maskine. Four Winds Aviation 
i Texas hører til dem. Her lægger de 
vægt på de kvaliteter, en pilot opnår 
ved at mestre halehjulsflyvning: "Fly
ing a tail wheel isn't hard ... !t's just 
different, and it'II make you a bcttcr 
pilot in spite ofyourself!" 

Det er American Legend Aircraft 
Company i Texas, som siden 2005 
har produceret først Legend Cub og 
siden Super Legend. Nyeste skud på 
stammen er Super Legend HP med en 
Titan 0-340 motor på 180 hk 
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1. OY-AU er en PA-18 Super Cub fra 1964. 
Den ses ofte ved svæveflyvekonkurrencer på 
Arnborg. Bemærk at den har fået nedadbø
jede vingetipper. Det sænker den i forvejen 
lave stallspeed. Foto: OSH 

2. - 3. Smukt restaureret J-5 Cub Cruiser. 
Foto: OSH 

4. Piper PA-20 Pacer fra 1949 kan kaldes en 
firesædet udvikling af Cub'en med bl.a. lidt 
kortere vinge. PA-22 Tri-Pacer fra 1950 var 
samme type med næsehjul. Maskinen her, 
OY-DMM, er en Tri-Pacer fra 1958, men som 
den skarpsindige læser vil bemærke, har 
den halehjul. Den er nemlig blevet ombyg
get, fordi halehjul nu engang er det mest 
rigtige på en rigtig flyvemaskine! 
Foto: OSH 

5.-6. PA-11 Cub Specialer en sjælden type 
i dag. Men den her viser så glimrende, hvor 
meget sjov man kan have med en Cub. Se 
bare hvor de smiler! Foto: OSH 

CUB ODDITIES 
Piper Cubs er blevet modificeret i en 
lang række tilfælde. Nogle som en del af 
den almindelige produktudvikling, andre 
af initiativrige private. 

a. TG-8 var en træner til piloter, der 
skulle lande de store transportsvævefly 
under Anden Verdenskrig. Et ekstra sæde 
blev placeret i en ny snude uden motor. 
Der blev bygget 253 af typen. 

b. Med J-3X Cantilever Cub fra 1944 fik 
man 24 mph ekstra ud af de 65 hk ved 
at forfine aerodynamikken på alle mulige 
måder. 1-3X var et teknisk fremskridt, 
men det gjorde Cub'en så dyr, at det ikke 
gav mening at producere denne version. 

c. Harold Wagner fra Oregon ville lave 
en billig tomotoret maskine og monte
rede en ekstra motor ovenpå (0 en Super 
Cub. Det var ingen succes, så i stedet 
byggede han i 1952 en PA-11 sammen 
med en J-3. De to kroppe sad meget tæt, 
og den bagbords krop tjente kun som 
overdimensioneret motorfundament. 
Flyet var tosædet, og Wagner kaldte det 
selv "The Thing''. 

d. Her et forsøg med en næsehjuls
version af Super Cub lavet på Mississippi 
State College. 

e.Super Cub som dobbeltdækker, og man 
fristes til at spørge "hvorfor?: En Super 
Cub mangler jo sådan set ikke planareal 
i forhold til motorstyrken. Men hatten af 
for den tekniske kreativitet 
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1. Legend Cub kan også flyves som søfl.y. 

2. Savage Cub komplet med vildmarkshytte 
og lejrbål udstillet på GA-messe i Frie
drichshajen. Foto: OSH 

3. På dette foto af en Super Legend 
fornemmer man fint den lidt bredere krop. 

Legend Cub er grundlæggende en 
Cub udført i moderne materialer med 
selvstarter og instrumenter, der er 
relevante i dag. Vingestrukturen er 
helt i aluminium, og der anvendes 
moderne former for stål og beklæd
ningsmateriale. Vingeprofilet er det 
klassiske Clark Y - "The best available, 
we changed nothing!" Tankene ligger i 
vingerne, og typen kan flyves solo fra 
forsædet. 
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På et væsentligt punkt er Legend 
Cub ændret i forhold til Pipers gamle 
konstruktion. Kroppen er blevet tre 
Lommer breuere. Vel giver lige Ilt.IL 
mere albuerum til nutidens modne og 
velpolstrede piloter. Og så findes det 
karakteristiske todelte sæt "dør /vin
due - slå ned/slå op" på begge sider af 
flyet. Jeg havde fornøjelsen af at be
nytte bagsædet i en Legend Cub til en 
air-to-air-sesssion over Hudson Valley, 
New York for fem år siden. At flyve 
med begge sider åbne gav stort set 
den samme charmerende oplevelse 
som at flyve i åbent cockpit, men vig
tigere var det, at jeg kunne fotografere 
til begge sider uden forstyrrende glas 
imellem. Legend Cub er en fremra
gende fotoplatform! 

SAVAGECUB 
Den italiensk-tjekkiske Savage Cub 
er er et ultralet fly designet i Italien 
men med meget stærk inspiration fra 
Piper Cub. Savage er således et helt 
nyt fly, der føres Cub-slægten videre 
på samme måde, som man kan sige, at 
BMW Mini fører arven fra Morris Mini 
videre i bilernes verden. 

Når man ser på en Savage Cub, be
mærker man, at kabinen ser lidt 
større ud, end på en Pi per Cub. Den 
er faktisk på størrelse med kabinen 
- også i bredden - på en Legend Cub. 
Resten af flyet er lidt mindre. Dør
Vindue lukkes op i et stykke, og så kan 
den leveres med vældige terrængå
ende hjul - eller ski eller pontoner. På 
en lille halv time kan vingerne foldes 
tilbage, så den kan være i en mindre 
hangar eller på en trailer. 

Den vildeste Savage-version er Bob
ber. Navnet stammer fra motorcyk
lernes verden, hvor en "Bobber" er 
en custom built MC med al overflødig 
pynt fjernet, så den bliver så let som 
muligt. Savage Bobber er også helt 
"back to basics" - herunder det man 
kunne kalde "basic aeronautical fun!" 
Man kan vælge så meget forskelligt 
med hensyn til farver på stel, seat 
belts, lædertasker, motor m.m., at 

man i praksis får sin Bobber leveret 
"customized". Den åbne maskine kan 
fås med et vinter-kit, så man kan sidde 
en smule lunt, hvis man skal ud over 
snelandskaberne med sin Bobber. 

100 ÅR-JUBILÆET 
Man kan diskutere, hvornår Cub'en 
egentlig blev født. Taler vi om den 
første E-2 eller er det klassikeren J-3? 
Men det er under alle omstændigheder 
slet ikke urealistisk at forestille sig, at 
nogen vil producere Cubs om 15-20 
år. En Savage Cub kan flyves for 5-600 
kroner i timen, så timeprisen vil ikke 
dræbe denne flytype - en ikke uvæ

sentlig pointe. 

Forsiden på FLYV - som vi antager 
også findes om 15-20 år - vil da kunne 
vise et lille, tosædet gult fly, der har væ

ret i produktion i 100 år. Altså længe 
efter, at det ikke længere har givet me
ning at producere PA-28'ere og Cessna 
172'er, der var fantastiske maskiner 
i deres tid, men som udviklingen og 
brændstofpriserne løb fra. Cub'en er en 
generation ældre, men den har tidløs 
X-faktor, og det er ikke for meget sagt, 
at så længe, der findes piloter, som for
står at nyde, naturen, himlen og livet, 
vil der være Cubs på vingerne! 

Hvis vi vender tilbage til udgangs
punktet, så lad os lige træde et skridt 
tilbage og beundre den lille tosædede 
maskine, som holder der på græsset. 
Findes der noget bedre, hvis flyvning 
skal være sjov? Den er ukompliceret, 
sikker og ... nå ja, udseendet betyder 
jo ikke alt, og det er en dybt subjektiv 
kommentar, men alligevel ... den er 
altså også smuk! Fantastisk egentlig, at 
amerikanerne, der er så glade for "all 
things big" har haft en succes med no
get, der er så småt og enkelt! 

Hvor livskraftig typen er, vil man 
utvivlsomt kunne forvisse sig om på 
Hi:iganas Flygplats nord for Helsing
borg i Kristi himmelfartsferien. Her er 
både modeller og alle typer full size 
Cubs inviteret til Cub-fest! Har du sat 
kryds i kalenderen? +-



CUBS I TAL 
J-3C-65 LegendCub Savage Classic 

Tomvægt 290 kg 379 kg 288 kg 

MTOW 500 kg 600kg 450/560 kg" 

Spændvidde 10,74m 10,82 9,31 m 

Længde 6,78m 6,83 6,39m 

Motor• Continental A65 Continental 0-200 Rotax 921 S 

Hk 65 100 100 

Tankindhold 451 751 68 l 

Forbrug 15 Vt 21 l/t 131/t 

Vmax 92mph 108 mph 117mph 

Vmin 35 mph 35 mph 38mph 

Vcruise 81 mph 97mph 106 mph 

*typisk eksempel, ofte kan flyene leveres med andre motorer. 
**afhængig af certificering i forskellige lande. 

1. Måneopgang set fra en Cub - jeps, det er 
sådan man med stor fordel kan tilbringe sin 
fritid! Foto: OSH 

2. Bemærk lædertaskerne! Bemærk de ter
rængående hjul. Bemærk i det hele taget, 
hvor sjov Savage Bobber er! 

3. Tjek lige den Cub-udsigt! Danmarks 
kyster bliver ikke meget smukkere, og turen 
bliver ikke nødvendigvis kedeligere af, at 
piloten i forsædet er halehjulseventyrer
piloten Dieter Betz. Foto: OSH 

4. Hvorfor er det lige, man får lyst til at 
sætte "Bom to be Wild" på cd-spilleren? 
Billedet illustrer det åndelige slægtskab 
mellem Savage Bobber og NC-verdenen. 
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Den gule Cub har fået nye farver: 
Sort og grå med rødt trim. 
Shock Cub'en minder os om, hvad 
flyvning i virkeligheden går ud på: 
At have det sjovt! 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

fm en stod der i aftensolen, netop 
li:V rullet ud fra sin hangar i Verona 
Aeroclub - et af de steder, hvor man 
med det samme føler sig hjemme og 
i godt selskab. Flyvning er et inter
nationalt sprog. En kølig drink og en 
sandwich i skyggen under træerne 
udenfor var lige præcis så meget 
gourmet, som man kunne ønske sig 
det. Flyene på græsset var dem, man 
ser overalt i verden - Piper'ere, Ces
sna'er, ultralette og forskellige svæ
vefly på den modsatte side af banen. 
Men denne aften skulle vi se nærmere 
på den nyeste kreation fra Zlin Avia
tion i Verona - Shock Cub'en. 

Vi skulle lave nogle fotos på jorden og 
overveje, hvordan vi ville flyve air-to
air-operationen næste dag. Hvor ofte 
får man chancen for et stævnemøde 
med en prototype, der kun er tyve 
flyvetimer gammel? Finishen var per
fekt. Duften af læder i cockpittet for
førende. Shock Cub'en rejste sig højt 
foran kameraet, næsten som om den 
ville snyde sig fra, at den faktisk er et 
ganske let fly; kun en smule for tung 
til ultralet-reglerne i de fleste lande. 
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"Vi kunne trimme vægten ved at fjer
ne bush-hjulene, slats og dens double 
slotted flaps," sagde designer og di
rektør Pasquale Russo," men så ville 
den ikke være en Shock Cub. Vi håber 
på en generel grænse på 350 kg tom
vægt for ultralette fly - den ville give 
god mening i dagens CA-verden." 

Shock Cub' en er resultatet af al den 
erfaring Zlin Aviation har samlet gen
nem de år, hvor firmaet har designet 
og bygget ultralette fly inspireret af 
Pi per Cubs og bushflyvning. ''Alt hvad 
vi har lært om fly er lagt ind i den 
maskine. Den er vores PhD, vores 
svendestykke, vores afslutningsop
gave," forklarede Pasquale. 

TAILDRAGGERS 
For at forstå Shock Cub'en og de 
andre Savage Cubs må man gøre 
sig klart, at de er skabt af to vigtige 
ingredienser. Solidt håndværk og 
passion. Ingen af delene er nyheder 
i Verona. I byens centrum er 2000 år 
gammelt solidt håndværk synligt i 
form af den vældige romerske Arene 
di Verona, som stadig ikke har pas-

seret 
sidste 
salgsdato. Den bruges til operafore
stillinger den dag i dag. Alle t iders 
største romantiske klassiker om 
Romeo og Jul ie foregår i Verona -
stærke passioner har også traditio
ner i byen. 

1 dag kan vi, der er begejstret for flyv
ning, finde disse kvaliteter i et indu
strikvarter i en forstad t il Verona, 
hvor Zlin Aviation hører hjemme. 
Firmaet er grundlagt og bliver dre
vet af Pasquale Russo. Han er søn af 
en Starfighter-pilot og voksede op i 
byen, så flyvning har altid været en 
del af hans liv. 

Han blev uddannet som paramedic 
og kom til at flyve med lægehelikop
tere. I fritiden fik han PPL, fløj, funge
rede som instruktør og begyndte at 
hjemmebygge fly ud fra amerikanske 
kits. Snart begyndte han at forbedre 
dem og blev overbevist om, at han 
kunne gøre det bedre selv, selvom 
hans tørste bemærkning - "jeg tror, 
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jeg vil designe mit eget fly" - mest af 
alt var ment som en joke. 

Resultatet blev den første Savage Cub 
- "savage" fordi den byggede på en 
vild passion for flyvning, "Cub" fordi 
det aldrig har været nogen hemme
lighed, at flyets spirituelle stamfader 
var Pi per Cub, som det blev under
streget med den gule farve og den 
sorte stribe ned langs siden. 

Folk begyndte at spørge ham, hvor 
man kunne købe sådan en, og nogle 
foreslog, at han begyndte a t produ
cere sin egen flyvemaskine. Dette 
lå ud over Pasquales finansielle ka
paciteter og langt ud over, hvad han 
havde forestillet sig, at han skulle 
beskæftige sig med. Flere advarede 
ham også om, at fremtiden altså 
bestod af slankt og hurtigt glasfiber. 
Hvorfor leve i fortiden med stålrør og 
lærredsbeklædning? Pasquale ville 
nu gerne, overbevist som han var om, 
at stærke og velflyvende ta ildraggers 
repræsenterer noget fundamentalt 
i general aviation - glæden ved at 
tlyve! 

FABRIKKEN 
Pasquale fandt en vej t il at få produ
ceret en serie på fem fly. Han besøgte 
Polen og Rumænien, men endte i byen 
Zlin i Tjekkiet. I dette område lå det 
tjekkiske firma Moravan - et fi r ma, 
der også har heddet Zlinska letecka 
spolecnost, og som efter økonomiske 
vanskeligheder er dukket op igen som 
Zlin Aircraft. De berømte Zlin-trænere 
blev bygget her, men det skal under
streges, at det tjekkiske firma ikke 
har noget at gøre med Pasquales "Zlin 
Aviation", som er opkaldt efter byen. 
Måske lidt forvirrend e, men Zlin Avia
tion er altså et italiensk selskab med 
produktionsfaciliteter i Tjekkiet. 

1.Shock Cub over Sirmione-halvøen i 
Gordosøens sydende. 

2. Shock Cub'en hor meget venlige stall
egenskaber. Testpilot Fabio Guerra siger, at 
den "nærmest er limet fast til luften·: 

3.Så er der tid til kigge lidt nærmere på 
den imponerende Castello Scaligaro. 

4. Typens slats ses tydeligt her, hvor Shock 
c.ub'en trækker op I en steJI st1gn1ng. 

~"~~ 
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På egnen fandt Pasquale meget er
farne arbejdere, og således kunne 
µrodukL1011e11 af Sav age Cul.J begynde. 
"Vi har altid haft en leveringstid på 
6-8 måneder. Gennem alle årene. Det 
har været betryggende at vide, at folk 
altid har kunnet lide vores fly." 

Efter en årrække hvor flere og flere 
designs kom til, etablerede Pasquale 
en afdeling, hvor flyene blev færdig
monteret i en forstad til hans hjemby 
Verona. Prototypen til Shock Cub blev 
bygget her. Råmaterialer og værktø
jer ligger eller s tår i en enkelt stor 
hal. Flystel i forskellige grader af fær
diggørelse står på fabriksgulvet. Zlin 
Aviation bygger ikke til lager, men 
udelukkende efter ordrer. 

På balkonen i ha llen bliver vinger 
bygget og beklædt. Da FLYV var på 
besøg, blev en Savage Bobber færdig
monteret til en kunde, arbejdet med 
en Savage Cruiser var lige begyndt, 
og den anden Shock Cub var i færd 
med at få lærred på oppe på balko
nen. 

Zlin Aviation handler også om at ska
be jobs i Verona. Godt gammeldags 
arbejde i en produktionsvirksomhed. 
Når man køber en Savage Cub, bliver 
den håndbygget til kunden. Medar
bejderne rekrutteres lokalt. Nogle 
er erfarne gamle mekanikere, andre 
kommer friske fra flymekanikersko
len ved siden ad. De dygtigste herfra 
får tilbud jobs i Zlin Aviation. En af de 
unge fortalte, at han havde arbejdet 
for et luftfartsselskab efter s in ud
dannelse. "Men jeg arbejdede altid 
om natten - det er bedre at arbejde 
om dagen, og det er sjovere at bygge 
flyvemaskiner end at vedligeholde 
dem." 

Fabrikken er et unikt vidnesbyrd om, 
at flyvning er en love affair - for nu at 
bruge et godt dansk udtryk. Mellem 
stålrør, aluminiumsplader, kulfiber, 
lim, bolte, møtrikker og Oracover -
det sidste materiale, der er taget i 
brug 1 kampen for at holde vægten 

En ung lokal medarbejder hos Zlin Aviation 
er ved ot montere et hjul på en Savage 
Bobber. 

nede - ser man også modelfly. Ved si
den af Pasquales skrivebord i et hjør
ne af fa briksgulvet står et diorama i 
skala 1:32 af en Super Cub på ponto
ner i canadiske omgivelser ved bred
den af en sø. Andre steder får man øje 
på radiostyrede aerobatic-modeller, 
en perfekt Bleriot med fungerende 
wing warping og svævemodeller i alle 
størrelser. Nogle af medarbejderne er 
aktive modelflyvere i fritiden. Findes 
der andre flyfabrikker, hvor der også 
lige er plads til medarbejdernes -
ganske mange - modeiny? 

Nogle af modellerne er ligefrem virk
somhedens egne produkter. Ja, man 
kan købe skalamodeller af Savage 
Bobber på omkring 20 kg bygget i 
nøjagtigt de samme materialer som 
1:1 versionen! Det er mesterværker, 
ikke billige made-in-China-skum
fiduser, men ægte flyvemaskiner i 
lille størrelse. Modellerne er ikke 
hovedprodukterne hos Zlin Aviation, 
og der kan være perioder, hvor al 
tiden bliver brugt på at efterkomme 
forespørgslen på full size fly, men 
modellerne giver god mening: "Same 
passion, <lifterent scale!" 



Shock Cub - close up and personal! 

1. Mirko Vacchi gør en Savage Cub klar til 
at fungere som foto fly på air-to-air-turen. 

2. Air-lo-air-pilolerne fra FLYV'~ be~øg. Til 
venstre Mirko Vacchi, flyveinstruktør, Rotax
tekniker og pilot på fotoflyet. Til højre 
ex-Starfighter pilot, Boeing 777-pilot og 
testpilot på Shock Cub Fabio Guerra. Fabio 
kommenterede: "Dengang med Starfigh
terne handlede det om at flyve så hurtigt 
som muligt. Med Shock Cub'en forsøger jeg 
at flyve så langsomt som muligt!" 

3. Finishen og håndværket er førsteklasses! 
Det er sjældent, man kalder flyvende ma
skiner for kunstværker - men hvorfor skulle 
man egentlig ikke det? 

4. Indendørs RC-model af Savage Bobber. 
Den vejer kun 700 gram inklusive RC-udstyr 
ag batteri. 

5. Fabrikshallen hos Z/in Aviation i Verona. 
En Savage Bobber gøres klar til en kunde. 
Kroppen skal ikke beklædes. Længere bag
ude ses et par vinger og den smalle krop til 
en Savage Agi/is. 

Landing på 30 meter. Støddæmperne hjælper tydeligvis med. En sydafrikansk kommen
tar på Focebook hævder, at "Shock Cub vil revolutionere bush-flyvningen, som vi kender 
den'. 

FLYV Februar 2017 23 



TYPERNE 
Siden den første Savage Cub fløj i 1997 
er der kommet en hel serie med vide
reudviklede og forbedrede designs. 
Pasquale Russos kreative sind er altid 
i bevægelse, og nye ideer dukker kon
stant op. I designprocessen har han 
fået hjælp af flyingeniører, hvoraf en 
har arbejdet for både Alitalia og Boeing 
i Seattle, før han kom til Zlin Aviation. 
Således bliver gode designs hele tiden 
gjort bedre. Det kan være små ændrin
ger i vingeprofilet, et sæde som monte
res lavere eller en forstærkning et sted 
i strukturen. 

Savage Cubs er - i alle deres forskellige 
varianter - meget forskellige fra den 
originale Piper Cub. Bortset fra cockpit
tet er de mindre. Ribber og vingestruk
tur er forskellige i de forskellige mo
deller. Bobber-vingen er ganske enkel, 
mens den er meget avanceret på f.eks. 
Shock Cub. Hovedbjælkerne i vingerne 
er aluminiumsrør. Den ene udgør sam
tidig forkanten, mens den anden ligger 
lige foran krængerorene. Stræberne er 
derfor forbundet med vingen længere 
fremme og bagude end på Piper Cub. 
Den større afstand mellem hovedbjæl
kerne gør, at døren i siden er større og 
adgangen dermed lettere. Pasquale har 
besluttet sig for ikke at lave døre i beg
ge sider af flyene for at gøre strukturen 
så stærk som muligt. 

24 FLYV Februar 2017 

SAVAGE-FLY 

Savage Cla~~il 1997 

2005 

2009 

2010 

2012 

2012 

2014 

2016 

2016 

Savage Cruiser (en restylet Classic) 

Savage Cub (Classicforstærket og restylet til bush-flyvning) 

Savage Bobber (barberet, åben version) 

Savage Cub-S (større, stærkere version optimeret til bush-flyving) 

Savage Bobber RC (Radiostyret model af Bobber) 

Savage Agilis (enkleste, helt åbne version) 

Savage Bobber RC lndoor (meget let RC version) 

Savage Shock Cub 

Da styrke og vægt hænger sammen, 
spiller det også en vigtig rolle for 
styrken, at Zlin Aviation anvender 
høj kvalitet 4130-stål, og i al almin
delighed holder vægten nede. Den 
gamle Piper Cub har altid været et 
sikkert og stærkt fly. Savage Cub er 
stærkere, fordi en forbedret struktur 
understøtter en lavere vægt. Savage 
Bobber er testet til mere end 6G og 
Shock Cub til mere end 8G - hvilket 
må kaldes anstændige sikkerheds
margener for lette flyvemaskiner. 

Typerne Bobber og Agilis kan med 
deres ubeklædte kroppe virke ekstre
me, og Pasquale spekulerede faktisk 
også på, om de kunne sælges, da han 
udviklede ideerne til dem. De er ikke 
mainstream-fly, men de får helt sik
kert folk til at vende hovedet og kigge 
en ekstra gang. Med Agilis r ider man 
nærmest på flyet - som på en motor
cykel eller en bevinget hest! Men der 
har også vist sig at være et marked til 
disse fly. Som Pasquale siger: "Der er 
nok skøre mennesker i Verden til alle 
vores skøre ideer!" 

GOSLOW! 
Formålet med det hele er at gøre 
det sjovt at flyve. "Jeg synes, det er i 
orden, at folk flyver fra A til B - det 
er ok. Men de skal lande her og her 
og her og her og her for at udforske 

Pilot, designer og direktør Pasquale Russo. 

verden," siger Pasquale og bevæger 
sig rundt, mens han peger på for
skellige steder på fa briksgulvet, som 
var det et stort kort. "Med et slankt 
glasfiberfly kan man flyve stærkt -
og hvad så? Jeg synes man skal flyve 
langsomt, udforskede himlen og 
jorden nedenunder. Land t i gange på 
turen! Oplev det hele. Man skal flyve 
for at mærke verden, for at få en god 
oplevelse. Farten er ikke vigtig." 

Shock Cub'en er indtil videre den 
mest avancerede Savage, og den 
er tænkt som den ultimative lette 
og langsomme bush-flyvemaskine. 
Indtil videre har den mere end levet 
op til forventningerne. Pasquale har 
studeret alle vigtige STOL-fly for 
at hente detaljer fra dem ind i sit 
design. En forskel fra Pasquales t id
ligere Savage Cubs er den større hale 
- nødvendig for at bevare kontrollen 
ved meget lave hastigheder. 

Landingsdistancen er i skrivende 
stund kommet ned på 30 meter, men 
Pasquale og testpilot Fa bio Guerra 
forventer at få den ned på 15. Star
ten kræver heller ikke meget plads. 

En fuld 360 graders cirkel med 60 
meter i diameter kan med 70 gra
ders krængning flyves på 8 sekun
der. All dette på 100 Rotax heste
kræfter. 



Shock Cub - godmodig, men ikke 
desto mindre meget manøvredygtig. 

SAVAGE SHOCK CUB 

Motor Rotax 912, 100 hp 

Spændvidde 900cm 

Længde 684 cm 

Højde 225 cm 

Vingeareal 15,21 m2 

Cockpitbredde 69cm 

Understelsbredde 238 cm 

Max take off-vægt 472,5 kg (ULM), 600 kg (LSA) 

Tomvægt 314 kg 

Tilladt G-belastning +6/-3 (testet ved MTOW) 

Vne 130mph 

Max speed 115 mph 

Cruising speed 90mph 

Stal/ speed, Juli 23 mph 
flaps, MTOW 

Climb rate 1000 Jt/min 
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Da FLYV besøgte Zlin Aviation fløj 
Fa bio Guerra Shock Cub'en i en 360 
graders cirkel helt uden krængning -
i princippet sidegled han hele vejen 
rundt med vingerne vandret. 

Der er allerede solgt 20 Shock Cubs 
- det er før de er bygget, ligesom det 
foregår hos Boeing og Airbus. Og det
te er kun begyndelsen. Shock Cub'en 
vil bliver udviklet til at tage en meget 
stærkere motor i skøn samklang med 
firmaet s logan: "Runways are optio
nal!" En Shock Bobber - en version 
med åben, ubeklædt krop - er også 
på vej. Regn med en ting: Pasquale 
Russo kan ikke holde op med at få 
nye ideer og visioner. 

GA MÅ GEN OPFINDE SIG SELV 
Indtil videre er der solgt mere end 
350 Savage-fly over hele verden. 
Priserne starter ved 33.500 Euro 
for Agilis og går op til 73.900 for en 
Shock Cub. Disse priser er ex works 
og uden moms. Man kan også købe 
flyene som kits, bruge 400-500 ti
mer på at samle dem og spare nogle 
penge. Prislisten er seks sider lang, 
fordi den omfatter alle de muligheder, 
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man har for at tilkøbe specielt udstyr, 
hjul i store størrelser, farveskemaer, 
molore1; propelle1 m.m. Del e1 !el dl 
se Savage Cubs som private fly, men 
de kan også fungere i klubber. De kan 
slæbe svævefly, og hvorfor skulle en 
svæveflyveklub ikke have en? I dag 
bruger mange svæveflyveklubber en 
Motorfalke eller en Dimona til slæb, 
og de fungerer så også som touring
fly for medlemmerne. En Savage Cub 
kunne gøre det samme, være billigere 
at købe og sjovere at flyve med. 

Savage Cub-familien er ved at blive 
voksen på et tidspunkt, hvor General 
Aviation må genopfinde sig selv. Fly
veklu hher over hele Europa klager 
over, at unge mennesker ikke længere 
står og kigger længselsfuldt ind over 
hegnet til flyvepladsen. Malingen 
falmer på de dej lige, men meget 
omkostningstunge traditionelle Ces
sna' er og Pipere. Moderne biler er 
ideelle til kortere distancer - hvorfor 
flyve en kort tur, når man alligevel 
står med et transportproblem efter 
landingen? Tag bilen! Længere di
stancer klarer 737'er og A320'ere til 
priser, GA-fly slet ikke kan konkur
rere med. Desværre giver de også 

folk et helt forkert indtryk af flyvning. 
Det er måske nok billigt og hurtigt at 
blive lidw,purlerel meu rnlelly, men 
det er bestemt ikke nogen fornøjelse 
at vente i lange køer på at aflevere sin 
kuffert ved Bagage drop i overfyldte, 
over-priced lufthavne, hvor man 
opholder sig længere tid, end man 
bruger på at flyve på sit inter-euro
pæiske hop i en propfyldt jetdreven 
sardindåse. I dag får mange menne
sker slet ikke fat på den helt grund
læggende sandhed, at flyvning kan 
give stor personlig tilfredsstillelse, at 
det kan være sjovt og give oplevelser 
og udsigter man aldrig vil få som et 
jordbundet væsen. Dette budskab må 
spredes til bredere kredse, hvis GA 
skal overleve i længden. Helt grund
læggende flyver man i de fleste tilfæl
de ikke GA-fly, fordi de giver mening 
som transportmidler. Man flyver med 
den for at få unikke oplevelser. 

Savage-familien er ideel til netop 
dette. Flyvningen begyndte med at 
mennesker drømte. Shock Cub'en og 
dens Savage-søskende er som skabte 
til at genoplive drømme om at men
nesket skal udforske både himlen og 
verden nedenunder! +-
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Det gode selskab 







A t redde mennesker i havsnød, 
eller i vanskeligt tilgængelige 

områder, kræver specialuddannet 
mandskab, der kan løse opgaverne. 
Men det kræver også udstyr, der kan 
holde til de specielle forhold og fun
gere i udfordrende situationer. 

Redningshelikoptere blev introduce
ret i Danmark i 1957 hvor flyvevåb
nets eskadrille 722 fik syv Sikorsky 
S-55 helikoptere, der blev drevet af 
stempelmotorer. Helikopternes pri
mære opgave var at redde piloter fra 
jagerfly, hvilket gav rigeligt med op
gaver, da der bare i perioden 1950-
1955 var 55 total-havarier med tab 
af 62 menneskeliv. 

Besætningerne på redningshelikop
terne beviste hurtigt, at helikoptere 
var et fantastisk supplement til red
ningsskibe, og de blev en uundværlig 
del af rednings-beredskabet. Række
vidde og flyvetid for de benzindrevne 
helikoptere, var dog ret beskeden, så 
da det blev muligt at købe de noget 
større turbine-drevne S-61'ere, fik 
helikoptere og mandskab den vigtige 
rolle de spillede i over 40 år. 

REDNINGSMATERIEL 
At redde mennesker op af et oprørt 
hav 1 slo nnveJr kræver greJ der vir
ker hver gang, og at Lite Flite blev 
leverandør af blandt andet rednings
slynger, var lidt af en tilfældighed. 
Lite Flites stifter John C. Halstein, 
startede nemlig sin virksomhed som 
vedlige-holder af faldskærme med 
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eget værksted nær Roskilde. 
Med tiden fik han også agentur på 
salg af faldskærme, hvilket førte til 
en ordre på levering af faldskærme 
til Jægerkorpset og senere også til 
Frømandskorpset. Med årene blev 
John Halstein nærmest fast leveran
dør af faldskærme til forsvaret, og 
derfor var det også John Halstein 
der leverede nye rednings-skærme 
da Flyvevåbnets flyveskole pensio
nerede Chipmunk, der blev afløst af 
SAAB T17. 
En udfordring var dog, at T-17 skulle 
kunne tage en observatør med i klap
sædet bag piloterne, og da der ikke 
var meget plads til at komme ud af 
bagdøren, måtte der udvikles en me
get flad brystmonteret redningsfald
skærm og et særligt seletøj, der blev 
produceret i 40 eksemplarer. 

KOLDINGEGNENSLUFTHAVN 
1989 blev et vendepunkt for John 
C. Holsteins virksomhed, idet han 
valgte at flytte virksomheden til Kol
dingegnens Lufthavn. I den forbin
delse fik virksomheden også det nye 
navn Lite Flite, hvilket var inspireret 
af forhandling af en tysk ultralet 
motorsvæver - STRATOS 300 - indtil 
producenten gik konkurs. 
Som tiden gik opbyggede virksom
hede11 L1Le rille ved Koldmgegnens 
lufthavn en kundekreds, der ud over 
at levere udstyr til forsvaret også 
fremstillede og leverede vindposer 
til flyvepladser, sikkerhedsseler til 
fly samt cargonet, pi tot-covers, og 
meget andet. 

2.-5. Thomas Knudstrup 
viser her hvordan QRB'en 
virker. 

ESTONIA BLEV VENDEPUNKT 
I starten af 1990'erne producerede 
Lite Flite en del udstyr til rednings
helikoptere i både Danmark og flere 
andre europæiske lande. John Hol
stein fortæller, at redningstjenester
ne dengang var baseret på det udstyr 
man kunne skaffe og tilpasse til de 
opgaver man løste, og derfor ikke var 
sat i system i nær samme udstræk
ning som nu om dage. For eksempel 
brugte flere redningstjenester ikke 
specialudviklede rednings-slynger. 
I stedet brugte de et jern-åg med et 
ophængt faldskærms-seletøj, der var 
tilpasset åget, og der var flere andre 
kreative løsninger der fungerede fint 
i nogle situationer, men mindre hel
digt i andre. 

Da færgen Estonia forulykkede og 
sank den 27. september 1994, mi
stede 852 mennesker livet og kun 
137, af de i alt 989 der var om bord, 
overlevede det ufrivillige ophold i 
havet ud for den finske skærgård. 
Efter den enorme redningsaktion, 
hvor redningshelikoptere fra mange 
lande deltog, blev der indsamlet er
faringer der viste, at der var plads til 
forbedringer. 



3. Først drejes "grebet" på QRB'en, hvilket 
gør det muligt for redderen at koble sig fri, 
ved at slå hånden mod "greber 

Et af problemerne var, at redderne 
oplevede at de kunne tabe de men
nesker de skulle redde. De forkomne 
kunne71emlig glide ud af slyngen, der 
skulle bruges til at hejse dem op i 
helikopteren. Det skete også at kolde 
ofre fik hjertestop, når de pludselig 
blev trukket lodret op afvandet. 
Andre problemer var, at redderne 
ikke kunne koble sig fri af helikopte
ren når de havde brug for det. 

Sammen med redningstjenesterne 
i Sverige og Danmark, gik John Hol
stein i gang med at løse nogle af 
problemerne, der kunne løses ved 
at forbedre de rednings-slynger der 
blev brugt. 

At finde en løsning på at give red
derne mulighed for selv at koble sig 
af den wire de var afhængige af, kræ
vede dog noget udviklingsarbejde. 
Der skulle nemlig udvikles en "an-
01 cl11i11g" cle1 kunne koble redderen 
af wiren i et snuptag, vel at mærke 
imens redderen hænger i wiren. 
Ydermere skulle anordningen være 
konstrueret, så der ikke var risiko for 
at komme til at koble sig af på et uøn
sket tidspunkt. 
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John Holstein fortæller, at det kræve
de en del timer at få udtænkt anord
ningen, men at han fandt en løsning, 
der bestod i en "anordning" hvor et 
"håndtag" med et snuptag kunne dre
jes inden man med et dask på hånd
taget kunne udløse "anordningen", 
der så koblede redderen af wiren. 
"Anordningen" fik navnet QRB, der 
står for Quick Release Box, og efter at 
have afprøvet "version 1" blev "ver
sion 2" sat i serieproduktion med få 
men vigtige justeringer, og over 1.000 
eksemplarer er nu i brug i mange af 
de op mod 3.000 redningshelikoplere 
Verden over. 

UFFE-EFFEKT 
Inden Estonia-ulykken var der op
stået behov for nyt redningsgrej, idet 
landene Estland, Letland og Litauen, 
efter "murens" fald i 1989 var blevet 
medlemmer af NATO. Som bekendt 
gjorde daværende udenrigsminister 
Uffe Ellemann Jensen meget for at de 
tre lande kunne få vestligt militært 
isenkram, og det danske flyvevåben 
købte i disse år en del udstyr og grej 
der blev foræret t il de Baltiske lande. 

Den store forskel var dog stadigvæk 
Estonia-ulykken, der fik mange red
ningstjenester til at gennemtænke 
mulige ulykkes-scenarier, og i årene 
efter ulykken blev der forbedret på 
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redningsudstyr og udviklet meget 
nyt. Sideløbende fik mange politikere 
Verden over øjnene op for vigtighe
den af at have veludrustede rednings
helikoptere, hvilket har givet Lite 
Flite mange ordrer. 

UDVIDELSE 
OG GENERATIONSSKIFTE 
Siden John Holstein etablerede Lite 
Flite ved Koldingegnens Lufthavn, har 
han stille og roligt udviklet virksom
heden, der de seneste år har haft en 
årlig omsætning på omkring 8 mio. 
kr. Det er dog ikke kun John Holstein 
der har bragt Lite Flite dertil. Gen
nem en årrække har John Holstein 
haft Thomas Knudstrup ansat som 
nærmest ligeværdig partner - og en 
slags direktør-lærling - for planen er 
at Thomas Knudstrup på et tidspunkt 
skal overtage virksomheden. Indtil 
tiden er moden til det, er der rigeligt 
at gøre for alle i virksomheden. Der 
kommer løbende ordrer ind fra kun
derne der fordeler sig med omtrent 

25% danske og 75% udenlandske 
kunder i omkring SO lande fra Sval
bard i nord til Falklands-øerne i syd. 
Årligt produceres der omkring 2.000 
enheder, der fordeler sig over såvel 
QRB'ere, redningsslynger og helikop
ter seletøjer, af og til suppleret af car
gonet, vindposer og pitot-covers eller 
ombetrækning af interiør i fly-kabi
ner. Med andre ord utallige opgaver, 
der kan løses ved hjælp afwebbing, 
nylon, polyester-stoffer eller stropper 
samt nål og tråd. +-



LiteFlite har kunder i 40-50 forskellige lande, hvor der kan være stor 
forskel på redningsopgaverne. Derfor produceres der mange forskellige 
slynger. Nogle er beregnet til ofre der skal hoistes liggende, mens andre 
er designet til at ofrene selv kan fastgøre sig i slyngen, inden de hoistes 
hængende i lodret position. 









Når vi flyvermotorflyer vi afhængi
ge af, at de mange forskellige me

taldele i vore motorer fungerer som de 
skal. Men når metal gnider mod metal 
vil der med tiden opstå slitage, og 
skal en motor leve op til "kommerciel 
standard", er der strenge krav til hvor 
slidte de forskellige dele må være. 
Motorfabrikanterne kunne i prin
cippet vælge at give motorerne en 
begrænset levetid, og dermed tvinge 
motorejerne til at købe nye motorer. 
På den måde kunne man have tvunget 
fly-ejere til at få fabriks-nye motorer, 
og man kunne måske have tvunget 
fly-ejerne til at medvirke til udvikling 
af mere energivenlige og mindre stø
jende motorer. Eller man kunne have 
tvunget dem til at skrotte velfunge
rende fly, bare fordi motorerne havde 
nåel el visl anlal "ganglimer" eller 
"kalendertid"! 

De 4-6-cylindrede luftkølede "boxer
motorer" der har været anvendt i 
fly i stil med Cessna 172/182 eller 
Pi per PA 28 160/180 er alle desig
net og konstrueret i begyndelsen 
af 1950'erne. Ideen med "liggende" 
luft-og oliekølede cylindre er dog 
endnu ældre, og blev anvendt i den 
legendariske Folkevogns-boble al
lerede i begyndelsen af 1930'erne. Så 
det var ikke nytænkning, der prægede 
tegnestuerne hos motorfabrikanterne 
i 1950'erne. 

1. Motoren monteres lodret inden den skilles 
ad, så olie og anden snavs kan løbe ned i 
bakken under motoren. 
2. Magneter, vacuum-pumpe m.v. afmonteres. 
3.Første cylinder er afmonteret og derefter 
afmonteres stemplet. 
4. Når olie cylindre og stempler er afmon
teres trækkes de gennemmgående bolte ud, 
der holder krumtaphuset sammen. 
5. Krumtaphusets to halvdele lirkes fra 
hinanden. 
6. Krumtaphuset er adskilt. 
7. Af manualen fra motorfabrikanten fremgår 
det hvordan krumtappen skal inspiceres. 
8. Krumtappen inspiceres indvendigt for 
korrosion og der måles godstykke/ser. 

Da de motorer, der i dag anvendes i 
langt de fleste små fly nu om dage, 
blev konstrueret, var mantraet for
modentlig "PÅLIDELIGHED". Det 
blev opnået ved at satse på motorer 
med fire eller seks luft-og oliekø
lede vandretliggende cylindre og 
en rotationshastighed der ikke 
krævede gearing. Selve motorerne 
blev konstrueret så de bestod af en 
meget solid krumtap, som blev lagt 
i slidstærke lejer i et krumtaphus, 
der bestod af to støbte halvdele. Med 
andre ord: gedigent slidstærkt kram, 
der er ukompliceret at skille ad, ser
vicere, og samle igen, hvis det viser 
sig nødvendigt. 

Nødvendig service opstod relativt 
hurtigt, for selv gedigent slidstærkt 
kram kunne ikke holde til at en pro
pel blev kørt i jorden på en ujævn 
græsbane, eller ramte jorden fordi 
et forhjul kørte i et hul, eller propel
len ramte landingsbanen under en 
uheldig landing. En sådan belastning 
viste sig nemlig at give revner i vitale 
metaldele, der medførte at motorer 
brød sammen. Det var derfor nyttigt, 
at motorerne kunne afmonteres og 
adskilles indenfor et overkommeligt 
antal arbejdstimer, og at motorspe
cialister kunne kontrollere om de 
vitale metaldele skulle udskiftes, 

OVERHALING AF STEMPEL-MOTOR 

eller om motoren kunne samles igen 
og fortsætte til udløb af gangtid eller 
kalendertid. 

DINOSAUR-TEKNOLOGI 
At få lov til at se en motor blive skilt 
ad, er en interessant oplevelse. Og 
var det ikke fordi så mange motor
dele som muligt skulle genanvendes, 
kunne det være sjovt at gøre det selv. 
Alle samlinger er nemlig udtænkt, så 
det er relativt s impelt at skille delene 
ad. Noget specialværktøj er dog nød
vendigt, såsom bol tud trækker og en 
u-magnetisk hammer, og rækkeføl
gen er heller ikke helt ligegyldig. Og 
når de to krumtaphus-halvdele skal 
skilles ad, skal man også vide hvad 
man gør, for at undgå at beskadige de 
relalivl koslbare <lele, der jo genan
vendes for at spare omkring 100.000 
kr. i forhold til køb af en fabriksny 
motor! 

KONTROL 
En erfaren mekaniker kan skille en 
motor ad i løbet af fem-seks-syv 
timer, alt efter hvor godt de gennem
gående bolte har sat sig fast. To gode 
mekanikere kan dog mere end hal
vere den tid, fordi det bliver lidt nem
mere, når der er flere hænder end to. 
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Når alle dele ligger adskilt og sorte
ret, forestår der en mere tidskræven
de opgave, der består i at få afrenset 
alle de dele der skal genanvendes. 
Inden afrensningsarbejdet begynder, 
bliver krumtappen inspiceret for tegn 
på korrosion, og den bliver opmålt for 
at undersøge om der er slitage eller 
skævheder, der kan skyldes at propel
len har været "i jorden" eller på anden 
måde har været udsat for "prop
strike". "Frikendes" krumtappen, og 
er krumtaphuset uden fej l og mangler, 
kan motoren genopbygges og blive 
som ny, ved at alle små motordele 
afrenses og kontrolleres og der bliver 
monteret nye leje1~ stempler og cylin
dre. 

AFRENSNING OG MAGNAFLUX 

At afrense de mange metaldele er en 
tidskrævende proces, og mange af 
delene glasblæses for at få alt snavs 
af. Det er nødvendigt for at gøre det 
muligt at undersøge alle delene for 
korrosion, revner eller slitage. 
Meta! der kører mod metal bliver med 
tiden slidt, selv om der er tilstrække
ligt smøreolie. Med tiden kan der dog 
opstå små revner, der ikke er synlige 
ved en almindelig visuel inspektion. 
Derfor gennemgår alle metaldelene 
en "magna-flux-undersøgelse", der 
består i at overhælde delene med en 
magnetisk væske, der løber ind i de 
små revner, der bliver synlige i ultra
violet lys. Den magnetiske væske er 
dog ikke umiddelbart synlig, men ved 
at holde delene inde i et kraftigt mag
netfelt kommer de små revner til syne 
i det ultraviolette lys. 

Selvom en boxermotor til en flyvema
skine er "disosaur-teknologi", og så 
ukompliceret at en dygtig gør-det-selv
mand (M/K) vil kunne skille den ad, 
så skal man vide hvad man har med 
at gøre. For er krumtappen, eller den 
flange propellen monteres på, bare en 
anelse skæv, eller er der ganske små 
revner i de dele der genanvendes inde 
i motoren, så er det i bedste fald spild 
af tid og penge at genopbygge moto
ren. Derfor vil de fleste flyrnotar-ejere 

nok foretrække at overdrage motoren 
til dygtige og erfarne mekanikere. Og 
skal flyet bruges til udlejning, skole
flyvning eller anden kommerciel flyv
ning, så er det slet ikke tilladt at flyve 
med en gør-det-selv motor. 

At få lov til at følge førs te halvdel af 
motor-overhalingen har været en 
spændende oplevelse, og i næste 
FLYV følger vi hvordan motoren bli-
ver samlet igen. + 

1. Krumtappen checkes for eventuel skæv
hed inden den sendes videre til afrensning 
og klargøring til magnaflux-undersøgelse. 

2. Hvis propellen har været i jorden kan 
krumtappen være slået skæv. Derfor bliver 
den checket og opmålt. 

3. Alle ståldelene er rengjart og klar til 
magna-flux undersøgelsen. 

4. fvfagnaflux foregår ved at overhælde 
metaldelene med en vandig opløsning af 
magnetisk pulver. 

5. fvtagnaflux-apparatet der skaber det 
magnetfelt, der gør det muligt at se 
mikrosko-piske revner i metal. 

6. Det "magiske" magnaflux-pulver koster ca. 
10.000 kr. for en spandfuld. 

7. Inden magnaflux-undersøgelsen kan 
starte får blandingen tid til at bundfælde, 
så man kan aflæse om blandingen af vand 
og "magisk pulver" er korrekt. 

8 .. Inden undersøgelsen går i gang, checker 
man om maskinen viser det den skal, ved at 
"undersøge" en prøve med revner i. 

OVERHALING AF STEMPEL-MOTOR 

9. Alle ståldele undersøges for magnetisme 
og afmagnetiseres derefter. 

10. Afmagnetiseret plejlstang 

11. På en kasseret krumtap viser Vasu hvor
dan en revne bliver tydelig i magne-flux
apparatets magnetfelt, i det ultraviolette 
lys. Det "magiske pulver" er trængt ind i små 
revner, ag viser sig som mørke streger. 
Heldigvis var krumtappen helt som den 
skulle være, i den Lycoming 180 HK 0-360 
motor der overhales til OY-FLY. 
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an.lllS"ke rygsæ re1sen e ar op evet ,an em- y ,ve I an e som ew 
Zealand, Australien og USA, hvor faldskærmsudspring i årtier har været udført 
af professionelle. Siden foråret 2015 har det også været muligt at springe 
faldskærm i Danmark uden at skulle melde sig ind i en faldskærmsklub, og i 
Herning Lufthavn har DROPZONE DEN/v!ARK fået en rigtigt god start. 

Tredje <;cP<;on <;tår for døren for 
DROPZONE DENMARK, der på bare 
to år har skabt en spæ ndende virk
somhed, der på e n god dag kan sende 
14 springere i luften hvert tredje 
kvarter, 1 den Cessna Caravan de har 
lejet til formålet. 

Virksomheden blev startet af Philip 
Østerberg, Kim Bo Larsen og Rasmus 
Fyenshave, der a lle havde mange års 
erfaring med faldskærms udspring, 
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da de - så at sige - tog springet og 
fik Trafiks tyrelsens godkendelse til 
at drive virksomheden DROPZONE 
DENMARK. 

DROPZONE 
Begrebet "dropzone" er ikke specielt 
dansk-klingende, og Philip 0sterberg 
for tæ ller, at begrebet bruges mange 
steder i Verde n, og at det egentlig 
bare er virksomh eder der t ilbyder 

faldskærmsudspring mod betaling til 
en kommerciel virksomhed, i s tedet 
for en klub . 

Med andre ord er der pr ivate ejere af 
en dropzone, hvilket blandt andet be
tyder, at der ikke kan opnås støtte fra 
f.eks. Dansk Idræts Forbund, sådan 
som Uansk Faldskærms Union og 
unionens klubber kan. Det kan umid
delbart lyde som en ulempe, men det 
er det ikke, for tæller Phi lip Øster-



berg. For at være en privat virksom
hed giver også nogle forde le, hvilke 
blandt andet er, at man ikke behøver 
en klub-baseret organisation, og at 
man derfor kan tage beslutninger 
uden at skulle holde mange lange 
møder, hvor der skal diskuteres og 
holdes afstemninger. "Ikke fo rdi der 
er noget i vejen med at gøre det, men 
for os virker den kommercielle til
gang, og vore kunder er tilfredse." 

MANGE KUNDER 
DRO PZONE DENMARK startede 
fot sigligl oµ i 2015 l1vot mau havde 
3.800 spring. Anden sæson gik noget 
bedre, idet der har være godt 600 
starter med Caravanen, hvilket har 
givet over 6.000 spring, og om alt går 
vel bliver det til godt 8.000 spring i 
2017. 

At drive en virksomhed kræver at 
der kommer penge i kassen, til at 
udbetale lønninger og forrente in
vesteringer, og da prisen på spring 
skal holdes nede, må der også andre 
indtægter ti l. En af disse er at drive 
overnatningssted, og da de nye faci
liteter blev etableret, blev der også 
bygget et lille "vandrerhjem" med 
28 senge ford elt på firemands og 
ottemands-stuer. 
At leje køjer ud til faldskærmssprin
gere, der er vant til at sove på en 
sofa i et klubhus, kræver at prisen er 
lav, og kvaliteten er i orden. Derfor 
lllLyder DROPZONE DENMARK over
natning for bare 225 kroner pr nat 
inklusiv sengetøj og et håndklæde 
- uden morgenmad! De n kan så Lil 
gengæld købes i den cafe, der også 
tilbyder frokost og aftensmad til ri
melige penge. Og skulle man mangle 

., . I 

udstyr eller et faldskærmskursus, 
kan DROPZONE DEN MARK også 
klare det. Med andre ord kan man 
tilbringe så lang tid man har lyst til 
uden at mangle noget særligt. 

ALLE VELKOMNE 
På mange områder kan DROPZONE 
DEN MARK i Herning Lufthavn nok 
egentlig det samme som mange fald
skærmsklubber har kunnet præstere 
i mange år, og der er samme hygge
lige a fslappede klub-atmosfære, hvor 
springere "hænger ud" og deler en 
fælles iulet esse. Det et dog e11 slot 
forskel, og det er volumen, for der 
er ikke andre steder i Danmark hvor 
der i hele sæsonen står så mange 
professionelle instruktører, tandem
mastere og foto-springere klar til at 
yde en service kunderne betaler for. 
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Og måske er specielt tandem-sprin
gene sat lidt mere i system, så der 
kan komme flere igennem på kortere 
tid, og måske tjenes lidt mere på 
spring og videoer samt billeder og 
T-shirts m.v. Nogle vil måske mene 
at det er at kommercialisere en hyg
gelig klub-aktivitet, mens andre vil 
mene at det er sundt at faldskærms
klubbernes monopol på tandem
spring bliver brudt. 

NYE TILTAG 
Når DROPZONE DENMARK den 1. 
april tager hul på tredje sæson, håber 
de tre initiativtagere, på livlig aktivi
tet, og de håber at masser af menne
sker vil kikke forbi, hvad enten de vil 
~µ , iuge fahbktæm eller bare kikke 
på. Derfor udvides og forbedres cafe
driften, så besøgende kan være sikre 
på at kunne få god mad samt kaffe 
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og kage til rimelige priser. Philip 
Østerberg fortæller, at de særligt 
håber at mange privatflyvere vil 
lægge vejen forbi Herning Lufthavn, 
hvor de meget gerne vil have flyven
de gæster. Så snart foråret melder 
sig bliver der derfor lavet en stor ny 
terrasse ud mod start og landingsba
nen, hvor man kan sidde se de man
ge faldskærms-springere lande på 
græsset eller den ny-anlagte "swoop
pond" , der i a l beskedenhed er den 
tredjestørste i Verden. Herning Luft
havn får med a ndre ord det mange 
flyvepladser drømmer om, nemlig et 
udflugtsmål med masser af aktivitet 
og god mad til rimelige priser. + 



1. Swoop-konkurrencer er populære, og i 
Herning Lufthavn har DROPZONE DEN
MARK fået anlagt en "swoop-pond: der er 
den tredjestørste i Verden. 

2. Man skal aldrig gå ned på udstyr, og 
derfor har DROPZONE DENMARK en vel
assorteret butik med udstyr til springere, og 
souvenirs til tandem-kunderne. 

3. Tandem-kunderne kan vælge imellem 
flere forskellige foto- og videopakker, der 
enten filmes af tandem-masteren eller en 
fotograf, der følger tandem-kunden. Efter 
lancJiny /Jliver der redigeret en video, der 
bliver leveret på en USB-nøgle allerede 
efter 10-15 minutter. 

4. At drive en cafe er et "must: som både 
erfarne springere og tandem-kunderne ville 
have svært ved at undvære. Den store TV
skærm bruges til at vise de frisk-redigerede 
videoer for tandem-kunderne og deres ven
ner og familier. 

5. Kim Bo Larsen (tv) og Philip Østerberg 
(th) glæder sig til sæsonen 2017 starter i 
april, og de håber mange privatflyvere vil 
besøge deres cafe. 
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På opfordring fra flere læsere, har FLYV arrangeret et 
dronekursus for piloter, der har PPL eller CPL, og derfor kan 
nøjes med den forkortede drone-uddannelse. 

Kurset giver kursisterne dronebevis 1A, der giver ret til 
at flyve kommercielt med droner på op til 1.500 gram 
svarende til den viste DJ I og tilsvarende små droner. 

Kurset indeholder tre fag: Privatlivets fred, 
missionsplanlægning samt love og regler og der er ikke 
krav om flyveerfaring som det er tilfældet for det "store" 
kursus der giver dronebevis 18. 
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Kurset afholdes såfremt der er minimum 4 deltagere, 
og det koster 4.125 kr. inkl. moms. pr. deltager. 

FLYV deltager i kurset og sørger for god forplejning, 
bestående af kaffe/the med kage samt sund og nærende 
frokost og drikkevarer. 

Første FLYV-drone-kurus afholdes et sted i 
hovedstadsområdet søndag den 12. marts men der vil 
blive arrangeret kurser vest for Storebælt, hvis der er 
tilstrækkelig interesse. 



( 

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 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 

IKAROSFLY 

Roskilde Lufthavn • Lufthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 

http://www.ikaros.dk • ikaros@ikaros.dk • Tlf.: 461418 70 

'------

Hospitalsforsikring 
Ulykkesforsikring 
Rejseforsikring 
Hdllgdr Keepers 
Bygningsforsikring 
Erhvervsforsikring 

Professionelt Ansvar 
Transportforsikring 
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PÅ V I N G E R N E M E D FLYV Af Rune Balle 

Siden Facebook og YouTube blev opfundet i henholdsvis 2004 og 2005, har 
millioner af mennesker delt billeder og videoer via internettet. Opfindelsen 
af GoPro og lignende "action-kameraer" - og det faktum at stort set alle 
mobiltelefoner har indbygget videokamera - har gjort optagelse af videofilm til 
"hver-mands-eje'; og video på nettet er blevet en del af hverdagen for stort set 
alle. 

FLYV har - som millioner af andre virksomheder, fo r
eninger og p rivate - en Facebook side, og via Facebook 
følger vi med i hvad der rører s ig i flyveverdenen. Gen
nem Facebook kan vi også fortælle hvad vi laver, og få 
opmæ rksomhed, så vi kan tiltrække nye læsere og abon
nenter til FLYV. For uden nok abonnenter kan FLYV få 
svært ved at overleve i længden, hvilket holdet omkring 
FLYV - og vore mange læsere - vil være utroligt kede af. 

"På vingerne med FLYV" er med andre ord tænkt som 
en øjenåbner for potentielle abonnenter, og formålet er 
derfo r at tiltrække nye abonnenter, men i allerhøjeste 
grad også at glæde vore mange trofaste læsere. 
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"På vingerne med FLYV" 
har indtil nu kun to vi
deoer på YouTube, nemlig 
en his torie om en flyvetur 
i Niels Egelunds Fouga 
Magis ter jet-træner og en 

You Tube 
historie om en flyvetur i varmluftballon over Alperne. 
De to videoer har - i bogstaveligste forstand - funge-
ret som prøveballoner, og de er blevet modtaget pænt. 
Faktisk rigtigt pænt, for mange FLYV-læsere har skrevet 
rosende ord og rigtigt mange ha r givet videoerne "like" 
og delt dem med venner, og vi kan se at der kommer nye 
abonnenter ! 



Alt i udstyr til fly og pilot 
Bestil online eller besøg butikken på EKRK 

EROpartner.dk 
viation & Pilot Supplies 

Al begyndelse er svær, og der er sikkert meget 
der kunne have været filmet, speaket eller klippet 
anderledes. Til det er der nok at sige: "hvo intet vover 
intet vinder" og "øvelse gør mester". Faktum er, at 
mange er glade for videoerne og at FLYV allerede har 
fået invitationer til at komme og lave "På vingerne med 
FLYV" mange spændende steder. Det glæder vi os til! 

Har du ris, ros og kommentarer eller forslag til nye 
emner, så er "På vingerne med FLYV" til at fange på mail: 
rune@flyv.dk eller telefon 40 16 40 44. 

Videoerne kan ses via FLYVs hjemmeside www.flyv.dk, 
ved at søge "På vingerne med FLYV 1" eller "På vingerne 
med FLYV 2" på www.youtube.com eller ved at holde 
øje med FLYVs facebookprofil. Om alt går vel, bliver der 
produceret en ny video omtrent en gang hver måned. 
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Denne gang med tidligere Falck Air og Air Alsie pilot Helge Nordhalt 
der bor på Bjørnø syd for Fåborg. 

Denne gang med Hvor, hvornår og i 
hvad lærte du at flyve? 

Jeg startede med svæveflyvning som 
15 årig, dengang den gamle Esbjerg 
flyveplads eksisterede. Da min far 
lærte at flyve motorfly, fløj jeg også 
med ham, men jeg havde ikke selv 
penge til at tage certifikat, da jeg ud
dannede mig som elektriker. Som 
elektrikerlæ rling havde jeg ikke man
ge penge til flyvning, og så snart jeg 
blev udlært kom jeg i forsvaret hvor 
jeg kom i Siriuspatruljen i to år. 
I løbet af de to år jeg var i Sirius
patruljen, sparede jeg en del penge 
sammen, og da jeg kom hjem vidste 
jeg ikke rigtigt hvad jeg skulle. En god 
ven fortalte mig hvordan man kunne 
blive pilot, og samme dag købte så 
motorflyvehåndbogen, som jeg gik i 
gang med at studere fra morgen til 
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ahen. Efter godt en måned bestod 
jeg A-teori og imens jeg skolede til 
A-certifikat (PPL) læste jeg 8-teori på 
brevskole. 

Jeg tog mit A-certifikat i 1973 hos 
Steffensen i Thisted. Ud over flyve
skole havde han også fotoforretning, 
og han lavede foto-optagelser til TV. 
Det gav mig en masse flyvetimer, 
fordi jeg fik lov til at flyve "uren" flyv
ning imens han hang ud af vinduet og 
filmede. 

Efter tiden i Thisted tog jeg til Billund 
hvor jeg tog 8-certifikat l erhvervscer
tifikat) hos Mogens Anker. Han drev 
landets største flyveskole, med 
mange instruktører, og så snart jeg 
havde mit 8-certifikat fik jeg instruk
tørbevis forærende, mod at arbejde 
for Mogens Anker. Det gjorde jeg så i 

., .......... 

halvandet år fra 1975-197 6, og det 
var ikke ualmindeligt at vi arbejdede 
omkring 90 timer om ugen. Vi fløj 
også rundflyvning over Legoland og 
underviste i teori om aftenen. Det var 
vildt men sjovt. 

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

Det jeg husker bedst var nok at jeg 
dumpede den første instrument
prøve. Det var efter tre timers instru
ment-skoleflyvning. De tre timer var 
jo for lidt, og så fik jeg lidt flere timer 
og bestod. 

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
du nu? 



Britten Normann Is/onder BN-28 og en 
'klassisk" Falck-ambulance. 

Jeg har nok fløjet 7.000 timer Britten 
Normann Islander BN2 for Falck Air 
og derudover Mitshubishi MU2J, for
skellige varianter af Cessna Citation 
og så Challenger og Hawker. 

Citation S60 hlev skelsættende ford i 
det var da man begyndte at få Flight 
Management Systemer, hvilket var 
en kæmpe hjælp. Den gang sad vi 
jo med 3-4-5 kort og fløj gennem 
Europa med en finger på kortet. En 
tur gennem Europa kunne godt tage 
tre-fire timer at planlægge indtil vi 
fik FMS-systemer, hvor al planlægnin
gen så kunne gøres på en halv til en 
hel time. Det nye system på computer 
var fascinerende og alt blev meget 
lettere, men det er sjovt at have væ
ret med inden de nye systemer vandt 
indtog. 

, ... 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Det fly jeg har holdt allermest af at 
flyve var Hawkeren. Den var mit et 
og alt, og den flyver endnu. Har fløjet 
i alle verdensdele med den flyver. 
Australien, Sibirien, Hongkong, Grøn
land, de fleste stater i USA og mange 
andre steder. 

Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

En gang havde jeg en nødlanding i 
Moskva med en Hawker. Vi var to 
piloter samt læge og sygeplejerske. 
På vej ned fra 37.000 fod svigtede 
kabinetrykket med et puf og a lle 
sodavandsflasker og dåseråbnede 
sig. Min styrmand fik en punkteret 
trommehinde, og vi kaldte Mayday 

Mitsubishi MU-21 

Helge Nordholt fløj for Falck Air i 16 
år og loggede omkring 7.000 timer i 
• /slanderen· 

og lavede et emergency descent 100 
mil fra Moskva, med iltmasker og det 
hele. Først da vi var nede i 12-14.000 
fod kunne vi trække vejret igen uden 
masker, og da vi landede holdt der 
brandbiler og ambulancer og det 
hele. Det betød at vi måtte flyve hjem 
tom og i lav højde, men inden vi fik 
lov til at flyve måtte en masse papir 
frem og tilbage mellem Sønderborg 
og Moskva. 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Ja nu har jeg været pensionist i 5-6 år 
og er ved at vænne mig til at jeg ikke 
flyver mere. 
Det er meget underligt at det pludse
lig er slut fra den ene dag til den an
den, bare fordi man runder 65 å r. Det 
synes jeg faktisk har været svært, og 
de første mange måneder gik jeg og 
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"Værkstedshumor". En kollega havde foreslået at 
portrættere kaptajner på halefinner, men havnede 
selv en tur i "photoshoppen: 

kikkede op i luften fordi jeg savnede 
at flyve. Nu er jeg ved at have vænnet 
mig til det, og der er meget andet der 
fylder så meget nu, og jeg kan glæde 
mig over at være kommet igennem 
min karriere, uden at lave noget alt 
for alvorlige hændelser og slet ingen 
uheld. 
På Bjørnø hvor jeg bor, er der en fly
veplads, og jeg kunne måske købe en 
lille flyver, men jeg har altid haft lyst 
til avanceret flyvning. 

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

Det er prisen og det holder også mig 
fra at købe et fly, og hvis jeg skulle 
have en flyvemaskine så skulle jeg 
også have en forsikret hangar, og så 
bliver det for dyrt. 

Har du nogensinde fået skældud for 
din flyvning? 

Nej det har jeg faktisk ikke. Det er 
også det der gør mig lykkelig. 

50 FLYV Februar 2017 

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

Næe det er der ikke, for indtil jeg 
blev pilot lavede jeg noget spæn
dende hvilket var Sirius-patruljen og 
ishockey samt min cornet som jeg 
elsker at spille på. Måske kunne jeg 
have startet tidligere, men så var jeg 
gået glip af Sirius og meget andet. 

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

Ja så ville jeg helt bestemt købe en 
Tiger Moth og bygge en hangar og så 
give et certifikat til mine sønner og 
nyde at flyve med min kone. For en 
Tiger Moths den eneste flyvemaskine 
hun kan lide at flyve i. 

Har du nogensinde skadet et fly? 

Ja. Den første var en DC-3 er i Grøn
land. Det var da jeg var slæ dekusk og 
vi skulle have sendt nogle kammera
ter hjem til Danmark, fordi de havde 
fået forfrysninger. Skaderne på flyet 

Kaptajn Helge Nordholt i sine 
foretrukne omgivelser. 

opstod fordi jeg havde parkeret en 
hundeslæde bag DC'3'eren, og da hun
dene pludselig løb fra os, røg slæden 
ind i flyet. Så måtte vi skrue højdero
ret af og bære det hjem i køkkenet 
hvor vi fik det repareret med noget 
stof og noget lim vi havde liggende. 

Som helt grøn pilot fik jeg lavet lidt 
buler på en Cessna 172 under en 
rundflyvning, fordi jeg havde forme
get læs på. Resultatet var at flyet stal
lede under starten i to meters højde. 
Flyet fik lidt knubs og så satte jeg en 
passager af og fløj turen. Der lærte 
jeg noget om vægt og balance. 
En anden tur der kunne have været 
gået galt var i Mitshubishi'en. Vi på 
vej ind til landing med solen lige i 
hovedet og gear up. 1 en meters højde 
opdagede vi at hjulene ikke var nede, 
og så gav vi fuld gas og gik rundt 
uden at få propellerne i asfalten. Det 
var lidt tæt på, og da vi blev spurgt 
om årsagen til vores go-around, for
klarede vi at et rådyr kom springende 
ind over banen fra sikkerhedszonen. 
Ingen havde set at vi var ved at lande 
med gearet oppe, og efterfølgende 



drønede lufthavnspersonalet rundt 
og jagtede rådyret i timevis. Det var 
vi nødt til at smile lidt af på vej hjem 
fra arbejde den dag. 

Har du en yndlingstur? 

Ja jeg har faktisk mange. Alle de ture 
vi fløj til Kangerlussuaq var en stor 
fornøjelse. Det var sådan en nem tur 
op og hjem samme dag, og så min
dede det mig om mine to dejlige år 
i Sirius-patruljen. Ture til Brasilien 
med Hawker'en var også fantastisk. 
Ikke mindst fordi besætningen ofte 
blev behandlet som en del af familien. 

En særlig tur var en ambulanceflyv
ning til Australien hvor vi skulle hen
te en dansk kvinde i Townsville på 
østkysten. Det var en anderledes tur, 
hvor vi først fløj med fire piloter til 
Bangkok. De to der fløj fra Danmark 
til Bangkok stod så af og hvilede t il vi 
andre to kom retur fra Townsville, og 
da vi så kom til Bangkok tog vi rutefly 
hjem, mens de to udhvilede piloter 
fløj flyet fra Bangkok til Danmark 

Ambulancefl.yvninger bragte Helge 
Nordhalt vidt omkring til mange 
forskellige lande. 

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

Jeg ville leve nøjagtigt det samme liv 
både i forhold til ba rndom, Sirius, mit 
ægteskab og min flyvning! 

Kan du reparere et fly? 

Nej det kan jeg ikke, men jeg har en 
gang justeret olietryk på en jetmotor. 
Der var en trykmåler der vist e for
kert, og jeg blev så guidet pr telefon. 
Sådan noget kan man i et lille selskab. 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Min gamle flyvechef fra Air Alsie. Han 
var en gudsbenådet pilot og gudsbe
nådet kollega. Der har aldrig været 
noget dårligt mellem ham og de an
satte. Mogens Anker er også et ikon. 

OO tJt 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Knap og nap 20.000 time r. Deraf 
omkring 7.000 timer på Britten Nor
mann Islander, hvilket svarer til 33 
gange rundt om Jorden. Resten resten 
på jet. Dvs. Citation, Challenger og 
Hawker. 

Hvem synes du skal have Luftposten 
næstegang? 

Hvis Mogens Anker ikke allerede har 
fået "Luftposten", så bliver det ham. + 
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Af: Lars 1-inken - /ars@jinkenweb.de 

OY-ERA EMBRAER EMB 190-lOOLR 2008 19000189 20.1.17 Melana lnvestments Limited, c/o Billund PP-PJL 

OY-GSA{2) Pilatus PC-12/47E 2008 106S 23.1.17 Widex A/S, Lynge D-FDLR 

OY-RO AirbusA320-214 2016 746S 19.12.16 Atlantic Airways, Fa roe Islands, P/F, Sørvågur D-AWI 

OY-JSW{2) Cessna 52SA Citationjet 02 2009 S25A-0444 12.12.16 Lean Management K/S, c/o Århus D-IWWP 
DY-RAD Dassault Falcon 7X 2011 129 22.12.16 Air Alsie A/S, Sønderborg SE-DJD 

OY-RVK Van's RV-8 2013 80033 21.12.16Midl Troels Juhl Kristensen, Horsens D-ERVC 
OY-YBI ATR 72-212A 2010 918 17.1.17 Noronha Aviacion Limited, c/o Billund PP-PTZ 

OY-YBN ATR 72-212A 2008 785 lS.12.16 Billund leasing 1 Ltd, c/o Billund PP-PTR 

OY-DVE SA.I.KZIII U-2 23.1.17 Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre, Brøndby S. Mogens Velling Pedersen,Allerød 

OY-JCA Cirrus SR 22GTS 16.12.16 Kenneth Peter Jensen.Randers {+1) Lars Brauner, Højbjerg 

OY-POT Piaggio/Focke Wulf FW P.149D 30.1.17 Mikel Rudi van der Straaten,c/o Vamdrup Viggo Christiansen, Padborg 

OY-SGX Diamond HK 36 TTC Dimona 25.1.17 lnvent A/5,Århus Sønderjysk Svæveflyveklub, Aabenraa 

OY-XXM Rolladen-Schneider LS8-a 3.1.17 Fyns Svæveflyveklub Anders Møller Andersen, Schweiz 

OY-AKP Cessna 337D Super Skymaster 20.12.16 Gabriele Winter,Åbenrå Solgt til Tyskland 

OY-CKN Dassault Falcon 2000 30.1.17 Grundfos Holding A/S, Bjerringbro Solgt til USA 

OY-FIT Bombardier Global 5000 4.1.17 Execujet Europe A/S, Roskilde Solgt som G-KBMM 
OY-JJA Hawker 800XPR 13.1.17 Sun-Air ol Scandinavia A/S, Billund Brændt 
OY-KFC Bombardier RJ-900 21.12.16 SAS Danmark A/S, Kastrup På brandøve~esplads i Kastrup 
OY-XNP Grab G 102 Astir es 31.1.17 Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub Solgt til Tjekkiet 

OY-XSH Rolladen-Schneider LS7 13.1.17 Vejle Svæveflyveklub Solgt til Tjekkiet 
OY-YAT ATR 72-212A 20.1.17 NACAviation 8 Limited, c/o Billund Solgt til Guernsey 
OY-YBG DHC-8-103 9.12.16 KAJ P/S, Vejle Solgt som C-FUCL 
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AEROCLEAN 
Aircraft painting 

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

www.aeroclean-nusum.de 

IKAROS ATO TI LBYDER: 

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

Et nyt år er godt i gang, og på redaktionen er vi stolte 
over at vi har taget hul på femte år med FLYV. Årets 
første FLYV er nu udgivet, og forude venter yderligere 
fem spændende udgivelser af FLYV i 2017. 

Som noget nyt har FLYV indgået aftale med AC-
AMS Media ApS, der skal hjælpe med at koordinere 
annonceringen i FLYV samt skaffe nye annoncører. 
Den kritiske læser kan jo så spørge om FLYV skal til at 
være fyldt med annoncer, på bekostning af spændende 
artikler. Svaret på det spørgsmål er, at vi på FLYV har 
fokuseret på artikler, billeder og lay-out og at vi derfor 
ikke har været gode nok til at sørge for få aftaler med 
annoncører. Derfor hilser vi Allan Christensen og 
Brian Markwall velkommen om bord, og vi glæder os 
til et spændende samarbejde, der ikke kommer til at 
ødelægge FLYV. Tvært imod! 

Et andet nyt tiltag er "På vingerne med FLYV" der 
med levende billeder og lyd supplerer FLYV. Video -
kaldes det fænomen også - og ved at lave små YouTube 
videoproduktioner, er det redaktionens håb, at flere vil 
få øjnene op for FLYV, samt at vore trofaste læsere også 
vil hygge sig med at kikke med. 

Vi har nemlig fået det indtryk, at mange læsere faktisk 
er rigtigt glade for FLVV, og selvom vi med "Janteloven" 
hængende over hovedet skal passe på med for store 
armbevægelser, så tager vi jævnligt imod ros :-) FLYV er 
magasinet for alle med interesse for flyvning og luftfart, 
og når der kommer tusinder af mennesker til AirShows 
og alle de andre gode arrangementer rundt om i landet, 
så er det nok fordi der er rigtigt mange mennesker, der 
interesserer sig for flyvning og luftfart.Jo flere af disse, 
der abonnerer på FLVV, desto bedre magasin kan vi lave, 
hvilket medvirker til, at vi alle får endnu mere ud af vores 
fælles interesse: flyvning og luftfart. 

2017 bliver et spændende år med Roskilde Airshow, 
Nordic Aerobatic Championship og masser af hyggelige 
flyv-ind arrangementer rundt om i landet. Mange læsere 
vil uden tvivl også finde vej til blandt andet AERO-EXPO 
i Friedrichshafen, der i år holder 25-års jubilæum med 
noget helt nyt og spændende, nemlig det første airshow 
med elektriske fly. Mere om det i FLYV 2017-2. 

Indtil da er der bare at sige: nyd årets første udgivelse af 
FLYV og nyd det sidste af vinteren og det spirende forår! 

God læselyst! 
Et tredje tiltag bliver at gøre FLYV mere synlig ude på 
flyvepladserne, hvilket igen er med den "skumle" bagtanke /f\w. , .. ·! 
at få flere abonnenter, så vi kan fortsætte med at bringe \ / ) . 
FLYV i den positive retning vi har styret i flere år. 
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NYT ÅR NYE HORISONTER 
- Se nye og brugte fly til salg på vores hjemmeside 

2004 Cessna CJ2 
Reg.no. : OY-UCA 

JSSI Engine Program, Fresh 
Doc I 0, 2 new M/L gear. 
Pris: USD 2,650,000 

200 I Piper Malibu Meridian 
Reg.no. SE-MIC 

lnterior 2015, Avionics 2016, 
EU VAT Excempt. 
Pris: USD 950,000 

2016 PIPER ARCHER DX 
(DIESEL) 
Reg.no. OY..PDA 

- Klar til levering i Odense/ 
EKOD 
Pris: USD 509,680 

BRUGTE FLYTIL SALG 
2016 Pi per Archer DX, OY..PDA, USD 509,680 
2004 Cessna Cj2 OY..UCA, USD 2,650,000 

2002 Cessna 182T Skylane, OY-CSI, USD 198,000 

2002 Airbus Helicopter EC 120B, OY..HHS, EUR 699,000 

200 I Pi per Malibu Meridian, SE-MIC, USD 950,000 , moms er betalt! 
2000 Piper Seneca V, OY..LAF, USD 335,000 
1998 Piper Saratoga, OY..TFT, USD 225,000 

1990 Beech I 900C, NI I 9WF, USD I, 195,000 

1980 Pi per Arrow IV, OY..EKA, USD 50,000 

1977 Beech Super King Air 200, N4047C, USD 795,000 

FABRIKSNYE FLYTIL SALG 
2017 Piper M600 

20 17 Piper Meridian MS00 
2017 Piper M350 

20 17 Piper Matrix 
2017 Seneca V 

20 I 7 Piper Acher (Klar til levering aug/sep.) 

2016 Piper Archer DX, OY..PDA, USD 509,680 

Alle fabriksnye fly: Ring til os for pris og levering. 

SE SPECIFIKATIONER PÅALLE FLY 
på www.europeanaircraftsales.com 

KONTAKT OS FOR MERE INFO OG DEMOS 



TRUMP ER BLEVET CHEF FOR 
VERDENSSTØRSTELUFTSTYRKER 
Da Donald Trump blev indsat som 
præsident i USA, blev han samtidig 
øverstbefalende for verdens ubetin
get største luftstyrker. Ved udgangen 
af 2016 kunne man nemlig konsta
tere, at USA med sin 13.764 militære 
fly stadig har langt mere flyvende 
militært isenkram end noget andet 
land i verden. Rusland liggende på 
andenpladsen med 3.792 maskiner. 
Ser man på enkelte kategorier har 
USA eksempelvis 2.771 kampfly (19 
% af alle i verden), 590 tankfly (78 % 
af alle), 1.058 transportfly (25 %) og 
5.757 kamphelikoptere (29 %). Det 
er nu op til den nye administration 
i USA at beslutte, hvordan de skal 
bruges, og hvor mange dollars, den 
mener, at USAF, US Navy og US Mari
nes skal have til at holde æ ldre typer 
flyvende og til at anskaffe nye. OSH 

2016 - ENDNU ET SIKKERT FLYVEÅR! 
Så er der igen noget at glæde sig 
over. Fhght Globals opgørelse over 
ulykker og hændelser 1 :lOlb viser, 
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ne galle 

Af: Ole Steen Hansen og RU 

at man med sindsro kan sætte sig op 
i en flyvemaskine. Året bød kun på 
13 flyveulykker, hvor nogle eller alle 
ombord mistede livet. Vi taler om hele 
verden og kommerciel flyvning med 
fly i størrelse ned til en Cessna Cara
van. Fire jettrafikfly er med i statistik
ken. En Airbus 321 fra Daallo Airlines 
var udsat for en eksplosion i 12.000 
fod efter start fra Mogadishu. En pas
sager blev suget ud, men det lykkedes 
piloterne at lande flyet, og ingen an
dre kom noget til. Det er ikke fastslået 
om eksplosionen skyldtes en bombe. 
Det er det heller ikke, når det drejer 
som om den EgyptAir Airbus 320, 
som forsvandt over middelhavet med 
10 besætningsmedlemmer og 56 pas
sagerer. Men i begge disse tilfælde er 
bombeattentater mulige forklaringer. 

I de to andre tilfælde hænger ulyk
kerne sammen med piloternes 
håndtering af situationen. En BAe 
Avro RJ85 løb tør for bræ ndstof på 
vej til Medellin Jose Maria Cordova 
Airport med et fodboldhold og 
sportsjournalister. En Lemmelig 
ufattel!g teJl I 2016; to besætnings-

medlemmer og fire passagerer 
overlevede mirakuløst. Det var 
der så ingen, der gjorde fra den 
Flydubai Boeing 737-800, som dyk
kede i jorden med næsen SO grader 
under vandret ved Rostov-on-Don 
Airport i Rusland. Det var nat, og 
piloterne havde efter en afbrudt 
landing kredset i området i næsten 
to timer og ventet på bedre vejr. 
De forsøgte igen, men besluttede sig 
for endnu en go-around i 700 fod. 
I 1.900 fod blev der givet kraftigt 
dykror. Den sorte boks havde regi
streret -lG. 

Med regionalfly var der også fire ulyk
ker med dødsofre - i Nepal (Twin 
Otter), i Papua Ny Guinea (Islander), i 
Pakistan (ATR-42) og i Alaska (Cessna 
Caravan). Sidstnævnte kolliderede 
med en Super Cub, hvor de to ombord 
også blev dræbt. 

Endelig er fem fragtfly med i stati
stikken. En temmelig trist ulykke var 
med en West Atlantic CRJ200F, som 
faklisk var fuldt flyvedygtig. Maski
nen var på en nalllyvnlng ri a lhlo Lil 



Redningsfolk ved vraget af Boeing 7 3 7-
800 A6-FDN, der havarerede ved Rostav
an-Don den 19. marts 2016. Foto: Press 
Service af the Governor af Rostov Oblast 

Tromsø i 33.000 fod, da den fik en 
instrumentfejl i venstre side af cock
pittet, som indikerede, at næsen var 
begyndt at hæve sig med seks grader 
for hvert sekund. Piloten gav derfor 
brat dykror. Styrmandens instrument 
viste imidlertid rigtigt. 1 minut og 20 
sekunder senere var flyet knust mod 
jorden. Det lykkedes ikke piloterne at 
tolke situationen korrekt, og flyet, der 
havde en maximum operating speed 
på 315 kt, nåede helt op på 508kt. 

En firemotoret russisk An-12 fra Silk 
Way Airlines nåede derimod aldrig at 
komme på vingerne i den 43 grader 
varme luft. Tidligt under startløbet 
på Camp Dwyer i Afghanistan fik flyet 
en fejl på nummer 3 motor. Piloten 
valgte at fortsætte startløbet, trak 
i styrepinden mod enden af banen, 
men næsen ville ikke løfte sig. Flyet 
fortsatte 600 meter ud over baneen
den. To af de ni ombord overlevede. 

Året har naturligvis også budt på en 
række hændelser, hvor fly er kommet 
mere eller mindre til skade, men hvor 
ingen er blevet dræbt. Passagerne 
vil eksempelvis næppe lige med det 
samme glemme den landing, som de 
oplevede i en Vuelling Airlines A320, 
da den i mørke, regn og turbulens 
blev sat så hårdt ved Palma de Mal
lorca, at de blev udsat for 3,6G, da 
hjulene ramte banen. 

Men alt ovenstående skal ses i for
hold til det enorme omfang, luftfar
Len har låel. Hvis man Lurue sælle sig 

op i et fly i 1990' erne, kan man med 
endnu større sindsro gøre det i dag. 
Det er faktisk blevet mere end tre 
gange så sikkert. I 2016 gennemfør
tes mere end tre millioner flyvninger, 
før der optrådte en ulykke med døde
lig udgang. Dengang i 1990' erne var 
det under en million. 

Og til sidst bare til sammenligning 
- på verdensplan dør der omkring 
1,3 mill ioner mennesker om året ved 
trafikulykker. Ulykker med biler lig
ger globalt set på niendepladsen over 
dødsårsager. Flyv dog for at være på 
den sikre side; også selvom benplad
sen ikke altid er hvad den har været i 
ruteflyene! OSH 

FLYVS JULEKONKURRENCE 
I FLYV 2016-6 bragte vi en 
julekonkurrence, hvor opgaven var at 
genkende tre fly. 

De korrekte svar er: 
1. Hawker Hurricane 
2. 8-17 F/ying Fortress 
3. Piper Cub 

Vinderne af bogen "Krigsflyvere" fra 
Forlaget TURBINE er: 

Lars Skjødt Jensen, Svendborg. 
John Krarup Nielsen, Sunds 
~usanne Thomsen, hbeltoft. 

Vinderne af konkurrencen får tilsendt 
et eksemplar af bogen Krigsflyverne 
af James P. Busha. oversat af Ole Steen 
H~~n.RB + 
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H.C.ANDERSENS 
EVENTYRLIGE REJSER 
OG OPHOLD PÅ DANSKE 
HERREGÅRDE 

I løbet af marts måned udgives 
et imponerende flot værk om 
H. C. Andersens rejser og ophold 
på danske herregårde. Bogen er 
relevant for læsere af FLYV fordi 
den omhandler en af vore mest 
kendte fortællere, H.C. Andersen, 
der som bekendt udtalte "at rejse 
er at leve", hvilket er blevet så 
meget lettere med fly. 

Når man nyder bogen, bliver 
man hensat til en helt anden tid, 
længe inden flyvemaskiner, hur
tigfærger radio, TV og internet. 
For på H.C. Andersens tid var der 
ikke mange "almindelige men
nesker" der kom langt omkring, 
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og nyheder var noget der kom med 
hest og vogn. Aviser og t idsskrifter 
var trods alt "opfundet", men under
holdning var ikke noget der nåede 
meget længere end t il de større byer, 
og kun sjældent helt ud på landets 
herregårde. Her var det kærkomment 
at få besøg af den folkekære forfatter, 
der kunne fortælle i en grad at selv 
nutidens børn og unge ville kunne 
lægge iPad'en fra sig og lytte. 

Om bogen vi l fange børn og unge, 
vil t iden vise, men alle der holder af 
at forkæle sig selv med en bog som 
"H.C. Andersens Eventyrlige Rejser 
og Ophold på Danske Herregårde" vil 
kunne få mange timer ti l at gå med 

NYE BØGER 

at nyde de imponerende fotogra
fier af herregårdene - ikke mindst 
de imponerende luftfotografier, 
som Hans Henrik Tholstrup har 
lavet til formålet. Ud over luftfoto
grafierne er der billeder f ra såvel 
parker, haver og herregårdenes 
indre gemakker, hvor offentlig
heden normalt ikke har adgang. 

Bogens røde t råd er H.C. Andersens 
rejser og besøg på herre-gårdene, 
og der er derfor også eksempler 
på H.C. Andersens mange breve, 
papirklip og enkelte historiske 
fotografier af den verdenskendte 
forfatter. 

"H.C. Andersens Eventyrlige Rejser 
og Ophold på Danske Herregårde" 
er en af de bøger der vil kunne 
nydes igen og igen, og den vil 
være en oplagt gave ti l manden 
eller kvinden der har alt, eller en 
oplagt gave at tage med t il værter 
el ler værtinder i det store udland, 
for bogen kommer også meget 
snart på engelsk! 

266 sider 

Vej ledende udsalgspris: 295 kr. 
inkl. moms. 

Forfatter: Henning Dehn Nielsen 
Fotograf: Hans Henrik Tholstrup 
Udgives på Forlaget Frydenlund 
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Og hvordan skaffer man så lige plads 
til det?" vil nogen måske spørge. 
Men svaret ligget sådan set lige for, 
når man lige har fået øje på det. 
Praktisk taget alle byer har ranger
terræner i forbindelse med deres 
jernbaneanlæg. Områder, der nød
vendigvis optager plads, men hvor 
man faktisk samtidig har masser 
af plads til at bygge en lufthavn 
ovenpå. Tilmed en lufthavn det helt 
automatisk har en togforbindelse i 
stueetagen! 

Bauhaus Luftfahrt har nu stået fad
der ti l en helt konkret ide og skitse 
til, hvordan en sådan city-lufthavn 
kunne se ud. Den har fået navnet 
CentAirStation, og den er regnet 
igennem på både kryds og tværs og 
forfra og bagfra. Bauhaus Luftfahrt 
forventes at levere projektskitser, 
hvor der er taget højde for en masse 
faktorer. 
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Bygningen, som lufthavnen ligger i 
og på, er 650 meter lang og 90 me
ter bred. Bauhaus har også lavet en 
skitse til en flytype - CityBird - som 
er specielt udviklet til at operere fra 
korte baner. Bauhaus Luftfahrt har 
tidligere arbejdet med en elektrisk 
kortdistance-jet, men har i dette 
projekt holdt sig til traditionelle 
turbinemotorer ud fra den forudsæt
ning, at man i 2040 vil have ekstremt 
støjsvage og økonomiske turbine
motorer. 
Til gengæld er CityBird ikke "fly-by
wire", men "fly-by-light", da der lig
ger fiberoptiske kabler i den. 

Og bliver det hele så til noget? 
Ja, fremtiden er det som bekendt 
vanskeligt at spå om. Men den al
mindelige procedure for Bauhaus 
Luftfahrts er, at deres færdige pro
jektskitser går videre til industrien. 
Her arbejder man så videre med evt. 

at virkeliggøre dem. Når man svæver 
helt ude i kanten af vores fremtids
horistont, og når man arbejder med 
meget radikale ideer, er det nærmest 
sikkert, at alle ikke bliver til noget. 
Andre gør. FLYV følger op på sagen -
senest i 2040! +-

Herover: CentAirStation bygges over 
jernbaneterræner, der alligevel ligger i 
storbyerne. Passagerer ankommer med bus 
eller tog - bybane eller intercity - i underste 
etage. På næste etage tjekkes passagerne 
ind. Her er også plads til butikker, 
restauranter, biografer eller andet. Om 
nødvendigt kan der laves to etager til dette 
indkøbscenterelement i bygningen. På næste 
etaye bardes passagererne. Oy på tuyet af 
det hele ligger startbanen. God tur! 



KREATIVITET OG TEKNIK 
Det er faktisk ikke let at få en god ide - prøv selv! I betragtning af 
hvor mange milliarder mennesker, der går frit omkring på denne 
jord, er det egentligt sjældent, at der dukke en virkelig banebry
dende ide op. Folkene i Bauhaus Luftfahrt er ingeniører og viden
skabsmænd. Men det er ikke altid, at mennesker med ingeniørers 
tekniske begavelser og jordnære lommeregnerpraktiske tilgang 
til problemer også er vildt kreative. I erkendelse heraf, gik de 25 
ingeniører fra Bauhaus Luftfahrt sammen med 12 studerende fra 
Glasgow University of Art, da der skulle findes en løsning på at 
kombinere en stigende urbanisering med fremtidens luftfart. De 
kunststuderende var netop i gang med at blive trænet i ikke at ta
get noget for givet og at vende problemstillinger eller ideer mange 
gange på hovedet. Det frugtbare samarbejde skabte en fin balance 
mellem cle vilde ideer og det teknisk i:ennemførlii:e. 

1. Flyene løftes op til banedækket med en 
lift i stil med den, der kendes fra hangar
skibe. 

2. Flyene taxies ved hjælp af elektriske 
robotter. Der er 15 standpladser, hvor pas
sagerer kan boarde. 

3. Bauhaus Luftfahrt lægger vægt på, at 
der helst ikke skal gå mere end 15 minutter 
fra passageren ankommer med tog, til 
vedkommende sidder i flyet. Den anden 
vej - når man ankommer - skulle det 
kunne klares på ti minutter fra flyet holder 
stille, til man står nede på perronen. Man 
kan kun kalde det et fromt ønske! Men 
jo tak, det ville da være et fremskridt for 
mPnnPskPhPrlPn, hvi, tir/Pn i /11fthnvnPn 
blev kortere end flyveturen! 
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Den blev født som et svar på den store depression i 19 30'erne. 
Den sejlivede lille Cub er stadig et godt bud på at komme ud af krisen! 

Tekst: Ole Steen Hansen 

fmen krise, der er tale om i dag, er 
!.!:Vikke den økonomiske, der har 
trukket sine spor hen over verden si
den 2008. Fred være med den. Verden 
er stadig på vingerne. Den langt al
vorligere krise, der gælder fritidsflyv
ningen, er den helt grundlæggende, 
at færre og færre forstår, at flyvning 
er sjovt, spændende, romantisk - you 
name it! 

I takt med at lavprisselskaberne sen
der flere og flere ud at flyve pakket 
som sild i tønder efter stressende 
sikkerhedstjek og bagage-drop-køer, 
mister flyvningen i manges øjne sit 
skær af eventyr. 

Fritidsflyvningen snigende krise 
består i, at færre opdager, hvilken 
fantastiske fornemmelse det er at 
opleve friheden i et lille fly. Og be
mærk venligst, det ikke tæller, hvis 
det lille fly blot er et, man finder tid 
til 10-12 timer om året og flyver i lige 
linjer, mens man i sit stille sind sidder 
og spekulerer på, om der nu vil være 
sidevind under landingen? 

Nej, små fly skal bruges, bruges meget 
og specielt bruges til at flyve ud for at 
opdage verden. Og det gør man rigtig 
godt i en Cub. 

TAYLOR OG PIPER 
I begyndelsen, for mange år siden, 
handlede det i virkeligheden kun om 
de allerførste flyveture. Den første 
solo; første gang man selv og helt 
alene skulle sætte hjulene på græsset. 
Hvis mange skulle have råd til den 
fornøjelse, skulle flyvemaskiner være 
meget billigere. Det var den tanke, 
som fødte Cub'en. 

Den første Cub blev designet af C.G. 
Taylor i 1931. Med en tocylindret mo
tor på kun tyve hk blev det til en tur 
på 3-5 meter i en enkelt fods højde. 
Men det var starten. Flyet hed E-2 Cub 
og var et bud på et lille, enkelt fly, som 
skulle få USA på vingerne efter den 
store depression. Taylor var gået ned 
med et firma, der byggede mere vel
voksne civile fly. Forretningsmanden 
William Thomas Piper var trådt til og 
havde købt fallitboet. 

- . ~I 
· 11i · 

~ 

' -..... ~ ~--"""'--' 

;- . ·~~ -
/4 .?, 

- " 



"EN MUSTANG SOM IKKE VILLE SPISE SINE CORNFLAKES" 

Cubs blev brugt til en lang række forbin
delsesopgaver under Anden Verdenskrig. 
De fløj fra interimistiske flyvepladser 
tæt ved fronten, og efter D-dag lærte 
piloterne i Normandiet snart at lande på 
marker med græssende køer - her var 
der ingen miner. Forsøg med at sætte 
bazookaer fast på vingestræberne greb 
dog aldrig om sig. Ikke desto mindre lyk
kedes det en pilot i Normandiet at øde~ 
lægge fem kampvogne i nærkamp med 
sine påmonterede bazookas. Generelt 
gav det dog mere mening at arbejde for 
artilleriet, hvor en pilot i en Cub kunne 
lade mere end 100 tons granater i timen 
regne ned over et mål, når han gav sine 
ordrer til et batteri. 

Så selvom komikeren Bob Hope hæv
dede, at "en Cub er en Mustang, som 
ikke ville spise sine cornflakes: skulle 
der mange eskadriller Mustangs til at 
levere samme mængde eksplosiver, som 
en enkelt Cub kunne sende af sted i 
samarbejde med artilleriet. Intet under, 
at tyskere soldater, der skød en Cub ned 
fik to ugers orlov fra fronten! 

Ud af det kom i første omgang et 
simpelt, åbent glideplan, som Tay
lor og Piper trak rundt efter en bil i 
weekenden. Og i næste omgang kom 
så tanken, at de måske skulle lave et 
let motoriseret fly. Det var Taylor fire 
uger om at få sat sammen. 

Denne første E-2 Cub havde mange af 
de træk, som man har fundet på alle 
andre siden. Produktionen var lang
som i begyndelsen, og først i 1934 
nåede man op på en årsproduktion på 
65 eksemplarer. 

11935 kom bruddet mellem Mr. Tay
lor og Mr. Piper. Sidstnævnte havde 
sat Walter Jamoneau til at give Cub'en 
et facelift med bl.a. nye former på 
halen og et nyt vingeprofil, mens Tay
lor var fraværende på grund af syg
dom Det kunne han ikke acceptere. 
Taylor forlod firmaet og grundlagde 
Taylorcraft fast besluttet på at skabe 

en hård konkurrent. Det blev til en 
række fly med side-by-side seating, og 
det britiske Auster voksede siden ud 
afTaylorcrafts engelske datterselskab. 

Men intet kunne slå Cub'en, og den 
blev godt hjulpet på vej af meget aktiv 
markedsføring og f.eks. af, at salgs
agenterne tjente mere, når de ikke 
blev hængende samme sted: En eks
tra dollar om dagen, hvis de rejste til 

1. Det her må være opstillet til ære for 
fotografen - tre smilende mandfolk i 
færd med at sætte bazookaer på en Cub 
før D-dag. Bemærk den ekstra tank i 
cockpittet, som blev monteret før flyvnin
gen over kanalen. 

2. Dette er til gengæld ikke lavet til ære 
for nogen fotograf Men sammenstødet 
mellem en høstak og en Cub, hvor piloten 
kom fra det med skrammer, men livet i 
behold, illustrerer, hvor godt man sidder i 
et stålrørsbur, når uheldet er ude. 

3. Første produktionsmodel afE-2 Cub 
fra 1931. 

4. Taylor 1-2 Cubs læsses på jernbane
vogne, så de kan komme ud til kunderne. 

en ny by. Slnnls og akrobatik skaffede 
også Cubs publicity. Tre amerikanere 
holdt en Cub på vingerne i 218 timer 
og 23 minutter. Piloterne skiftedes 
til at flyve og stod af med faldskærm, 
når der var brug for pause. Den næste 
pilot sprang fra en bil i fart over på en 
rebstige og klatrede op til det tomme 
sæde, som den trætte pilot havde for
ladt med faldskærm. 

I 1937 fløj J-3 Cub, og da USA trådte 
ind i Anden Verdenskrig efter angre
bet på Pearl Harbor, var der produce
ret omkring 5.000 J-3 Cubs. 60 % af 
alle lette fly i USA var på det tidspunkt 
produceret hos Piper. 

CUB-FAMILIEN 
Mr. Pi per havde sans for forretning, og 
når nu den lille Cub var så populær, 
var det klog markedsføring at knytte 
navnet til andre typer, Piper udviklede. 
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OP.r v;:ir f.P-ks. J-4 r.uh r.011pP. mP.rl 
side-by-side seating og plads til 50 kg 
bagage; et fly til touring, J-5 Cub Cru
iser, havde to sæder bag piloten. 

Og efter krigen kom endnu flere ty
per, der endte med næsehjul i form 
af Tri-Pacer og Colt, men som var fly, 
der kunne føre genetikken direkte til
bage til Taylors E-2. Produktionen af 
Cub fortsatte imidlertid også. Luksus
udgaven PA-11 Cub Special, der blev 
produceret i årene lige efter krigen, 
synes ikke så luksuriøs med nutidens 
øjne, mens Super Cub med flaps og 
stærkere motor blev det sidste skud 
på stammen. Pi per producerede ty
pen helt op til 1994. 

WAG-AERO 
Mens Pi per gik over til helt at produ
cere blikfly, har flere andre kastet sig 
ud i at holde Cub'en levende. Wag
Aero Group ligger ca. 150 km syd for 
Oshkosh i staten Wisconsin i USA. 
Her producerer man alverdens dele 
til flyvemaskiner af mange fabrikater, 
selvsagt også til Pi per-fly. Men herud
over tilbyder Wag-Aero også kits til 
f.eks. "truly everybody's airplane!" -
og det er så deres Sports Trainer, som 
er en reproduktion a f en J-3 Cub med 

en række små forbedringer, motorer 
og præstationer, der kan mere end de 
svagt motoriserede originale versio
ner. Man kan købe tegninger og alle 
mulige stumper lidt ad gangen, eller 
også et quick-bui lt-kit, der halverer 
byggetiden, fordi man får en færdigs
vejset krop. 

THE LEGEND CUB 
Flere amerikanske flyveskoler tilby
der nu undervisning på Legend Cub -
en moderniseret udgave af den klas
siske maskine. Four Winds Aviation 
i Texas hører til dem. Her lægger de 
vægt på de kvaliteter, en pilot opnår 
ved at mestre halehjulsflyvning: "Fly
ing a tail wheel isn't hard ... !t's just 
different, and it'II make you a bcttcr 
pilot in spite ofyourself!" 

Det er American Legend Aircraft 
Company i Texas, som siden 2005 
har produceret først Legend Cub og 
siden Super Legend. Nyeste skud på 
stammen er Super Legend HP med en 
Titan 0-340 motor på 180 hk 
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1. OY-AU er en PA-18 Super Cub fra 1964. 
Den ses ofte ved svæveflyvekonkurrencer på 
Arnborg. Bemærk at den har fået nedadbø
jede vingetipper. Det sænker den i forvejen 
lave stallspeed. Foto: OSH 

2. - 3. Smukt restaureret J-5 Cub Cruiser. 
Foto: OSH 

4. Piper PA-20 Pacer fra 1949 kan kaldes en 
firesædet udvikling af Cub'en med bl.a. lidt 
kortere vinge. PA-22 Tri-Pacer fra 1950 var 
samme type med næsehjul. Maskinen her, 
OY-DMM, er en Tri-Pacer fra 1958, men som 
den skarpsindige læser vil bemærke, har 
den halehjul. Den er nemlig blevet ombyg
get, fordi halehjul nu engang er det mest 
rigtige på en rigtig flyvemaskine! 
Foto: OSH 

5.-6. PA-11 Cub Specialer en sjælden type 
i dag. Men den her viser så glimrende, hvor 
meget sjov man kan have med en Cub. Se 
bare hvor de smiler! Foto: OSH 

CUB ODDITIES 
Piper Cubs er blevet modificeret i en 
lang række tilfælde. Nogle som en del af 
den almindelige produktudvikling, andre 
af initiativrige private. 

a. TG-8 var en træner til piloter, der 
skulle lande de store transportsvævefly 
under Anden Verdenskrig. Et ekstra sæde 
blev placeret i en ny snude uden motor. 
Der blev bygget 253 af typen. 

b. Med J-3X Cantilever Cub fra 1944 fik 
man 24 mph ekstra ud af de 65 hk ved 
at forfine aerodynamikken på alle mulige 
måder. 1-3X var et teknisk fremskridt, 
men det gjorde Cub'en så dyr, at det ikke 
gav mening at producere denne version. 

c. Harold Wagner fra Oregon ville lave 
en billig tomotoret maskine og monte
rede en ekstra motor ovenpå (0 en Super 
Cub. Det var ingen succes, så i stedet 
byggede han i 1952 en PA-11 sammen 
med en J-3. De to kroppe sad meget tæt, 
og den bagbords krop tjente kun som 
overdimensioneret motorfundament. 
Flyet var tosædet, og Wagner kaldte det 
selv "The Thing''. 

d. Her et forsøg med en næsehjuls
version af Super Cub lavet på Mississippi 
State College. 

e.Super Cub som dobbeltdækker, og man 
fristes til at spørge "hvorfor?: En Super 
Cub mangler jo sådan set ikke planareal 
i forhold til motorstyrken. Men hatten af 
for den tekniske kreativitet 
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1. Legend Cub kan også flyves som søfl.y. 

2. Savage Cub komplet med vildmarkshytte 
og lejrbål udstillet på GA-messe i Frie
drichshajen. Foto: OSH 

3. På dette foto af en Super Legend 
fornemmer man fint den lidt bredere krop. 

Legend Cub er grundlæggende en 
Cub udført i moderne materialer med 
selvstarter og instrumenter, der er 
relevante i dag. Vingestrukturen er 
helt i aluminium, og der anvendes 
moderne former for stål og beklæd
ningsmateriale. Vingeprofilet er det 
klassiske Clark Y - "The best available, 
we changed nothing!" Tankene ligger i 
vingerne, og typen kan flyves solo fra 
forsædet. 

18 FLYV Februar 2017 

På et væsentligt punkt er Legend 
Cub ændret i forhold til Pipers gamle 
konstruktion. Kroppen er blevet tre 
Lommer breuere. Vel giver lige Ilt.IL 
mere albuerum til nutidens modne og 
velpolstrede piloter. Og så findes det 
karakteristiske todelte sæt "dør /vin
due - slå ned/slå op" på begge sider af 
flyet. Jeg havde fornøjelsen af at be
nytte bagsædet i en Legend Cub til en 
air-to-air-sesssion over Hudson Valley, 
New York for fem år siden. At flyve 
med begge sider åbne gav stort set 
den samme charmerende oplevelse 
som at flyve i åbent cockpit, men vig
tigere var det, at jeg kunne fotografere 
til begge sider uden forstyrrende glas 
imellem. Legend Cub er en fremra
gende fotoplatform! 

SAVAGECUB 
Den italiensk-tjekkiske Savage Cub 
er er et ultralet fly designet i Italien 
men med meget stærk inspiration fra 
Piper Cub. Savage er således et helt 
nyt fly, der føres Cub-slægten videre 
på samme måde, som man kan sige, at 
BMW Mini fører arven fra Morris Mini 
videre i bilernes verden. 

Når man ser på en Savage Cub, be
mærker man, at kabinen ser lidt 
større ud, end på en Pi per Cub. Den 
er faktisk på størrelse med kabinen 
- også i bredden - på en Legend Cub. 
Resten af flyet er lidt mindre. Dør
Vindue lukkes op i et stykke, og så kan 
den leveres med vældige terrængå
ende hjul - eller ski eller pontoner. På 
en lille halv time kan vingerne foldes 
tilbage, så den kan være i en mindre 
hangar eller på en trailer. 

Den vildeste Savage-version er Bob
ber. Navnet stammer fra motorcyk
lernes verden, hvor en "Bobber" er 
en custom built MC med al overflødig 
pynt fjernet, så den bliver så let som 
muligt. Savage Bobber er også helt 
"back to basics" - herunder det man 
kunne kalde "basic aeronautical fun!" 
Man kan vælge så meget forskelligt 
med hensyn til farver på stel, seat 
belts, lædertasker, motor m.m., at 

man i praksis får sin Bobber leveret 
"customized". Den åbne maskine kan 
fås med et vinter-kit, så man kan sidde 
en smule lunt, hvis man skal ud over 
snelandskaberne med sin Bobber. 

100 ÅR-JUBILÆET 
Man kan diskutere, hvornår Cub'en 
egentlig blev født. Taler vi om den 
første E-2 eller er det klassikeren J-3? 
Men det er under alle omstændigheder 
slet ikke urealistisk at forestille sig, at 
nogen vil producere Cubs om 15-20 
år. En Savage Cub kan flyves for 5-600 
kroner i timen, så timeprisen vil ikke 
dræbe denne flytype - en ikke uvæ

sentlig pointe. 

Forsiden på FLYV - som vi antager 
også findes om 15-20 år - vil da kunne 
vise et lille, tosædet gult fly, der har væ

ret i produktion i 100 år. Altså længe 
efter, at det ikke længere har givet me
ning at producere PA-28'ere og Cessna 
172'er, der var fantastiske maskiner 
i deres tid, men som udviklingen og 
brændstofpriserne løb fra. Cub'en er en 
generation ældre, men den har tidløs 
X-faktor, og det er ikke for meget sagt, 
at så længe, der findes piloter, som for
står at nyde, naturen, himlen og livet, 
vil der være Cubs på vingerne! 

Hvis vi vender tilbage til udgangs
punktet, så lad os lige træde et skridt 
tilbage og beundre den lille tosædede 
maskine, som holder der på græsset. 
Findes der noget bedre, hvis flyvning 
skal være sjov? Den er ukompliceret, 
sikker og ... nå ja, udseendet betyder 
jo ikke alt, og det er en dybt subjektiv 
kommentar, men alligevel ... den er 
altså også smuk! Fantastisk egentlig, at 
amerikanerne, der er så glade for "all 
things big" har haft en succes med no
get, der er så småt og enkelt! 

Hvor livskraftig typen er, vil man 
utvivlsomt kunne forvisse sig om på 
Hi:iganas Flygplats nord for Helsing
borg i Kristi himmelfartsferien. Her er 
både modeller og alle typer full size 
Cubs inviteret til Cub-fest! Har du sat 
kryds i kalenderen? +-



CUBS I TAL 
J-3C-65 LegendCub Savage Classic 

Tomvægt 290 kg 379 kg 288 kg 

MTOW 500 kg 600kg 450/560 kg" 

Spændvidde 10,74m 10,82 9,31 m 

Længde 6,78m 6,83 6,39m 

Motor• Continental A65 Continental 0-200 Rotax 921 S 

Hk 65 100 100 

Tankindhold 451 751 68 l 

Forbrug 15 Vt 21 l/t 131/t 

Vmax 92mph 108 mph 117mph 

Vmin 35 mph 35 mph 38mph 

Vcruise 81 mph 97mph 106 mph 

*typisk eksempel, ofte kan flyene leveres med andre motorer. 
**afhængig af certificering i forskellige lande. 

1. Måneopgang set fra en Cub - jeps, det er 
sådan man med stor fordel kan tilbringe sin 
fritid! Foto: OSH 

2. Bemærk lædertaskerne! Bemærk de ter
rængående hjul. Bemærk i det hele taget, 
hvor sjov Savage Bobber er! 

3. Tjek lige den Cub-udsigt! Danmarks 
kyster bliver ikke meget smukkere, og turen 
bliver ikke nødvendigvis kedeligere af, at 
piloten i forsædet er halehjulseventyrer
piloten Dieter Betz. Foto: OSH 

4. Hvorfor er det lige, man får lyst til at 
sætte "Bom to be Wild" på cd-spilleren? 
Billedet illustrer det åndelige slægtskab 
mellem Savage Bobber og NC-verdenen. 
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Den gule Cub har fået nye farver: 
Sort og grå med rødt trim. 
Shock Cub'en minder os om, hvad 
flyvning i virkeligheden går ud på: 
At have det sjovt! 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

fm en stod der i aftensolen, netop 
li:V rullet ud fra sin hangar i Verona 
Aeroclub - et af de steder, hvor man 
med det samme føler sig hjemme og 
i godt selskab. Flyvning er et inter
nationalt sprog. En kølig drink og en 
sandwich i skyggen under træerne 
udenfor var lige præcis så meget 
gourmet, som man kunne ønske sig 
det. Flyene på græsset var dem, man 
ser overalt i verden - Piper'ere, Ces
sna'er, ultralette og forskellige svæ
vefly på den modsatte side af banen. 
Men denne aften skulle vi se nærmere 
på den nyeste kreation fra Zlin Avia
tion i Verona - Shock Cub'en. 

Vi skulle lave nogle fotos på jorden og 
overveje, hvordan vi ville flyve air-to
air-operationen næste dag. Hvor ofte 
får man chancen for et stævnemøde 
med en prototype, der kun er tyve 
flyvetimer gammel? Finishen var per
fekt. Duften af læder i cockpittet for
førende. Shock Cub'en rejste sig højt 
foran kameraet, næsten som om den 
ville snyde sig fra, at den faktisk er et 
ganske let fly; kun en smule for tung 
til ultralet-reglerne i de fleste lande. 

20 FLYV Februar 2017 

"Vi kunne trimme vægten ved at fjer
ne bush-hjulene, slats og dens double 
slotted flaps," sagde designer og di
rektør Pasquale Russo," men så ville 
den ikke være en Shock Cub. Vi håber 
på en generel grænse på 350 kg tom
vægt for ultralette fly - den ville give 
god mening i dagens CA-verden." 

Shock Cub' en er resultatet af al den 
erfaring Zlin Aviation har samlet gen
nem de år, hvor firmaet har designet 
og bygget ultralette fly inspireret af 
Pi per Cubs og bushflyvning. ''Alt hvad 
vi har lært om fly er lagt ind i den 
maskine. Den er vores PhD, vores 
svendestykke, vores afslutningsop
gave," forklarede Pasquale. 

TAILDRAGGERS 
For at forstå Shock Cub'en og de 
andre Savage Cubs må man gøre 
sig klart, at de er skabt af to vigtige 
ingredienser. Solidt håndværk og 
passion. Ingen af delene er nyheder 
i Verona. I byens centrum er 2000 år 
gammelt solidt håndværk synligt i 
form af den vældige romerske Arene 
di Verona, som stadig ikke har pas-

seret 
sidste 
salgsdato. Den bruges til operafore
stillinger den dag i dag. Alle t iders 
største romantiske klassiker om 
Romeo og Jul ie foregår i Verona -
stærke passioner har også traditio
ner i byen. 

1 dag kan vi, der er begejstret for flyv
ning, finde disse kvaliteter i et indu
strikvarter i en forstad t il Verona, 
hvor Zlin Aviation hører hjemme. 
Firmaet er grundlagt og bliver dre
vet af Pasquale Russo. Han er søn af 
en Starfighter-pilot og voksede op i 
byen, så flyvning har altid været en 
del af hans liv. 

Han blev uddannet som paramedic 
og kom til at flyve med lægehelikop
tere. I fritiden fik han PPL, fløj, funge
rede som instruktør og begyndte at 
hjemmebygge fly ud fra amerikanske 
kits. Snart begyndte han at forbedre 
dem og blev overbevist om, at han 
kunne gøre det bedre selv, selvom 
hans tørste bemærkning - "jeg tror, 



( 

jeg vil designe mit eget fly" - mest af 
alt var ment som en joke. 

Resultatet blev den første Savage Cub 
- "savage" fordi den byggede på en 
vild passion for flyvning, "Cub" fordi 
det aldrig har været nogen hemme
lighed, at flyets spirituelle stamfader 
var Pi per Cub, som det blev under
streget med den gule farve og den 
sorte stribe ned langs siden. 

Folk begyndte at spørge ham, hvor 
man kunne købe sådan en, og nogle 
foreslog, at han begyndte a t produ
cere sin egen flyvemaskine. Dette 
lå ud over Pasquales finansielle ka
paciteter og langt ud over, hvad han 
havde forestillet sig, at han skulle 
beskæftige sig med. Flere advarede 
ham også om, at fremtiden altså 
bestod af slankt og hurtigt glasfiber. 
Hvorfor leve i fortiden med stålrør og 
lærredsbeklædning? Pasquale ville 
nu gerne, overbevist som han var om, 
at stærke og velflyvende ta ildraggers 
repræsenterer noget fundamentalt 
i general aviation - glæden ved at 
tlyve! 

FABRIKKEN 
Pasquale fandt en vej t il at få produ
ceret en serie på fem fly. Han besøgte 
Polen og Rumænien, men endte i byen 
Zlin i Tjekkiet. I dette område lå det 
tjekkiske firma Moravan - et fi r ma, 
der også har heddet Zlinska letecka 
spolecnost, og som efter økonomiske 
vanskeligheder er dukket op igen som 
Zlin Aircraft. De berømte Zlin-trænere 
blev bygget her, men det skal under
streges, at det tjekkiske firma ikke 
har noget at gøre med Pasquales "Zlin 
Aviation", som er opkaldt efter byen. 
Måske lidt forvirrend e, men Zlin Avia
tion er altså et italiensk selskab med 
produktionsfaciliteter i Tjekkiet. 

1.Shock Cub over Sirmione-halvøen i 
Gordosøens sydende. 

2. Shock Cub'en hor meget venlige stall
egenskaber. Testpilot Fabio Guerra siger, at 
den "nærmest er limet fast til luften·: 

3.Så er der tid til kigge lidt nærmere på 
den imponerende Castello Scaligaro. 

4. Typens slats ses tydeligt her, hvor Shock 
c.ub'en trækker op I en steJI st1gn1ng. 

~"~~ 
' -

3 
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På egnen fandt Pasquale meget er
farne arbejdere, og således kunne 
µrodukL1011e11 af Sav age Cul.J begynde. 
"Vi har altid haft en leveringstid på 
6-8 måneder. Gennem alle årene. Det 
har været betryggende at vide, at folk 
altid har kunnet lide vores fly." 

Efter en årrække hvor flere og flere 
designs kom til, etablerede Pasquale 
en afdeling, hvor flyene blev færdig
monteret i en forstad til hans hjemby 
Verona. Prototypen til Shock Cub blev 
bygget her. Råmaterialer og værktø
jer ligger eller s tår i en enkelt stor 
hal. Flystel i forskellige grader af fær
diggørelse står på fabriksgulvet. Zlin 
Aviation bygger ikke til lager, men 
udelukkende efter ordrer. 

På balkonen i ha llen bliver vinger 
bygget og beklædt. Da FLYV var på 
besøg, blev en Savage Bobber færdig
monteret til en kunde, arbejdet med 
en Savage Cruiser var lige begyndt, 
og den anden Shock Cub var i færd 
med at få lærred på oppe på balko
nen. 

Zlin Aviation handler også om at ska
be jobs i Verona. Godt gammeldags 
arbejde i en produktionsvirksomhed. 
Når man køber en Savage Cub, bliver 
den håndbygget til kunden. Medar
bejderne rekrutteres lokalt. Nogle 
er erfarne gamle mekanikere, andre 
kommer friske fra flymekanikersko
len ved siden ad. De dygtigste herfra 
får tilbud jobs i Zlin Aviation. En af de 
unge fortalte, at han havde arbejdet 
for et luftfartsselskab efter s in ud
dannelse. "Men jeg arbejdede altid 
om natten - det er bedre at arbejde 
om dagen, og det er sjovere at bygge 
flyvemaskiner end at vedligeholde 
dem." 

Fabrikken er et unikt vidnesbyrd om, 
at flyvning er en love affair - for nu at 
bruge et godt dansk udtryk. Mellem 
stålrør, aluminiumsplader, kulfiber, 
lim, bolte, møtrikker og Oracover -
det sidste materiale, der er taget i 
brug 1 kampen for at holde vægten 

En ung lokal medarbejder hos Zlin Aviation 
er ved ot montere et hjul på en Savage 
Bobber. 

nede - ser man også modelfly. Ved si
den af Pasquales skrivebord i et hjør
ne af fa briksgulvet står et diorama i 
skala 1:32 af en Super Cub på ponto
ner i canadiske omgivelser ved bred
den af en sø. Andre steder får man øje 
på radiostyrede aerobatic-modeller, 
en perfekt Bleriot med fungerende 
wing warping og svævemodeller i alle 
størrelser. Nogle af medarbejderne er 
aktive modelflyvere i fritiden. Findes 
der andre flyfabrikker, hvor der også 
lige er plads til medarbejdernes -
ganske mange - modeiny? 

Nogle af modellerne er ligefrem virk
somhedens egne produkter. Ja, man 
kan købe skalamodeller af Savage 
Bobber på omkring 20 kg bygget i 
nøjagtigt de samme materialer som 
1:1 versionen! Det er mesterværker, 
ikke billige made-in-China-skum
fiduser, men ægte flyvemaskiner i 
lille størrelse. Modellerne er ikke 
hovedprodukterne hos Zlin Aviation, 
og der kan være perioder, hvor al 
tiden bliver brugt på at efterkomme 
forespørgslen på full size fly, men 
modellerne giver god mening: "Same 
passion, <lifterent scale!" 



Shock Cub - close up and personal! 

1. Mirko Vacchi gør en Savage Cub klar til 
at fungere som foto fly på air-to-air-turen. 

2. Air-lo-air-pilolerne fra FLYV'~ be~øg. Til 
venstre Mirko Vacchi, flyveinstruktør, Rotax
tekniker og pilot på fotoflyet. Til højre 
ex-Starfighter pilot, Boeing 777-pilot og 
testpilot på Shock Cub Fabio Guerra. Fabio 
kommenterede: "Dengang med Starfigh
terne handlede det om at flyve så hurtigt 
som muligt. Med Shock Cub'en forsøger jeg 
at flyve så langsomt som muligt!" 

3. Finishen og håndværket er førsteklasses! 
Det er sjældent, man kalder flyvende ma
skiner for kunstværker - men hvorfor skulle 
man egentlig ikke det? 

4. Indendørs RC-model af Savage Bobber. 
Den vejer kun 700 gram inklusive RC-udstyr 
ag batteri. 

5. Fabrikshallen hos Z/in Aviation i Verona. 
En Savage Bobber gøres klar til en kunde. 
Kroppen skal ikke beklædes. Længere bag
ude ses et par vinger og den smalle krop til 
en Savage Agi/is. 

Landing på 30 meter. Støddæmperne hjælper tydeligvis med. En sydafrikansk kommen
tar på Focebook hævder, at "Shock Cub vil revolutionere bush-flyvningen, som vi kender 
den'. 
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TYPERNE 
Siden den første Savage Cub fløj i 1997 
er der kommet en hel serie med vide
reudviklede og forbedrede designs. 
Pasquale Russos kreative sind er altid 
i bevægelse, og nye ideer dukker kon
stant op. I designprocessen har han 
fået hjælp af flyingeniører, hvoraf en 
har arbejdet for både Alitalia og Boeing 
i Seattle, før han kom til Zlin Aviation. 
Således bliver gode designs hele tiden 
gjort bedre. Det kan være små ændrin
ger i vingeprofilet, et sæde som monte
res lavere eller en forstærkning et sted 
i strukturen. 

Savage Cubs er - i alle deres forskellige 
varianter - meget forskellige fra den 
originale Piper Cub. Bortset fra cockpit
tet er de mindre. Ribber og vingestruk
tur er forskellige i de forskellige mo
deller. Bobber-vingen er ganske enkel, 
mens den er meget avanceret på f.eks. 
Shock Cub. Hovedbjælkerne i vingerne 
er aluminiumsrør. Den ene udgør sam
tidig forkanten, mens den anden ligger 
lige foran krængerorene. Stræberne er 
derfor forbundet med vingen længere 
fremme og bagude end på Piper Cub. 
Den større afstand mellem hovedbjæl
kerne gør, at døren i siden er større og 
adgangen dermed lettere. Pasquale har 
besluttet sig for ikke at lave døre i beg
ge sider af flyene for at gøre strukturen 
så stærk som muligt. 
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SAVAGE-FLY 

Savage Cla~~il 1997 

2005 

2009 

2010 

2012 

2012 

2014 

2016 

2016 

Savage Cruiser (en restylet Classic) 

Savage Cub (Classicforstærket og restylet til bush-flyvning) 

Savage Bobber (barberet, åben version) 

Savage Cub-S (større, stærkere version optimeret til bush-flyving) 

Savage Bobber RC (Radiostyret model af Bobber) 

Savage Agilis (enkleste, helt åbne version) 

Savage Bobber RC lndoor (meget let RC version) 

Savage Shock Cub 

Da styrke og vægt hænger sammen, 
spiller det også en vigtig rolle for 
styrken, at Zlin Aviation anvender 
høj kvalitet 4130-stål, og i al almin
delighed holder vægten nede. Den 
gamle Piper Cub har altid været et 
sikkert og stærkt fly. Savage Cub er 
stærkere, fordi en forbedret struktur 
understøtter en lavere vægt. Savage 
Bobber er testet til mere end 6G og 
Shock Cub til mere end 8G - hvilket 
må kaldes anstændige sikkerheds
margener for lette flyvemaskiner. 

Typerne Bobber og Agilis kan med 
deres ubeklædte kroppe virke ekstre
me, og Pasquale spekulerede faktisk 
også på, om de kunne sælges, da han 
udviklede ideerne til dem. De er ikke 
mainstream-fly, men de får helt sik
kert folk til at vende hovedet og kigge 
en ekstra gang. Med Agilis r ider man 
nærmest på flyet - som på en motor
cykel eller en bevinget hest! Men der 
har også vist sig at være et marked til 
disse fly. Som Pasquale siger: "Der er 
nok skøre mennesker i Verden til alle 
vores skøre ideer!" 

GOSLOW! 
Formålet med det hele er at gøre 
det sjovt at flyve. "Jeg synes, det er i 
orden, at folk flyver fra A til B - det 
er ok. Men de skal lande her og her 
og her og her og her for at udforske 

Pilot, designer og direktør Pasquale Russo. 

verden," siger Pasquale og bevæger 
sig rundt, mens han peger på for
skellige steder på fa briksgulvet, som 
var det et stort kort. "Med et slankt 
glasfiberfly kan man flyve stærkt -
og hvad så? Jeg synes man skal flyve 
langsomt, udforskede himlen og 
jorden nedenunder. Land t i gange på 
turen! Oplev det hele. Man skal flyve 
for at mærke verden, for at få en god 
oplevelse. Farten er ikke vigtig." 

Shock Cub'en er indtil videre den 
mest avancerede Savage, og den 
er tænkt som den ultimative lette 
og langsomme bush-flyvemaskine. 
Indtil videre har den mere end levet 
op til forventningerne. Pasquale har 
studeret alle vigtige STOL-fly for 
at hente detaljer fra dem ind i sit 
design. En forskel fra Pasquales t id
ligere Savage Cubs er den større hale 
- nødvendig for at bevare kontrollen 
ved meget lave hastigheder. 

Landingsdistancen er i skrivende 
stund kommet ned på 30 meter, men 
Pasquale og testpilot Fa bio Guerra 
forventer at få den ned på 15. Star
ten kræver heller ikke meget plads. 

En fuld 360 graders cirkel med 60 
meter i diameter kan med 70 gra
ders krængning flyves på 8 sekun
der. All dette på 100 Rotax heste
kræfter. 



Shock Cub - godmodig, men ikke 
desto mindre meget manøvredygtig. 

SAVAGE SHOCK CUB 

Motor Rotax 912, 100 hp 

Spændvidde 900cm 

Længde 684 cm 

Højde 225 cm 

Vingeareal 15,21 m2 

Cockpitbredde 69cm 

Understelsbredde 238 cm 

Max take off-vægt 472,5 kg (ULM), 600 kg (LSA) 

Tomvægt 314 kg 

Tilladt G-belastning +6/-3 (testet ved MTOW) 

Vne 130mph 

Max speed 115 mph 

Cruising speed 90mph 

Stal/ speed, Juli 23 mph 
flaps, MTOW 

Climb rate 1000 Jt/min 
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Da FLYV besøgte Zlin Aviation fløj 
Fa bio Guerra Shock Cub'en i en 360 
graders cirkel helt uden krængning -
i princippet sidegled han hele vejen 
rundt med vingerne vandret. 

Der er allerede solgt 20 Shock Cubs 
- det er før de er bygget, ligesom det 
foregår hos Boeing og Airbus. Og det
te er kun begyndelsen. Shock Cub'en 
vil bliver udviklet til at tage en meget 
stærkere motor i skøn samklang med 
firmaet s logan: "Runways are optio
nal!" En Shock Bobber - en version 
med åben, ubeklædt krop - er også 
på vej. Regn med en ting: Pasquale 
Russo kan ikke holde op med at få 
nye ideer og visioner. 

GA MÅ GEN OPFINDE SIG SELV 
Indtil videre er der solgt mere end 
350 Savage-fly over hele verden. 
Priserne starter ved 33.500 Euro 
for Agilis og går op til 73.900 for en 
Shock Cub. Disse priser er ex works 
og uden moms. Man kan også købe 
flyene som kits, bruge 400-500 ti
mer på at samle dem og spare nogle 
penge. Prislisten er seks sider lang, 
fordi den omfatter alle de muligheder, 
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man har for at tilkøbe specielt udstyr, 
hjul i store størrelser, farveskemaer, 
molore1; propelle1 m.m. Del e1 !el dl 
se Savage Cubs som private fly, men 
de kan også fungere i klubber. De kan 
slæbe svævefly, og hvorfor skulle en 
svæveflyveklub ikke have en? I dag 
bruger mange svæveflyveklubber en 
Motorfalke eller en Dimona til slæb, 
og de fungerer så også som touring
fly for medlemmerne. En Savage Cub 
kunne gøre det samme, være billigere 
at købe og sjovere at flyve med. 

Savage Cub-familien er ved at blive 
voksen på et tidspunkt, hvor General 
Aviation må genopfinde sig selv. Fly
veklu hher over hele Europa klager 
over, at unge mennesker ikke længere 
står og kigger længselsfuldt ind over 
hegnet til flyvepladsen. Malingen 
falmer på de dej lige, men meget 
omkostningstunge traditionelle Ces
sna' er og Pipere. Moderne biler er 
ideelle til kortere distancer - hvorfor 
flyve en kort tur, når man alligevel 
står med et transportproblem efter 
landingen? Tag bilen! Længere di
stancer klarer 737'er og A320'ere til 
priser, GA-fly slet ikke kan konkur
rere med. Desværre giver de også 

folk et helt forkert indtryk af flyvning. 
Det er måske nok billigt og hurtigt at 
blive lidw,purlerel meu rnlelly, men 
det er bestemt ikke nogen fornøjelse 
at vente i lange køer på at aflevere sin 
kuffert ved Bagage drop i overfyldte, 
over-priced lufthavne, hvor man 
opholder sig længere tid, end man 
bruger på at flyve på sit inter-euro
pæiske hop i en propfyldt jetdreven 
sardindåse. I dag får mange menne
sker slet ikke fat på den helt grund
læggende sandhed, at flyvning kan 
give stor personlig tilfredsstillelse, at 
det kan være sjovt og give oplevelser 
og udsigter man aldrig vil få som et 
jordbundet væsen. Dette budskab må 
spredes til bredere kredse, hvis GA 
skal overleve i længden. Helt grund
læggende flyver man i de fleste tilfæl
de ikke GA-fly, fordi de giver mening 
som transportmidler. Man flyver med 
den for at få unikke oplevelser. 

Savage-familien er ideel til netop 
dette. Flyvningen begyndte med at 
mennesker drømte. Shock Cub'en og 
dens Savage-søskende er som skabte 
til at genoplive drømme om at men
nesket skal udforske både himlen og 
verden nedenunder! +-



GF er tæt på dig 
Hos GF lægger vi vægt på vores kendskab til kunderne og sætter 

den personlige kontakt højt. Derfor bliver du automat isk tilknyttet 

en forsikringsklub, hvor vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål. 

GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet 

Strandvejen 59 • 2100 København 0 • Tlf. 49 17 01 94 • www.gf-officerer. dk 
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Det gode selskab 







A t redde mennesker i havsnød, 
eller i vanskeligt tilgængelige 

områder, kræver specialuddannet 
mandskab, der kan løse opgaverne. 
Men det kræver også udstyr, der kan 
holde til de specielle forhold og fun
gere i udfordrende situationer. 

Redningshelikoptere blev introduce
ret i Danmark i 1957 hvor flyvevåb
nets eskadrille 722 fik syv Sikorsky 
S-55 helikoptere, der blev drevet af 
stempelmotorer. Helikopternes pri
mære opgave var at redde piloter fra 
jagerfly, hvilket gav rigeligt med op
gaver, da der bare i perioden 1950-
1955 var 55 total-havarier med tab 
af 62 menneskeliv. 

Besætningerne på redningshelikop
terne beviste hurtigt, at helikoptere 
var et fantastisk supplement til red
ningsskibe, og de blev en uundværlig 
del af rednings-beredskabet. Række
vidde og flyvetid for de benzindrevne 
helikoptere, var dog ret beskeden, så 
da det blev muligt at købe de noget 
større turbine-drevne S-61'ere, fik 
helikoptere og mandskab den vigtige 
rolle de spillede i over 40 år. 

REDNINGSMATERIEL 
At redde mennesker op af et oprørt 
hav 1 slo nnveJr kræver greJ der vir
ker hver gang, og at Lite Flite blev 
leverandør af blandt andet rednings
slynger, var lidt af en tilfældighed. 
Lite Flites stifter John C. Halstein, 
startede nemlig sin virksomhed som 
vedlige-holder af faldskærme med 
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eget værksted nær Roskilde. 
Med tiden fik han også agentur på 
salg af faldskærme, hvilket førte til 
en ordre på levering af faldskærme 
til Jægerkorpset og senere også til 
Frømandskorpset. Med årene blev 
John Halstein nærmest fast leveran
dør af faldskærme til forsvaret, og 
derfor var det også John Halstein 
der leverede nye rednings-skærme 
da Flyvevåbnets flyveskole pensio
nerede Chipmunk, der blev afløst af 
SAAB T17. 
En udfordring var dog, at T-17 skulle 
kunne tage en observatør med i klap
sædet bag piloterne, og da der ikke 
var meget plads til at komme ud af 
bagdøren, måtte der udvikles en me
get flad brystmonteret redningsfald
skærm og et særligt seletøj, der blev 
produceret i 40 eksemplarer. 

KOLDINGEGNENSLUFTHAVN 
1989 blev et vendepunkt for John 
C. Holsteins virksomhed, idet han 
valgte at flytte virksomheden til Kol
dingegnens Lufthavn. I den forbin
delse fik virksomheden også det nye 
navn Lite Flite, hvilket var inspireret 
af forhandling af en tysk ultralet 
motorsvæver - STRATOS 300 - indtil 
producenten gik konkurs. 
Som tiden gik opbyggede virksom
hede11 L1Le rille ved Koldmgegnens 
lufthavn en kundekreds, der ud over 
at levere udstyr til forsvaret også 
fremstillede og leverede vindposer 
til flyvepladser, sikkerhedsseler til 
fly samt cargonet, pi tot-covers, og 
meget andet. 

2.-5. Thomas Knudstrup 
viser her hvordan QRB'en 
virker. 

ESTONIA BLEV VENDEPUNKT 
I starten af 1990'erne producerede 
Lite Flite en del udstyr til rednings
helikoptere i både Danmark og flere 
andre europæiske lande. John Hol
stein fortæller, at redningstjenester
ne dengang var baseret på det udstyr 
man kunne skaffe og tilpasse til de 
opgaver man løste, og derfor ikke var 
sat i system i nær samme udstræk
ning som nu om dage. For eksempel 
brugte flere redningstjenester ikke 
specialudviklede rednings-slynger. 
I stedet brugte de et jern-åg med et 
ophængt faldskærms-seletøj, der var 
tilpasset åget, og der var flere andre 
kreative løsninger der fungerede fint 
i nogle situationer, men mindre hel
digt i andre. 

Da færgen Estonia forulykkede og 
sank den 27. september 1994, mi
stede 852 mennesker livet og kun 
137, af de i alt 989 der var om bord, 
overlevede det ufrivillige ophold i 
havet ud for den finske skærgård. 
Efter den enorme redningsaktion, 
hvor redningshelikoptere fra mange 
lande deltog, blev der indsamlet er
faringer der viste, at der var plads til 
forbedringer. 



3. Først drejes "grebet" på QRB'en, hvilket 
gør det muligt for redderen at koble sig fri, 
ved at slå hånden mod "greber 

Et af problemerne var, at redderne 
oplevede at de kunne tabe de men
nesker de skulle redde. De forkomne 
kunne71emlig glide ud af slyngen, der 
skulle bruges til at hejse dem op i 
helikopteren. Det skete også at kolde 
ofre fik hjertestop, når de pludselig 
blev trukket lodret op afvandet. 
Andre problemer var, at redderne 
ikke kunne koble sig fri af helikopte
ren når de havde brug for det. 

Sammen med redningstjenesterne 
i Sverige og Danmark, gik John Hol
stein i gang med at løse nogle af 
problemerne, der kunne løses ved 
at forbedre de rednings-slynger der 
blev brugt. 

At finde en løsning på at give red
derne mulighed for selv at koble sig 
af den wire de var afhængige af, kræ
vede dog noget udviklingsarbejde. 
Der skulle nemlig udvikles en "an-
01 cl11i11g" cle1 kunne koble redderen 
af wiren i et snuptag, vel at mærke 
imens redderen hænger i wiren. 
Ydermere skulle anordningen være 
konstrueret, så der ikke var risiko for 
at komme til at koble sig af på et uøn
sket tidspunkt. 
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John Holstein fortæller, at det kræve
de en del timer at få udtænkt anord
ningen, men at han fandt en løsning, 
der bestod i en "anordning" hvor et 
"håndtag" med et snuptag kunne dre
jes inden man med et dask på hånd
taget kunne udløse "anordningen", 
der så koblede redderen af wiren. 
"Anordningen" fik navnet QRB, der 
står for Quick Release Box, og efter at 
have afprøvet "version 1" blev "ver
sion 2" sat i serieproduktion med få 
men vigtige justeringer, og over 1.000 
eksemplarer er nu i brug i mange af 
de op mod 3.000 redningshelikoplere 
Verden over. 

UFFE-EFFEKT 
Inden Estonia-ulykken var der op
stået behov for nyt redningsgrej, idet 
landene Estland, Letland og Litauen, 
efter "murens" fald i 1989 var blevet 
medlemmer af NATO. Som bekendt 
gjorde daværende udenrigsminister 
Uffe Ellemann Jensen meget for at de 
tre lande kunne få vestligt militært 
isenkram, og det danske flyvevåben 
købte i disse år en del udstyr og grej 
der blev foræret t il de Baltiske lande. 

Den store forskel var dog stadigvæk 
Estonia-ulykken, der fik mange red
ningstjenester til at gennemtænke 
mulige ulykkes-scenarier, og i årene 
efter ulykken blev der forbedret på 
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redningsudstyr og udviklet meget 
nyt. Sideløbende fik mange politikere 
Verden over øjnene op for vigtighe
den af at have veludrustede rednings
helikoptere, hvilket har givet Lite 
Flite mange ordrer. 

UDVIDELSE 
OG GENERATIONSSKIFTE 
Siden John Holstein etablerede Lite 
Flite ved Koldingegnens Lufthavn, har 
han stille og roligt udviklet virksom
heden, der de seneste år har haft en 
årlig omsætning på omkring 8 mio. 
kr. Det er dog ikke kun John Holstein 
der har bragt Lite Flite dertil. Gen
nem en årrække har John Holstein 
haft Thomas Knudstrup ansat som 
nærmest ligeværdig partner - og en 
slags direktør-lærling - for planen er 
at Thomas Knudstrup på et tidspunkt 
skal overtage virksomheden. Indtil 
tiden er moden til det, er der rigeligt 
at gøre for alle i virksomheden. Der 
kommer løbende ordrer ind fra kun
derne der fordeler sig med omtrent 

25% danske og 75% udenlandske 
kunder i omkring SO lande fra Sval
bard i nord til Falklands-øerne i syd. 
Årligt produceres der omkring 2.000 
enheder, der fordeler sig over såvel 
QRB'ere, redningsslynger og helikop
ter seletøjer, af og til suppleret af car
gonet, vindposer og pitot-covers eller 
ombetrækning af interiør i fly-kabi
ner. Med andre ord utallige opgaver, 
der kan løses ved hjælp afwebbing, 
nylon, polyester-stoffer eller stropper 
samt nål og tråd. +-



LiteFlite har kunder i 40-50 forskellige lande, hvor der kan være stor 
forskel på redningsopgaverne. Derfor produceres der mange forskellige 
slynger. Nogle er beregnet til ofre der skal hoistes liggende, mens andre 
er designet til at ofrene selv kan fastgøre sig i slyngen, inden de hoistes 
hængende i lodret position. 









Når vi flyvermotorflyer vi afhængi
ge af, at de mange forskellige me

taldele i vore motorer fungerer som de 
skal. Men når metal gnider mod metal 
vil der med tiden opstå slitage, og 
skal en motor leve op til "kommerciel 
standard", er der strenge krav til hvor 
slidte de forskellige dele må være. 
Motorfabrikanterne kunne i prin
cippet vælge at give motorerne en 
begrænset levetid, og dermed tvinge 
motorejerne til at købe nye motorer. 
På den måde kunne man have tvunget 
fly-ejere til at få fabriks-nye motorer, 
og man kunne måske have tvunget 
fly-ejerne til at medvirke til udvikling 
af mere energivenlige og mindre stø
jende motorer. Eller man kunne have 
tvunget dem til at skrotte velfunge
rende fly, bare fordi motorerne havde 
nåel el visl anlal "ganglimer" eller 
"kalendertid"! 

De 4-6-cylindrede luftkølede "boxer
motorer" der har været anvendt i 
fly i stil med Cessna 172/182 eller 
Pi per PA 28 160/180 er alle desig
net og konstrueret i begyndelsen 
af 1950'erne. Ideen med "liggende" 
luft-og oliekølede cylindre er dog 
endnu ældre, og blev anvendt i den 
legendariske Folkevogns-boble al
lerede i begyndelsen af 1930'erne. Så 
det var ikke nytænkning, der prægede 
tegnestuerne hos motorfabrikanterne 
i 1950'erne. 

1. Motoren monteres lodret inden den skilles 
ad, så olie og anden snavs kan løbe ned i 
bakken under motoren. 
2. Magneter, vacuum-pumpe m.v. afmonteres. 
3.Første cylinder er afmonteret og derefter 
afmonteres stemplet. 
4. Når olie cylindre og stempler er afmon
teres trækkes de gennemmgående bolte ud, 
der holder krumtaphuset sammen. 
5. Krumtaphusets to halvdele lirkes fra 
hinanden. 
6. Krumtaphuset er adskilt. 
7. Af manualen fra motorfabrikanten fremgår 
det hvordan krumtappen skal inspiceres. 
8. Krumtappen inspiceres indvendigt for 
korrosion og der måles godstykke/ser. 

Da de motorer, der i dag anvendes i 
langt de fleste små fly nu om dage, 
blev konstrueret, var mantraet for
modentlig "PÅLIDELIGHED". Det 
blev opnået ved at satse på motorer 
med fire eller seks luft-og oliekø
lede vandretliggende cylindre og 
en rotationshastighed der ikke 
krævede gearing. Selve motorerne 
blev konstrueret så de bestod af en 
meget solid krumtap, som blev lagt 
i slidstærke lejer i et krumtaphus, 
der bestod af to støbte halvdele. Med 
andre ord: gedigent slidstærkt kram, 
der er ukompliceret at skille ad, ser
vicere, og samle igen, hvis det viser 
sig nødvendigt. 

Nødvendig service opstod relativt 
hurtigt, for selv gedigent slidstærkt 
kram kunne ikke holde til at en pro
pel blev kørt i jorden på en ujævn 
græsbane, eller ramte jorden fordi 
et forhjul kørte i et hul, eller propel
len ramte landingsbanen under en 
uheldig landing. En sådan belastning 
viste sig nemlig at give revner i vitale 
metaldele, der medførte at motorer 
brød sammen. Det var derfor nyttigt, 
at motorerne kunne afmonteres og 
adskilles indenfor et overkommeligt 
antal arbejdstimer, og at motorspe
cialister kunne kontrollere om de 
vitale metaldele skulle udskiftes, 

OVERHALING AF STEMPEL-MOTOR 

eller om motoren kunne samles igen 
og fortsætte til udløb af gangtid eller 
kalendertid. 

DINOSAUR-TEKNOLOGI 
At få lov til at se en motor blive skilt 
ad, er en interessant oplevelse. Og 
var det ikke fordi så mange motor
dele som muligt skulle genanvendes, 
kunne det være sjovt at gøre det selv. 
Alle samlinger er nemlig udtænkt, så 
det er relativt s impelt at skille delene 
ad. Noget specialværktøj er dog nød
vendigt, såsom bol tud trækker og en 
u-magnetisk hammer, og rækkeføl
gen er heller ikke helt ligegyldig. Og 
når de to krumtaphus-halvdele skal 
skilles ad, skal man også vide hvad 
man gør, for at undgå at beskadige de 
relalivl koslbare <lele, der jo genan
vendes for at spare omkring 100.000 
kr. i forhold til køb af en fabriksny 
motor! 

KONTROL 
En erfaren mekaniker kan skille en 
motor ad i løbet af fem-seks-syv 
timer, alt efter hvor godt de gennem
gående bolte har sat sig fast. To gode 
mekanikere kan dog mere end hal
vere den tid, fordi det bliver lidt nem
mere, når der er flere hænder end to. 
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Når alle dele ligger adskilt og sorte
ret, forestår der en mere tidskræven
de opgave, der består i at få afrenset 
alle de dele der skal genanvendes. 
Inden afrensningsarbejdet begynder, 
bliver krumtappen inspiceret for tegn 
på korrosion, og den bliver opmålt for 
at undersøge om der er slitage eller 
skævheder, der kan skyldes at propel
len har været "i jorden" eller på anden 
måde har været udsat for "prop
strike". "Frikendes" krumtappen, og 
er krumtaphuset uden fej l og mangler, 
kan motoren genopbygges og blive 
som ny, ved at alle små motordele 
afrenses og kontrolleres og der bliver 
monteret nye leje1~ stempler og cylin
dre. 

AFRENSNING OG MAGNAFLUX 

At afrense de mange metaldele er en 
tidskrævende proces, og mange af 
delene glasblæses for at få alt snavs 
af. Det er nødvendigt for at gøre det 
muligt at undersøge alle delene for 
korrosion, revner eller slitage. 
Meta! der kører mod metal bliver med 
tiden slidt, selv om der er tilstrække
ligt smøreolie. Med tiden kan der dog 
opstå små revner, der ikke er synlige 
ved en almindelig visuel inspektion. 
Derfor gennemgår alle metaldelene 
en "magna-flux-undersøgelse", der 
består i at overhælde delene med en 
magnetisk væske, der løber ind i de 
små revner, der bliver synlige i ultra
violet lys. Den magnetiske væske er 
dog ikke umiddelbart synlig, men ved 
at holde delene inde i et kraftigt mag
netfelt kommer de små revner til syne 
i det ultraviolette lys. 

Selvom en boxermotor til en flyvema
skine er "disosaur-teknologi", og så 
ukompliceret at en dygtig gør-det-selv
mand (M/K) vil kunne skille den ad, 
så skal man vide hvad man har med 
at gøre. For er krumtappen, eller den 
flange propellen monteres på, bare en 
anelse skæv, eller er der ganske små 
revner i de dele der genanvendes inde 
i motoren, så er det i bedste fald spild 
af tid og penge at genopbygge moto
ren. Derfor vil de fleste flyrnotar-ejere 

nok foretrække at overdrage motoren 
til dygtige og erfarne mekanikere. Og 
skal flyet bruges til udlejning, skole
flyvning eller anden kommerciel flyv
ning, så er det slet ikke tilladt at flyve 
med en gør-det-selv motor. 

At få lov til at følge førs te halvdel af 
motor-overhalingen har været en 
spændende oplevelse, og i næste 
FLYV følger vi hvordan motoren bli-
ver samlet igen. + 

1. Krumtappen checkes for eventuel skæv
hed inden den sendes videre til afrensning 
og klargøring til magnaflux-undersøgelse. 

2. Hvis propellen har været i jorden kan 
krumtappen være slået skæv. Derfor bliver 
den checket og opmålt. 

3. Alle ståldelene er rengjart og klar til 
magna-flux undersøgelsen. 

4. fvfagnaflux foregår ved at overhælde 
metaldelene med en vandig opløsning af 
magnetisk pulver. 

5. fvtagnaflux-apparatet der skaber det 
magnetfelt, der gør det muligt at se 
mikrosko-piske revner i metal. 

6. Det "magiske" magnaflux-pulver koster ca. 
10.000 kr. for en spandfuld. 

7. Inden magnaflux-undersøgelsen kan 
starte får blandingen tid til at bundfælde, 
så man kan aflæse om blandingen af vand 
og "magisk pulver" er korrekt. 

8 .. Inden undersøgelsen går i gang, checker 
man om maskinen viser det den skal, ved at 
"undersøge" en prøve med revner i. 

OVERHALING AF STEMPEL-MOTOR 

9. Alle ståldele undersøges for magnetisme 
og afmagnetiseres derefter. 

10. Afmagnetiseret plejlstang 

11. På en kasseret krumtap viser Vasu hvor
dan en revne bliver tydelig i magne-flux
apparatets magnetfelt, i det ultraviolette 
lys. Det "magiske pulver" er trængt ind i små 
revner, ag viser sig som mørke streger. 
Heldigvis var krumtappen helt som den 
skulle være, i den Lycoming 180 HK 0-360 
motor der overhales til OY-FLY. 



M 
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an.lllS"ke rygsæ re1sen e ar op evet ,an em- y ,ve I an e som ew 
Zealand, Australien og USA, hvor faldskærmsudspring i årtier har været udført 
af professionelle. Siden foråret 2015 har det også været muligt at springe 
faldskærm i Danmark uden at skulle melde sig ind i en faldskærmsklub, og i 
Herning Lufthavn har DROPZONE DEN/v!ARK fået en rigtigt god start. 

Tredje <;cP<;on <;tår for døren for 
DROPZONE DENMARK, der på bare 
to år har skabt en spæ ndende virk
somhed, der på e n god dag kan sende 
14 springere i luften hvert tredje 
kvarter, 1 den Cessna Caravan de har 
lejet til formålet. 

Virksomheden blev startet af Philip 
Østerberg, Kim Bo Larsen og Rasmus 
Fyenshave, der a lle havde mange års 
erfaring med faldskærms udspring, 
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da de - så at sige - tog springet og 
fik Trafiks tyrelsens godkendelse til 
at drive virksomheden DROPZONE 
DENMARK. 

DROPZONE 
Begrebet "dropzone" er ikke specielt 
dansk-klingende, og Philip 0sterberg 
for tæ ller, at begrebet bruges mange 
steder i Verde n, og at det egentlig 
bare er virksomh eder der t ilbyder 

faldskærmsudspring mod betaling til 
en kommerciel virksomhed, i s tedet 
for en klub . 

Med andre ord er der pr ivate ejere af 
en dropzone, hvilket blandt andet be
tyder, at der ikke kan opnås støtte fra 
f.eks. Dansk Idræts Forbund, sådan 
som Uansk Faldskærms Union og 
unionens klubber kan. Det kan umid
delbart lyde som en ulempe, men det 
er det ikke, for tæller Phi lip Øster-



berg. For at være en privat virksom
hed giver også nogle forde le, hvilke 
blandt andet er, at man ikke behøver 
en klub-baseret organisation, og at 
man derfor kan tage beslutninger 
uden at skulle holde mange lange 
møder, hvor der skal diskuteres og 
holdes afstemninger. "Ikke fo rdi der 
er noget i vejen med at gøre det, men 
for os virker den kommercielle til
gang, og vore kunder er tilfredse." 

MANGE KUNDER 
DRO PZONE DENMARK startede 
fot sigligl oµ i 2015 l1vot mau havde 
3.800 spring. Anden sæson gik noget 
bedre, idet der har være godt 600 
starter med Caravanen, hvilket har 
givet over 6.000 spring, og om alt går 
vel bliver det til godt 8.000 spring i 
2017. 

At drive en virksomhed kræver at 
der kommer penge i kassen, til at 
udbetale lønninger og forrente in
vesteringer, og da prisen på spring 
skal holdes nede, må der også andre 
indtægter ti l. En af disse er at drive 
overnatningssted, og da de nye faci
liteter blev etableret, blev der også 
bygget et lille "vandrerhjem" med 
28 senge ford elt på firemands og 
ottemands-stuer. 
At leje køjer ud til faldskærmssprin
gere, der er vant til at sove på en 
sofa i et klubhus, kræver at prisen er 
lav, og kvaliteten er i orden. Derfor 
lllLyder DROPZONE DENMARK over
natning for bare 225 kroner pr nat 
inklusiv sengetøj og et håndklæde 
- uden morgenmad! De n kan så Lil 
gengæld købes i den cafe, der også 
tilbyder frokost og aftensmad til ri
melige penge. Og skulle man mangle 

., . I 

udstyr eller et faldskærmskursus, 
kan DROPZONE DEN MARK også 
klare det. Med andre ord kan man 
tilbringe så lang tid man har lyst til 
uden at mangle noget særligt. 

ALLE VELKOMNE 
På mange områder kan DROPZONE 
DEN MARK i Herning Lufthavn nok 
egentlig det samme som mange fald
skærmsklubber har kunnet præstere 
i mange år, og der er samme hygge
lige a fslappede klub-atmosfære, hvor 
springere "hænger ud" og deler en 
fælles iulet esse. Det et dog e11 slot 
forskel, og det er volumen, for der 
er ikke andre steder i Danmark hvor 
der i hele sæsonen står så mange 
professionelle instruktører, tandem
mastere og foto-springere klar til at 
yde en service kunderne betaler for. 
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Og måske er specielt tandem-sprin
gene sat lidt mere i system, så der 
kan komme flere igennem på kortere 
tid, og måske tjenes lidt mere på 
spring og videoer samt billeder og 
T-shirts m.v. Nogle vil måske mene 
at det er at kommercialisere en hyg
gelig klub-aktivitet, mens andre vil 
mene at det er sundt at faldskærms
klubbernes monopol på tandem
spring bliver brudt. 

NYE TILTAG 
Når DROPZONE DENMARK den 1. 
april tager hul på tredje sæson, håber 
de tre initiativtagere, på livlig aktivi
tet, og de håber at masser af menne
sker vil kikke forbi, hvad enten de vil 
~µ , iuge fahbktæm eller bare kikke 
på. Derfor udvides og forbedres cafe
driften, så besøgende kan være sikre 
på at kunne få god mad samt kaffe 
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og kage til rimelige priser. Philip 
Østerberg fortæller, at de særligt 
håber at mange privatflyvere vil 
lægge vejen forbi Herning Lufthavn, 
hvor de meget gerne vil have flyven
de gæster. Så snart foråret melder 
sig bliver der derfor lavet en stor ny 
terrasse ud mod start og landingsba
nen, hvor man kan sidde se de man
ge faldskærms-springere lande på 
græsset eller den ny-anlagte "swoop
pond" , der i a l beskedenhed er den 
tredjestørste i Verden. Herning Luft
havn får med a ndre ord det mange 
flyvepladser drømmer om, nemlig et 
udflugtsmål med masser af aktivitet 
og god mad til rimelige priser. + 



1. Swoop-konkurrencer er populære, og i 
Herning Lufthavn har DROPZONE DEN
MARK fået anlagt en "swoop-pond: der er 
den tredjestørste i Verden. 

2. Man skal aldrig gå ned på udstyr, og 
derfor har DROPZONE DENMARK en vel
assorteret butik med udstyr til springere, og 
souvenirs til tandem-kunderne. 

3. Tandem-kunderne kan vælge imellem 
flere forskellige foto- og videopakker, der 
enten filmes af tandem-masteren eller en 
fotograf, der følger tandem-kunden. Efter 
lancJiny /Jliver der redigeret en video, der 
bliver leveret på en USB-nøgle allerede 
efter 10-15 minutter. 

4. At drive en cafe er et "must: som både 
erfarne springere og tandem-kunderne ville 
have svært ved at undvære. Den store TV
skærm bruges til at vise de frisk-redigerede 
videoer for tandem-kunderne og deres ven
ner og familier. 

5. Kim Bo Larsen (tv) og Philip Østerberg 
(th) glæder sig til sæsonen 2017 starter i 
april, og de håber mange privatflyvere vil 
besøge deres cafe. 
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På opfordring fra flere læsere, har FLYV arrangeret et 
dronekursus for piloter, der har PPL eller CPL, og derfor kan 
nøjes med den forkortede drone-uddannelse. 

Kurset giver kursisterne dronebevis 1A, der giver ret til 
at flyve kommercielt med droner på op til 1.500 gram 
svarende til den viste DJ I og tilsvarende små droner. 

Kurset indeholder tre fag: Privatlivets fred, 
missionsplanlægning samt love og regler og der er ikke 
krav om flyveerfaring som det er tilfældet for det "store" 
kursus der giver dronebevis 18. 

44 FLYV Februar 2017 

\\\\ \ 

... 

-
C-, 

Kurset afholdes såfremt der er minimum 4 deltagere, 
og det koster 4.125 kr. inkl. moms. pr. deltager. 

FLYV deltager i kurset og sørger for god forplejning, 
bestående af kaffe/the med kage samt sund og nærende 
frokost og drikkevarer. 

Første FLYV-drone-kurus afholdes et sted i 
hovedstadsområdet søndag den 12. marts men der vil 
blive arrangeret kurser vest for Storebælt, hvis der er 
tilstrækkelig interesse. 
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IKAROS ATO TILBYDER: 

• Teori PPL 
• Teori, IR(A), Distance Learning, 150 timer 
• Teori EIR(A}/CBIR(A}, Distance Learning, 80 timer 
• Teori, BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 

• Skoling til PPL & CPL 
• Skoling til en- og to-motoret klasserettighed 

• Skoling 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 

IKAROSFLY 

Roskilde Lufthavn • Lufthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 

http://www.ikaros.dk • ikaros@ikaros.dk • Tlf.: 461418 70 

'------

Hospitalsforsikring 
Ulykkesforsikring 
Rejseforsikring 
Hdllgdr Keepers 
Bygningsforsikring 
Erhvervsforsikring 

Professionelt Ansvar 
Transportforsikring 
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PÅ V I N G E R N E M E D FLYV Af Rune Balle 

Siden Facebook og YouTube blev opfundet i henholdsvis 2004 og 2005, har 
millioner af mennesker delt billeder og videoer via internettet. Opfindelsen 
af GoPro og lignende "action-kameraer" - og det faktum at stort set alle 
mobiltelefoner har indbygget videokamera - har gjort optagelse af videofilm til 
"hver-mands-eje'; og video på nettet er blevet en del af hverdagen for stort set 
alle. 

FLYV har - som millioner af andre virksomheder, fo r
eninger og p rivate - en Facebook side, og via Facebook 
følger vi med i hvad der rører s ig i flyveverdenen. Gen
nem Facebook kan vi også fortælle hvad vi laver, og få 
opmæ rksomhed, så vi kan tiltrække nye læsere og abon
nenter til FLYV. For uden nok abonnenter kan FLYV få 
svært ved at overleve i længden, hvilket holdet omkring 
FLYV - og vore mange læsere - vil være utroligt kede af. 

"På vingerne med FLYV" er med andre ord tænkt som 
en øjenåbner for potentielle abonnenter, og formålet er 
derfo r at tiltrække nye abonnenter, men i allerhøjeste 
grad også at glæde vore mange trofaste læsere. 
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"På vingerne med FLYV" 
har indtil nu kun to vi
deoer på YouTube, nemlig 
en his torie om en flyvetur 
i Niels Egelunds Fouga 
Magis ter jet-træner og en 

You Tube 
historie om en flyvetur i varmluftballon over Alperne. 
De to videoer har - i bogstaveligste forstand - funge-
ret som prøveballoner, og de er blevet modtaget pænt. 
Faktisk rigtigt pænt, for mange FLYV-læsere har skrevet 
rosende ord og rigtigt mange ha r givet videoerne "like" 
og delt dem med venner, og vi kan se at der kommer nye 
abonnenter ! 



Alt i udstyr til fly og pilot 
Bestil online eller besøg butikken på EKRK 

EROpartner.dk 
viation & Pilot Supplies 

Al begyndelse er svær, og der er sikkert meget 
der kunne have været filmet, speaket eller klippet 
anderledes. Til det er der nok at sige: "hvo intet vover 
intet vinder" og "øvelse gør mester". Faktum er, at 
mange er glade for videoerne og at FLYV allerede har 
fået invitationer til at komme og lave "På vingerne med 
FLYV" mange spændende steder. Det glæder vi os til! 

Har du ris, ros og kommentarer eller forslag til nye 
emner, så er "På vingerne med FLYV" til at fange på mail: 
rune@flyv.dk eller telefon 40 16 40 44. 

Videoerne kan ses via FLYVs hjemmeside www.flyv.dk, 
ved at søge "På vingerne med FLYV 1" eller "På vingerne 
med FLYV 2" på www.youtube.com eller ved at holde 
øje med FLYVs facebookprofil. Om alt går vel, bliver der 
produceret en ny video omtrent en gang hver måned. 
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Denne gang med tidligere Falck Air og Air Alsie pilot Helge Nordhalt 
der bor på Bjørnø syd for Fåborg. 

Denne gang med Hvor, hvornår og i 
hvad lærte du at flyve? 

Jeg startede med svæveflyvning som 
15 årig, dengang den gamle Esbjerg 
flyveplads eksisterede. Da min far 
lærte at flyve motorfly, fløj jeg også 
med ham, men jeg havde ikke selv 
penge til at tage certifikat, da jeg ud
dannede mig som elektriker. Som 
elektrikerlæ rling havde jeg ikke man
ge penge til flyvning, og så snart jeg 
blev udlært kom jeg i forsvaret hvor 
jeg kom i Siriuspatruljen i to år. 
I løbet af de to år jeg var i Sirius
patruljen, sparede jeg en del penge 
sammen, og da jeg kom hjem vidste 
jeg ikke rigtigt hvad jeg skulle. En god 
ven fortalte mig hvordan man kunne 
blive pilot, og samme dag købte så 
motorflyvehåndbogen, som jeg gik i 
gang med at studere fra morgen til 
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ahen. Efter godt en måned bestod 
jeg A-teori og imens jeg skolede til 
A-certifikat (PPL) læste jeg 8-teori på 
brevskole. 

Jeg tog mit A-certifikat i 1973 hos 
Steffensen i Thisted. Ud over flyve
skole havde han også fotoforretning, 
og han lavede foto-optagelser til TV. 
Det gav mig en masse flyvetimer, 
fordi jeg fik lov til at flyve "uren" flyv
ning imens han hang ud af vinduet og 
filmede. 

Efter tiden i Thisted tog jeg til Billund 
hvor jeg tog 8-certifikat l erhvervscer
tifikat) hos Mogens Anker. Han drev 
landets største flyveskole, med 
mange instruktører, og så snart jeg 
havde mit 8-certifikat fik jeg instruk
tørbevis forærende, mod at arbejde 
for Mogens Anker. Det gjorde jeg så i 

., .......... 

halvandet år fra 1975-197 6, og det 
var ikke ualmindeligt at vi arbejdede 
omkring 90 timer om ugen. Vi fløj 
også rundflyvning over Legoland og 
underviste i teori om aftenen. Det var 
vildt men sjovt. 

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

Det jeg husker bedst var nok at jeg 
dumpede den første instrument
prøve. Det var efter tre timers instru
ment-skoleflyvning. De tre timer var 
jo for lidt, og så fik jeg lidt flere timer 
og bestod. 

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
du nu? 



Britten Normann Is/onder BN-28 og en 
'klassisk" Falck-ambulance. 

Jeg har nok fløjet 7.000 timer Britten 
Normann Islander BN2 for Falck Air 
og derudover Mitshubishi MU2J, for
skellige varianter af Cessna Citation 
og så Challenger og Hawker. 

Citation S60 hlev skelsættende ford i 
det var da man begyndte at få Flight 
Management Systemer, hvilket var 
en kæmpe hjælp. Den gang sad vi 
jo med 3-4-5 kort og fløj gennem 
Europa med en finger på kortet. En 
tur gennem Europa kunne godt tage 
tre-fire timer at planlægge indtil vi 
fik FMS-systemer, hvor al planlægnin
gen så kunne gøres på en halv til en 
hel time. Det nye system på computer 
var fascinerende og alt blev meget 
lettere, men det er sjovt at have væ
ret med inden de nye systemer vandt 
indtog. 

, ... 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Det fly jeg har holdt allermest af at 
flyve var Hawkeren. Den var mit et 
og alt, og den flyver endnu. Har fløjet 
i alle verdensdele med den flyver. 
Australien, Sibirien, Hongkong, Grøn
land, de fleste stater i USA og mange 
andre steder. 

Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

En gang havde jeg en nødlanding i 
Moskva med en Hawker. Vi var to 
piloter samt læge og sygeplejerske. 
På vej ned fra 37.000 fod svigtede 
kabinetrykket med et puf og a lle 
sodavandsflasker og dåseråbnede 
sig. Min styrmand fik en punkteret 
trommehinde, og vi kaldte Mayday 

Mitsubishi MU-21 

Helge Nordholt fløj for Falck Air i 16 
år og loggede omkring 7.000 timer i 
• /slanderen· 

og lavede et emergency descent 100 
mil fra Moskva, med iltmasker og det 
hele. Først da vi var nede i 12-14.000 
fod kunne vi trække vejret igen uden 
masker, og da vi landede holdt der 
brandbiler og ambulancer og det 
hele. Det betød at vi måtte flyve hjem 
tom og i lav højde, men inden vi fik 
lov til at flyve måtte en masse papir 
frem og tilbage mellem Sønderborg 
og Moskva. 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Ja nu har jeg været pensionist i 5-6 år 
og er ved at vænne mig til at jeg ikke 
flyver mere. 
Det er meget underligt at det pludse
lig er slut fra den ene dag til den an
den, bare fordi man runder 65 å r. Det 
synes jeg faktisk har været svært, og 
de første mange måneder gik jeg og 
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"Værkstedshumor". En kollega havde foreslået at 
portrættere kaptajner på halefinner, men havnede 
selv en tur i "photoshoppen: 

kikkede op i luften fordi jeg savnede 
at flyve. Nu er jeg ved at have vænnet 
mig til det, og der er meget andet der 
fylder så meget nu, og jeg kan glæde 
mig over at være kommet igennem 
min karriere, uden at lave noget alt 
for alvorlige hændelser og slet ingen 
uheld. 
På Bjørnø hvor jeg bor, er der en fly
veplads, og jeg kunne måske købe en 
lille flyver, men jeg har altid haft lyst 
til avanceret flyvning. 

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

Det er prisen og det holder også mig 
fra at købe et fly, og hvis jeg skulle 
have en flyvemaskine så skulle jeg 
også have en forsikret hangar, og så 
bliver det for dyrt. 

Har du nogensinde fået skældud for 
din flyvning? 

Nej det har jeg faktisk ikke. Det er 
også det der gør mig lykkelig. 
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Er der noget omkring din flyvning 
du skulle have indset noget tidli
gere? 

Næe det er der ikke, for indtil jeg 
blev pilot lavede jeg noget spæn
dende hvilket var Sirius-patruljen og 
ishockey samt min cornet som jeg 
elsker at spille på. Måske kunne jeg 
have startet tidligere, men så var jeg 
gået glip af Sirius og meget andet. 

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

Ja så ville jeg helt bestemt købe en 
Tiger Moth og bygge en hangar og så 
give et certifikat til mine sønner og 
nyde at flyve med min kone. For en 
Tiger Moths den eneste flyvemaskine 
hun kan lide at flyve i. 

Har du nogensinde skadet et fly? 

Ja. Den første var en DC-3 er i Grøn
land. Det var da jeg var slæ dekusk og 
vi skulle have sendt nogle kammera
ter hjem til Danmark, fordi de havde 
fået forfrysninger. Skaderne på flyet 

Kaptajn Helge Nordholt i sine 
foretrukne omgivelser. 

opstod fordi jeg havde parkeret en 
hundeslæde bag DC'3'eren, og da hun
dene pludselig løb fra os, røg slæden 
ind i flyet. Så måtte vi skrue højdero
ret af og bære det hjem i køkkenet 
hvor vi fik det repareret med noget 
stof og noget lim vi havde liggende. 

Som helt grøn pilot fik jeg lavet lidt 
buler på en Cessna 172 under en 
rundflyvning, fordi jeg havde forme
get læs på. Resultatet var at flyet stal
lede under starten i to meters højde. 
Flyet fik lidt knubs og så satte jeg en 
passager af og fløj turen. Der lærte 
jeg noget om vægt og balance. 
En anden tur der kunne have været 
gået galt var i Mitshubishi'en. Vi på 
vej ind til landing med solen lige i 
hovedet og gear up. 1 en meters højde 
opdagede vi at hjulene ikke var nede, 
og så gav vi fuld gas og gik rundt 
uden at få propellerne i asfalten. Det 
var lidt tæt på, og da vi blev spurgt 
om årsagen til vores go-around, for
klarede vi at et rådyr kom springende 
ind over banen fra sikkerhedszonen. 
Ingen havde set at vi var ved at lande 
med gearet oppe, og efterfølgende 



drønede lufthavnspersonalet rundt 
og jagtede rådyret i timevis. Det var 
vi nødt til at smile lidt af på vej hjem 
fra arbejde den dag. 

Har du en yndlingstur? 

Ja jeg har faktisk mange. Alle de ture 
vi fløj til Kangerlussuaq var en stor 
fornøjelse. Det var sådan en nem tur 
op og hjem samme dag, og så min
dede det mig om mine to dejlige år 
i Sirius-patruljen. Ture til Brasilien 
med Hawker'en var også fantastisk. 
Ikke mindst fordi besætningen ofte 
blev behandlet som en del af familien. 

En særlig tur var en ambulanceflyv
ning til Australien hvor vi skulle hen
te en dansk kvinde i Townsville på 
østkysten. Det var en anderledes tur, 
hvor vi først fløj med fire piloter til 
Bangkok. De to der fløj fra Danmark 
til Bangkok stod så af og hvilede t il vi 
andre to kom retur fra Townsville, og 
da vi så kom til Bangkok tog vi rutefly 
hjem, mens de to udhvilede piloter 
fløj flyet fra Bangkok til Danmark 

Ambulancefl.yvninger bragte Helge 
Nordhalt vidt omkring til mange 
forskellige lande. 

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

Jeg ville leve nøjagtigt det samme liv 
både i forhold til ba rndom, Sirius, mit 
ægteskab og min flyvning! 

Kan du reparere et fly? 

Nej det kan jeg ikke, men jeg har en 
gang justeret olietryk på en jetmotor. 
Der var en trykmåler der vist e for
kert, og jeg blev så guidet pr telefon. 
Sådan noget kan man i et lille selskab. 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Min gamle flyvechef fra Air Alsie. Han 
var en gudsbenådet pilot og gudsbe
nådet kollega. Der har aldrig været 
noget dårligt mellem ham og de an
satte. Mogens Anker er også et ikon. 

OO tJt 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Knap og nap 20.000 time r. Deraf 
omkring 7.000 timer på Britten Nor
mann Islander, hvilket svarer til 33 
gange rundt om Jorden. Resten resten 
på jet. Dvs. Citation, Challenger og 
Hawker. 

Hvem synes du skal have Luftposten 
næstegang? 

Hvis Mogens Anker ikke allerede har 
fået "Luftposten", så bliver det ham. + 
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Af: Lars 1-inken - /ars@jinkenweb.de 

OY-ERA EMBRAER EMB 190-lOOLR 2008 19000189 20.1.17 Melana lnvestments Limited, c/o Billund PP-PJL 

OY-GSA{2) Pilatus PC-12/47E 2008 106S 23.1.17 Widex A/S, Lynge D-FDLR 

OY-RO AirbusA320-214 2016 746S 19.12.16 Atlantic Airways, Fa roe Islands, P/F, Sørvågur D-AWI 

OY-JSW{2) Cessna 52SA Citationjet 02 2009 S25A-0444 12.12.16 Lean Management K/S, c/o Århus D-IWWP 
DY-RAD Dassault Falcon 7X 2011 129 22.12.16 Air Alsie A/S, Sønderborg SE-DJD 

OY-RVK Van's RV-8 2013 80033 21.12.16Midl Troels Juhl Kristensen, Horsens D-ERVC 
OY-YBI ATR 72-212A 2010 918 17.1.17 Noronha Aviacion Limited, c/o Billund PP-PTZ 

OY-YBN ATR 72-212A 2008 785 lS.12.16 Billund leasing 1 Ltd, c/o Billund PP-PTR 

OY-DVE SA.I.KZIII U-2 23.1.17 Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre, Brøndby S. Mogens Velling Pedersen,Allerød 

OY-JCA Cirrus SR 22GTS 16.12.16 Kenneth Peter Jensen.Randers {+1) Lars Brauner, Højbjerg 

OY-POT Piaggio/Focke Wulf FW P.149D 30.1.17 Mikel Rudi van der Straaten,c/o Vamdrup Viggo Christiansen, Padborg 

OY-SGX Diamond HK 36 TTC Dimona 25.1.17 lnvent A/5,Århus Sønderjysk Svæveflyveklub, Aabenraa 

OY-XXM Rolladen-Schneider LS8-a 3.1.17 Fyns Svæveflyveklub Anders Møller Andersen, Schweiz 

OY-AKP Cessna 337D Super Skymaster 20.12.16 Gabriele Winter,Åbenrå Solgt til Tyskland 

OY-CKN Dassault Falcon 2000 30.1.17 Grundfos Holding A/S, Bjerringbro Solgt til USA 

OY-FIT Bombardier Global 5000 4.1.17 Execujet Europe A/S, Roskilde Solgt som G-KBMM 
OY-JJA Hawker 800XPR 13.1.17 Sun-Air ol Scandinavia A/S, Billund Brændt 
OY-KFC Bombardier RJ-900 21.12.16 SAS Danmark A/S, Kastrup På brandøve~esplads i Kastrup 
OY-XNP Grab G 102 Astir es 31.1.17 Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub Solgt til Tjekkiet 

OY-XSH Rolladen-Schneider LS7 13.1.17 Vejle Svæveflyveklub Solgt til Tjekkiet 
OY-YAT ATR 72-212A 20.1.17 NACAviation 8 Limited, c/o Billund Solgt til Guernsey 
OY-YBG DHC-8-103 9.12.16 KAJ P/S, Vejle Solgt som C-FUCL 
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GENERAL AYIATION SHVICE Al'S · WWW.GASU~ICE. OK 

GENERAL AVIATION SERVICE APS VAT NO DK 20 818808 
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_j 
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IKAROS ATO TILBYDER: 7 
• Teori PPL 
• Teori, IR(A), Distance Learning, 150 timer 
• Teori EIR(A)/CBIR(A), Distance Learning, 80 timer 
• Teori, BEG, N BEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
• Skoling til PPL & CPL 
• Skoling til en- og to-motoret klasserettighed 
• Skoling til en- og to- motoret instrumentrettighed 
• Skoling t1I Instruktør rett1ghed, f-1 
• 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 Fu ll 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 
Capenhagen Airport Roskilde 
Hangarvej Hl 
4000 Roskilde 
Phone: + 45 46 19 12 19 
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Flyvende "bagage-gedemarked" 

Siden 1980' erne er civil luftfart 
forandret fra at være udført af "flag
carriers", der med monopoler styrede 
priser og udbud af ruter, til nutidens 
enorme udbud af ruter til lave priser, 
man end ikke turde drømme om i 
"monopol-tiden". At rejse med fly er 
blevet hver-mands-eje, hvilket også 
betyder at alle må tilpasse sig de nye 
tider. 

For at holde priserne nede, spares der 
hvor der kan spares, og selskaberne 
tilpasser sig i stor udstrækning pas
sagerernes ønsker, der blandt andet 
betyder at flere og flere passagerer 
flyver uden at checke bagage ind. Det 
betyder, at der kan købes billigere 
billetter og at passagerer kan komme 
hurtigere ud aflufthavnen de ankom
mer til. Men det betyder også, at flere 
og flere nøjes med håndbagage, der 
slæbes med ind i flyenes kabiner, hvor 
det mases ind i "hatte-hylder" eller 
stuves under sæder og mellem fød
derne. 

På en flyvning fra Kastrup til en større 
europæisk lufthavn oplevede FLYV 
hvordan en af de gamle "flag-carriers" 
har valgt at tilpasse sig de nye tider. 
Billetterne var billige, hvilket blandt 
andet betød, at der kun måtte medta
ges håndbagage, hvorfor alt kamera
udstyr og tøj til et par dage var kilet 
ind i en kamera-taske, der naturligvis 
(næsten) kunne opfylde de oplyste 
maksimum-mål for håndbagage, og at 
tasken nok var lidt tungere, end hvis 
tøjet havde været i en ind-checket 
kuffert. 

I 

I forbindelse med boarding, blev det 
annonceret i højttaleranlægget, at 
flyet var helt udsolgt og at selskabet 
derfor anmodede passagererne om 
at lægge deres bløde tasker under 
sæderne eller foran fødderne, og at de 
nøjedes med at lægge de store tasker 
i "overhead lockers". Problemet var 
bare, at halvdelen af passagerernes 
"håndbagage" optog al plads i "over
head lockers", hvorfor de sidste pas
sagerer fik besked på at sidde med 
"håndbagage" under sæde,; foran 
fødderne og mellem knæene! 

Flyveturen gik fint, og med fototasken 
mellem benene var der akkurat plads 
til at vrikke lidt med tæerne. Efter 
landing gik der ikke mange øjeblikke 
før de fleste passagerer var fri af sik
kerhedsselerne, og mange havde rejst 
sig for at grave bagage frem inden 
flyet holdt stille ved gaten. For nu 
gjaldt det jo om at komme ud inden 
alle de andre ... gennem en dør for
rest i kabinen! 

Efter at have siddet på bagerste 
række og betragtet et "gedemarked" 
- hvor boarding blev forsinket af at 
utallige passagerer febrilsk forsøgte 
at slippe af med deres "håndbagage" 
og kabinepersonalet mange gange 
måtte fortælle fortvivlede passagerer, 
at der ikke var plads til bagage andre 
steder end i "overhead lockers" samt 
under sæder og mellem ben - så mel
der der sig et par ret tankevækkende 
spørgsmål. For hvor smart er det at 
mange luftfartsselskaber har accep
teret, at så meget bagage slæbes med 
i kabinerne, hvor 10-15 kilo tunge 
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tasker lægges i overhead lockers, 
hvor "håndbagage" ikke er sikret mod 
at falde ud i tilfælde af turbulens. Og 
hvor meget betyder de store mæng
der "håndbagage" for flyets samlede 
startvægt - der er baseret på passage
rernes standard-vægte+ 5 kg håndba
gage? Men allerværst: hvor meget vil 
en eventuel evakuering af passagerer 
blive forsinket, når mange passagerer 
nærmest er kilet fast af håndbagage, 
og derfor ikke vil kunne få fat i red
ningsveste eller risikerer at blive fil
tret ind i tasker og rygsække? 

Det er uden tvivl spørgsmål der kan 
være kontroversielle, og det forklarer 
nok, at der ikke er mange ansatte i 
lufthavne eller flykabiner, der tør an
tyde overfor passagerer, at medslæbt 
håndbagage er for tung eller at den 
fylder for meget. 

1 "gamle dage" blev håndbagage vejet 
og for store håndtasker krævet check
et ind sammen med øvrig bagage. 
Spørgsmålet er om de enorme mæng
der "håndbagage" burde reduceres 
med lignende tiltag, så der er plads til 
passagerer og små lette håndtasker 
i flyene. "Nogen" må have påtaget sig 
ansvar for at acceptere nuværende 
"bagage-gedemarked", men spørgs
målet er om "nogen" også vil stå frem 
og forsvare det, hvis en ti-femten kg 
tung kilo taske knækker nakken på en 
passage,; eller evakuering forsinkes 
på grund af for store mængder "hånd
bagage"? 
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FARVEL OG TAK ... 
Denne A380 siger nu farvel og tak. 
Den landede i februar i Paris-lufthav
nen Le Bourget, hvor den skal udstil
les på Musee de !'Air et de l'Espace, 
hvor man forventer a t have den klar 
til publikum i 2018. Maskinen s tod 
oprindeligt fæ rdig i oktober 2005, og 
ha r s iden væ ret anvendt af Airbus til 
test- og opvisningsflyvning. Fotoer 
her e r således taget ved ILA-messen 
i Berlin i 2010. En anden A380'er går 
også på pension, og det sker sam
men med den første A320-100 fra 
1987 og en A340-600 fra 2001, der 
a lle t re skal udstilles hos Aerosco
pia i Toulouse. A380'eren, der skal 
udstilles i Toulouse, har også væ ret 
anvendt til prøveflyvninger, og skulle 
angiveligt have været leveret til Saudi 
Arabiens kongehus som VIP-fly, men 
denne ordre blev aflyst i 2014. Det er 
glæ deligt, at et så markant element i 
flyvningens historie som A380 beva-
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ne satte 

Af: Ole Steen Hansen og Ru 

res og sikres plads på museer. Men 
det sker så også på et tidspunkt, hvor 
typens fremtid er usikker. Der er kun 
omkring 110 fly tilbage i ordrebogen, 
og det er et stykke tid siden, fly er 
blevet bestilt. Air France har for ikke 
så længe siden bekræftet, at selska
bet har aflyst bestillingen på sine 
sidste to A380'ere og i stedet bestilt 
tre tomotorede A350-900. 

STEALTH-TANKFLY? 
USAF er i færd med at overveje, om 
den næste generation af lufttankere 
skal have s tealth-egenskaber. USAF 
ejer omkring tre fjerdedele af alle 
tankfly i verden, og de er en helt afgø
rende forudsætning for, at USAF kan 
være til stede overalt på jorden. Det 
være sig i forbindelse med luftkamp 
eller angreb på jordmål eller med 
at få transportfly med mandskab og 
forsyninger frem. Men de nuværende 

tankfly har ingen chancer i et luftrum 
med et realistisk luftforsvar, og det 
påtænker USAF at gøre noget ved i 
fremtiden. Der bliver ikke nødvendig
vis tale om helt radarusynlige tankfly, 
men måske om, at de vil kunne mani
pulere deres egen signatur på andres 
uvenligtsindede radarskærme. Flyfa
br ikanter har imidlertid allerede pro
jekter på tegnebordet, som antyder, 
at de tænker på at tilbyde typer, som 
i kraft af deres form vil fylde mindre 
på en radarskærm. Så udviklingen 
komme måske til at gå i den retning. 
Måske er der også lige et budget eller 
to, der ska l gennem Kongressen, men 
det er en helt andet historie. 
OSH 

WHAT3WORDS 
For piloter og flyveinteresserede er 
det at navigere næsten lige så natur
ligt som at drikke vand, men sådan er 



Et Lockheed Ma,tin bud på, hvordan et 
fremtidig blended-wing-body transportfly 
kunne se ud. Det vil kunne modificeres 
til tankfly, men hvis det skal have delvise 
stealth-egenskaber, skal halen skal have en 
anden udformning. Denne store halefinne 
larmer jo nærmest på en radarskærm. 
Foto: Lockheed Martin 

det langt fra for alle på denne planet. 
FN anslår at op mod 4 milliarder 
mennesker ikke kan definere deres 
adresse, fo rdi de bor og lever hvor 
det ikke er nødvendigt med vejnavne, 
husnumre eller postnumre. Længde
grader og breddegrader kan definere 
en hver plet på jorden, ud fra et flere 
hundrede år gammelt koordinat
system, der er baseret på linjer fra 
nordpol t il sydpol samt Ækvator, men 
det er ikke alle det giver mening for. 
RB 

ØGET TURBULENS 
Det net-baserede tidsskrift Advances 
in Athmospheric Sciences skriver i 
deres seneste publikation, 6. april 
2017, at fremtidens luftfart bør for
berede sig på to-tre gange så mange 
t ilfæ lde af moderat til kraftig og kra f
t ig turbulens. Forudsigelsen er base
ret på forskning, der peger i retnin
gen af at klimaændringer medfører 
kraftigere jet-strømme, der medfører 
kraftigere "wind-shear" inde i, og 
nær, jetstrømme. Resul ta terne viser 
en øgning af t ilfælde med "let turbu
lens" på 59%, moderat til kraftig tur
bulens på 127% og kraftig turboJens 
på 149%. Dr. Paul Will iams, der er 
forsker på "Jnstitute of Athmospheric 
Physics, Chinese Academy of Science" 
udtaler til Advances in Athmospheric 
Sciences: "Vore seneste studier teg-

ner et detaljeret b illede af hvordan 
klimaændringerne vil få turbulens 
t il at påvirke fly". Resultaterne er 
opnået ved hjæ lp af en ny super
computer, der blandt andet anvendes 
til at beregne hvordan en fordobling 
af kuldioxid i atmosfæren påvirker 
transatlantiske flyvninger. En sådan 
fordobling forventes at indtræffe i 
løbet af dette århundrede, og det må i 
bogstaveligste forstand siges at være 
rystende. RB 

En KC-46A tanker en C-17 Globemaster 
Ill. Måske venter den lille F-16 på om der 
også bliver en tår til den. Foto: USAF/Paul 
Weatherman 
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Airbus A320 er i øjeblikket det 
trafikfly, der er bestilt flest af. 
Den europæiske jet ligger solidt 

forrest i feltet, når det drejer sig om 
at levere tomotorede narrow body
jets til verden. Det ville man have haft 
svært ved at gætte sig til for halvtreds 
å r siden. 

Man er tilbøjelig til at overse, hvor 
stærkt økonomisk USA stod efter An
den Verdenskrig. Landet havde under 
krigen mobiliseret sine enorme in
dustrielle ressourcer og eksempelvis 
produceret omtrent lige så mange 
flyvemaskiner som Storbritannien, 
Tyskland og Japan til sammen. Yder
mere var USA's produktionsapparat 
mere end fit-for-fight efter krigen og 
hverken ødelagt eller nedslidt, som 
det var tilfældet med Europas flyfa
brikke r. 

USA var i årtierne efter Anden Ver
denskrig ubetinget verdensdomine
rende som industriland, ikke bare 
indenfor flyvning, men naturligvis 
også på dette område. Den amerikan
ske flyindustri nød desuden godt af 
nyerhvervede banebrydende tyske 
forskningsresultater med bl.a. pilfor
mede vinger, og af, at USA ikke kun 
havde produceret kampfly, men også 
udviklet transportfly, som var et godt 
udgangspunkt for den videre produk
tion af trafikfly. 

♦ JetBlue fik leveret sin første maskine fra 
Airbus-fabrikken i Mobile ved en ceremoni 
den 25. april 2016. 

Europæerne klarede sig nogenlunde 
med turbopropfly som Vickers Vis
count og Fokker Friendship, men 
ingen europæiske nationalt produ
cerede jetfly slog rigtigt igennem. 
Kreativiteten og den teknologiske 
ekspertise var bestemt til stede, men 
de særlige egenskaber som sås på 
nogle europæiske rutefly - fx evnen 
til at flyve lange distancer fra korte 
baner, som den fi remotorede Vickers 
VCl0 præsterede - var der bare ikke 
økonomi i. Og det var der slet ikke i 
Concorde, som på så mange måder 
var et mesterværk, der indtil nu ikke 
er overgået, men blot ikke lige på den 
parameter, der hedder at være nyttig 
i luftfartindustrien. 

Hvad de nationale flyindustrier ikke 
klarede hver for sig i Europa, præ
sterede Airbus i form at et visionært 
samarbejde, der sikrede den euro
pæiske luftfartsindustri en fremtid 
i første division. Og det var og er 
A320'eren, som mere end nogen an
den type, har gjort Airbus til en solid 
virksomhed. De første Airbus'er -
A300'eren og dens variant A310 - var 
moderate succeser. Det samme kan 
sige om alle de øvrige førstegenerati
ons widebody-fly bortset fra Boeing 
747, der viste sig langtidsholdbar. 

Men så kom A320'eren, som Airbus 
tredje type. Den skulle ud i direkte 
konkurrence med de veletablerede 
amerikanske typer Boeing 737 og 
MD-80. Europæerne var simpelthen 

♦ Skibet med det første samlesæt til 
fabrikken i Mobile pakkes i Hamburg. 
Sættet består bl.a. af vinge fra England, 
bagkrop fra Tyskland, forkroppe med cockpit 
fra Frankrig, haleplan fra Spanien og 
halefinne fra Tyskland. Hver af disse dele 
består så af komponenter fra leverandører i 
mange lande. 

nød til at diske op med noget, der var 
bedre, for at have en chance mod de 
velfungerende amerikanske typer. 
Det er ikke let at sælge en ny type 
trafikfly. Et luftfartsselskab binder så 
mange penge i halen på det, at den 
mindste tvivl om kvaliteten og pro
ducentens evne til at levere reserve
dele og service meget let får det til at 
vælge det sikre og velkendte. 

De 10 største A320-brugere 

Selskab I tjeneste Bestilt 

American Airlines 375 120 

China Southern 247 26 

EasyJet 235 162 

China Eastern 221 4 

JetBlue Airways 168 110 

Lujthansa 156 100 

United Airlines 154 0 

Delta Airlines 142 66 

Air China 134 0 

British Airways 131 35 
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FLY-BY-WIRE 
Airbus leverede fremtidens fly ved 
at give A320'eren fly-by-wire con
trols. Denne teknologi var allerede 
velkendt og afprøvet i militære fly. 
Nu kom den ind i et civilt rør med to 
jetmotorer under vingerne. Systemet 
blev afprøvet i en Airbus A300B2, 
hvor venstre sæde var udstyret med 
sidestick og elektronisk styresystem, 
mens det højre havde det traditio
nelle rat og mekaniske forbindelser 
til rorene. Fly-by-wire gav på sigt 
mulighed for at programmere de 
kommende Airbus-typer til at have 
nogenlunde ens flyveegenskaber, så 
piloter let kunne omskoles. Det gav 
også mulighed for at indbygge Flight 
Envelope Protection, som også kend
tes fra militære fly. Dette system for
hindrer piloten i at lade flyet komme 
ud over fastsatte grænser. 
På A320'eren betød det eksempelvis, 
at FEP-systemet ikke tillader piloten 
at krænge mere end 6 7 grader eller 
at stalle flyet. 

Både for militære og civile fly betyder 
Flight Envelope Protection, at piloten 
i en nødsituation kan give så meget 
pind som muligt. Flyet sørger selv for, 
at levere maksimal performance in
denfor de fastsatte og sikre grænser. 

Fly-by-wire er siden blevet standard 
- Boeing brugte det første gang på 
sin 777 - men det var Airbus, som for 
30 år siden først placerede teknolo
gien i et helt almindeligt rutefly. 

A320-familien er siden vokset til at 
omfattede typerne A318, A319, A321 
og de nyeste New Engine Option
varianter, hvoraf det første fly kom i 
tjeneste hos Lufthansa i januar 2016. 
A321neo vil med en startvægt på 
97 tons kunne flyve 206 passagerer 
4.000 sømil, hvilket er tilstrækkeligt 
til at komme over Atlanten. 

VERDENSFIRMA 
Airbus har gennem sine 30 år med 
A320'eren taget nogle væsentlige 
skridt til at blive et virkeligt globalt 
selskab. Flyene er i mange år blevet 
bygget både i Hamburg og Toulouse, 
men i 2004 besluttede Airbus at 
etablere en samlelinje i Tianjin i 
Kina. Virksomheden begyndte at 
levere færdige fly i 2008, og siden er 
det blevet til mere end 300 maskiner. 
Kina aftager nu 20 % af Airbus' pro
duktion. 

I 2012 gik Airbus også i gang med 
at etablere en samlelinje i Mobile i 
Alabama, og det første fly herfra blev 
leveret i april 2016. Airbus forventer 
at amerikanerne vil kunne levere fire 
fly om måneden ved årets udgang. 

Det er helt normalt i moderne fly
produktion at komponenter, dele og 
værktøjer kommer fra mange lande. 
Produktions af rutefly er en verdens
omspændende business, men det er 
noget særligt, at en type færdigpro
duceres i tre verdensdele. 

A320neo - de såkaldte "Sharklets·; som 
andre kalder winglets, giver op til 4% 
besparelse på brændstofforbruget. 



En af de små - en A318 i Paris Charles de Gaulle. ♦ 
Foto: OSH 

En af de lange - en A321 i Tirstrup. 
Foto: OSH ♦ 

Der i årenes løb leveret med en 7.400 
A320'erne af alle varianter, og Airbus 
har bestillinger på mere end 5.000, 
der skal leveres. 

En del af pointen med A320 var, at 
den skulle være den lille i en hel fa
milie, hvor Airbus ville kunne tilbyde 
en serie rutefly fra små til de helt 
s tore. Måske er A320'eren ikke lige 
den Airbus, vi flyveentusiaster siger 
"ihh ... " og "åhh ... " ti l, fordi den bare 
er så stor en a lmindelighed; virkelig 
en hel almindelig luftbus. Men de 
mennesker, der driver verdens luft
fartsselskaber og de, der lever af at 
producere typen, har ikke grund til 
andet end at smile bredt over den! 

Der er i øjeblikket 342 operatører 
fordelt i 115 lande, som flyver A32 0. + 

♦ Den 3. december 2014 fejrede Airbus i 
Tianjin, at man kunne levere fly nummer 200; 
en A319 til China Eastern. 

A320'eren fylder 30 år 

En af de specielle - en af de ni A319'ere, 
som British Airways i 2012 i anledning af 
de Olympiske Lege fik malet i det særlige 
due-faNeskema. Der blev anvendt en særlig 
guldfaNe og det tog 24 mand otte dage at 
male et fly. ♦ 
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AERO i Friedrichshafen har gennem 25 år været den førende messe i Europa, 
når det gælder fly med en maksimal startvægt på under 10.000 lbs. / 4.700 
kg, og i jubilæumsåret udstillede 707 forskellige virksomheder over 200 fly og 
tusinder af produkter med relation til flyvning. 

Droner, elektriske fly og radioer med 8,33 KHz kanalafstand var nok messens 
største øjenåbnere, for det er områder hvor der virkeligt er gang i udvikling af 
nye spændende tiltag. 

Tekst og foto: Rune Balle 

Messecentret i Friedrichshafen har to hovedindgange, og 
det var tankevækkende at jubilæums-årets besøgende 
enten blev mødt af et stort areal med droner, eller en hel 
hal med elektriske fly. Elektriske fly er uden tvivl noget vi 
kommer til at se i luften indenfor en overskuelig årrække, 
for teknologien fra effektive elektriske biler er her, og kan 
tilpasses små fly. At SIEMENS bruger penge på forskning 
og udvikling af elektriske fly - og at de samarbejder med 
Airbus - siger også noget om at der er el-fly er på vej. 
Første prototyper flyver, og SIEMENS seneste tiltag er en 
Extra 330LE, der har leveret bemærkelsesværdige re
korder. Torsdag den 23. marts nåede det elektriske testfly 
op på 340 km/t svarende til 183 knob, og 24. marts 
viste samme fly at det kunne trække et svævefly op i 600 
meters højde - svarende til små 2.000 fod - på bare 76 
sekunder! 

SIEMENS er ikke eneste spiller på banen, for mange ar
bejder på at udvikle elektriske fly. At opnå tilstrækkelig 
batterikapacitet er dog stadigvæk en udfordring, hvorfor 
de fleste producenter indtil videre satser på ultralette fly. 
Et interessant elfly-projekt er det norske Equator, der ud 
over batterier kan forsynes med en hjælpemotor, der gør 
flyet til et "hybrid-fly", idet en lille forbrændingsmotor 
kan producere elektricitet, der øger el-flyets rækkevidde. 

Pipistrel - der er kendt for svævefly, selvstartende svæve
fly og ultralette motorfly - er en af de producenter der er 
nået rigtigt langt. Faktisk er deres seneste elektriske fly 
"Alpha Electra" - der blev udviklet under arbejdstitlen 
"WATTsUP" - klar t il serieproduktion, og den udstill-
ede '/\.lpha Electra" er så fremsynet, at dens ladestik 
er samme standard som anvendes på blandt andet de 

amerikanske elbiler fra Tesla. Flyet er udstyret med en 85 
kilowatt (ca. 115 hk) elmotor fra SIEMENS, og motoren -
der svarer til en Rotax 912 - vejer bare 14 kg! Til at levere 
strøm til elmotoren har flyet batterier på tilsammen 17 
Kilowatt-timer, hvilket giver flyet en flyvetid på omkring 
en time plus en halv times reserve. '/\.lpha Electra" er de
signet som skolefly, hvor en lektion - der måske rettelig 
burde kaldes e-lektion - på lige under en time er passende 
i de fleste skoleprogrammer. En lille interessant detalje er 
i øvrigt, at flyets elmotor faktisk kan oplade batteriet un
der nedstigning, hvilket er en stor fordel under lektioner 
hvor der trænes landingsøvelser. Et interessant spørgsmål 
er altid, hvor lang tid det tager at oplade en elbil eller 
et elfly, og opladning af"Alpha Electra" er bestemt til at 
leve med for de fleste flyveskoler. Det tager nemlig kun 
omkring en time at oplade flyet, med hurtig-laderen, og i 
de tilfælde hvor flyet skal bruges hurtigere end det, kan 
batteripakkerne udskiftes på få minutter. 
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1. Volo-copteren er en to-personers elektris 
motorer. Prototypen, der var ubemandet og · mstyret, fløj første 
gang i november 2013 hvorefter der blev fol aget yderlige udvik-
ling af typen. Første bemandede flyvning 111 • 2016. 

2. AQU/NEA er en fransk "el-ikopter' der kon _yve et kvarter på en 
opladning. Den er udviklet og bygget af et Tfig,nsk teknisk universi
tet, der arbejder på at bygge en to-sædet "elfikopter' der skal kunne 
flyve i 40 minutter. 

3. Votec Evolaris er designet af to studerende fra Universitetet i 
Bern. De har bygget deres egen 200 kilowatt motor der vejer 30 kg. 
Flyet er godkendt til kunstflyvning. 

4. EQUATOR P2 XCURS/ON (EQP2) er et norsk amfibiefly. Det har 
elmotor og en lille forbrændingsmotor der supplerer batterierne. 
Elmotoren er en Engiro /'191 der yder 97 kW (132 HK) og vejer 35 
kg. Flyets maksimale startvægt er 750 kg og den kan medtage 240 
kg inkl. brændstof Producenten forventer at flyet får en rejseha
stighed på 130 knob, og kabinen er rummelig nok til at man kan 
medbringe en mountainbike ... eller ski! 

I den mere futuristiske ende af elfly-udstillingen var den 
tyske VOLO-COPTER. Multirotor-kopteren - med 18 el
motorer - forventes at blive certificeret som UL-fly i 2018, 
hvorefter det er opfindernes håb at den kan seriefrem
stilles, og måske ligefrem bruges som taxifly. 

Elektriske flyvemaskiner er noget der arbejdes på rigtigt 
mange steder. Faktisk så mange stede1~ at det ikke giver 
mening at nævne alle de udstillede projekter. Et fransk 
teknisk universitet bør dog nævnes, idet man her har 
udviklet og bygget en elektrisk enmands-helikopter, der 
kan flyve i hele 15 minutter på en opladning. Maskinen, 
AQUINEA, der har en maskimal startvægt på 520 kg, har 
indbygget 165 kg batterier og erfa ringerne fra projektet 
skal nu bruges til at bygge en to-sædet el-helikopter der 
skal kunne flyve 40 minutter. Udviklerne fortæller, at de 
håber den nye to-sædede "el-icopter" - som det vist ud
tales på fransk - skal kunne bruges til skoleflyvning som 
konkurrent til benzindrevne to-sædede helikoptere. 

Meget tyder på at elektriske fly er noget vi kommer til 
at se mere til indenfor få år. For med store spillere på 
banen som SIEMENS og Airbus, og erfarne flyproducenter 
som Pipistrel, så er der meget der tyder på, at elektriske 
fly er nået mindst ligeså langt som udbredelsen af mo
biltelefoner var for 10-15 år siden. Alle ved hvor hurtigt 
de blev udbredt og hvad de kan i dag! Teknologien t il el
fly er udviklet, og virker fortrinligt i elbiler, så mon ikke 
erfaringerne fra elbiler relativt hurtigt bliver tilpasset 
flyindustrien, så el-fly bliver mindst ligeså almindelige 
som el-biler? Man må sige, at vi lever i en spændende tid 
med store landvindinger indenfor luftfart. Navigation, der 
indtil for få år siden var noget med kort og kompas samt 
flyveplaner på papir bliver a fløst af en iPad eller "tablet", 
og inden læ nge er det måske slut med at holde i kø ved 
tankstanderen for at få benzin eller jetfuel. En lille beky
mret tanke melder sig dog, for hvordan vil et airshow med 
ene el-fly opleves. Ørepropper bliver i hvert fald ikke det 
der kan sælges mest af! + 



DRONER 
AERO Friedrichshafen er ikke nogen decideret drone
messe, men et par underholdende - og også et par mere 
seriøse indslag - havde arrangørerne dog taget med. I den 
underholdende ende var den mekaniske fugl fra virksom
heden FESTO, der nok er mest kendt som værktøjspro
ducenten FESTOOL. "Fuglen" ka ldes også for "SmartBird" 
og den har et vingefang på to meter og vejer kun 485 
gram. "SmartBird" er skabt af ingeniører fra Festos Bio
nic Learning Network, der forsker i hvordan egenskaber 
fra naturligt skabte væsener kan overføres t il teknologi. 
"SmartBird" bevæger sig med andre ord som en fugl, men 
er drevet elektrisk af et batteri på kun 25 watt og styret af 
en lille computer via en modelfly fjernbetjening. Det inte
ressante bliver om teknologien kan forfines og overføres 
t il mindre "smartbirds", der kan medtage kameraer og 
overføre billeder live, hvilket nok skal få fuglen til at flyve 
over i den mere seriøse kategori! 

Et par andre indslag var droner til det tyske brandvæsen. 
Ud over varmesøgende og almindeligt kamera er dro
nerne udstyret med en kraftig megafon, så brandmænd 
på jorden kan instruere indespærrede, eller kolleger med 
brandsprøjter. 

Endelig skal nævnes en "fattigmands-satellit", der er en 
krydsning mellem en ballon og en propeldrevet drone. 
Ideen er, at bruge "krydsningen" til at øge rækkevidden 
af radiobølger, der som bekendt er begrænset til "line of 
sight" og kvadratroden af højden i fod gange 1,23. Hænger 
"krydsningen" i 10.000 fod kan den overføre radiosignal 
til jorden op til 120 sømil/ 220 km, hvilket vil s ige at man 
via "krydsningen" kan kommunikere trådløst i op mod 
240 sømil / 440 km. Med andre ord vil man kunne hæ nge 
en ballon-drone over Holbæk i 10.000 fod og dermed nå 
næsten hele Danmark. Udfordringen er blot hvor længe 
de små elmotorer og batterier vil kunne holde ballondro
nen stabilt over samme sted, men det arbejdes der på at 
finde løsninger på. + 

1. I udstillingshallen med droner kunne man opleve en spøjs bal
lonlignende "drone" med elektriske hjælpemotorer. Ideen er at den 
kan bruges som kommunikationssatellit, der holder sig flyvende ved 
hjælp af gas og holder positionen ved hjælp af motorerne. 

2. Droner med fire motorer er ikke noget særsyn, men dronen der er 
udviklet til det tyske brandvæsen, har megafon! 

3. SmartBird fra tyske FESTO. "Fuglen" er klækket i udviklingsafde
lingen hos FESTOOL, hvor ingeniører forsker i hvordan man kan 
efterligne levende væseners bevægeapparater. 
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AVIATION 

General Aviation Service har igen den udsøgte fornøjelse at kunne invitere dig 

til et spændende Avionic- arrangement. Vi vil igen i år have repræsentanter fra 

Garmin. Derudover har vi i år også den store glæde af at kunne præsentere en 

repræsentant fra BOSE Aviation. 

Du vil kunne stifte bekendtskab med nogle af de nyeste produkter fra Garmin's aviation-produkt

serie indenfor GPS, navigation og kommunikation samt BOSE headset der betragtes som verdens 

#1 inden for aviation headset. BOSE er en leverandør med topkomfort og ydeevne, og dermed i 

stærk synergi med Garmins ypperlige produkter. 

Ved denne lejlighed kan piloter og flyejere igen afprøve og stifte bekendtskab i praksis, med det 

allernyeste fra Garmin og BOSE udstyr i form af demosæt og retro-fittede fly. 

I denne fo rbindelse vil problematikken om terminerne med indførelse af 8.33KHZ radio-separation 

blive taget op. Tiden nærmer sig hastigt, og dermed deadline for installation af nyt lovbefalet udstyr. 

Arrangementet vil finde sted SØNDAG den 7. Maj kl. 10:30 på vores lokalitet hangarvej A4 i Roskil

de lufthavn. 

Præsentationen fra Garmin og BOSE vi l foregå på engelsk, hvorimod at 8.33 KHZ indlægget vil være 

på dansk. 

Arrangementet forventes at vare i 4-5 timer. 

Gennem denne direkte præsentation kan alle høste ny værdifuld viden, og du vi l kunne stille tekniske 

og operationelle spørgsmål, t il eksperterne fra Garmin og BOSE. Der vil også være rig mulighed til tale 

eller evt. stille spørgsmål t il General Aviation Service, hvilket kan ske på både engelsk og dansk. 

Ps: Og mon ikke der vi l foreligge nogle attraktive specialtilbud? 

General Aviation Service er arrangør af dette arrangement, og det os igen en stor glæde at kunne 

tilbyde deltagerne forfriskninger og en let anretning. 

Vi ser igen frem t il et stort fremmøde og til et konstruktivt. givende samt fornøjel igt arrangement. 

TILMELD ) 

GENERAL AVIATION SERVICE APS 

LU FTHAVNSVEJ 44 

4000 ROSKILDE 
DENMARK 

VAT NO.: DK 20 818808 

+45 72 170 180 

WWW.GASERVICE.DK 
INFO@GASERVICE DK 

OK.145.0098 

DK.MG.1008 

(!]li:(!] SCAN KODEN ~";:ztl OG TI LMELD DIG ;.;,¾.~ , •~ AVIONI C-SEMINAR 
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AOA 
AOA står for "Angle Of Attack" hvilket på dansk er flyets 
indfaldsvinkel i forhold til den relative vind. Ved hjælp af 
et AOA-instrument kan man se - og høre - om flyet er tæt 
på at stalle, hvilket vi normalt få r advarsel om fra flyets 
"stall -warning". Forskellen på den traditionelle stall
warning og en AOA indikator e1~ at den traditionelle stall
warning er baseret på en vippekontakt, der aktiveres når 
flyets hastighed kommer sæt på flyets stall-hastighed 
under normal flyvning. Stall kan imidlertid forekomme 
under flyvn ing ved mange forskellige hastighede1~ hvilket 
vil sige, at et fly kan stalle selv om flyets hastighed er over 
"normal" hastighed. Det afgørende er hvor tæt flyet er på 
dets kritiske indfaldsvinkel, og det fortæller den traditio
nelle stall-varning ikke noget om. Med et AOA-instrument 
følger en sensor, der monteres udvendigt på flyet. AOA
instrumentets computer modtager så signal fra sensoren, 
hvorefter man visuelt kan se hvor langt flyet er fra at 
stalle. Statistisk sker de fleste ulykker under anflyvning 
t il landing, hvor hastigheden er lav, og de mest kritiske 
faser af flyvningen er når flyet drejer fra medvind til base, 
og endnu mere kritis k, når flyet drejer fra base til finale 
ved lav hastighed og høj indfaldsvinkel. Her vil et AOA
instrument give både "larme" og indikere risiko med både 
orange og rødt. 

GS AFLØSER TIL GYRO-INSTRUMENTER 
På GARMINs s tand kunne man "lege" med ADA-instru
mentet, der i øvrigt var monteret sammen med to meget 
interessante instrumente r, de r netop er certifice ret til at 
kunne afløse de vacuum-drevne kunstige horisonter og 
gyrokompasser. Instrumenterne kaldes Garmin GS Elec
t ronic Flight Instrument, og de er designet til at passe i 
"hullerne" hvor de r normalt er monteret kunstig horisont 
og kursgyro. Har man æ ldre kunstig horisont eller kurs 
gyro og en vacuum-pumpe, der er ved at væ re udtjent, så 
kan GS væ re vejen til e t "glass-cockpit" der kan betegnes 
som en "light" løs ning. Ins trumenterne koster omkr ing 
15.000 kr. p r. stk.+ moms og insta llering. +-
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Der er uden tvivl blevet skelet til den legendariske Britten 
Normann lslander da ingeniørerne hos TECNAM gik i gang 
med at designe et passagerfly til kategorien "to motorer 
og sæder til maks. 10 personer". Ligesom "Islanderen" 
bærer præg af at være designet i England i første halvdel 
af 1 %O'erne, så bærer TECNAM P2012 TRAVELLER præg 
af at være designet i Italien i starten af 2010'erne. Første 
indtryk er ganske enke lt at flyet ville passe som fod i hose 
på en rute som Roskilde-Anholt-Læsø, hvor piloter med en 
forkærlighed for CA-flyvning med garanti ville stå i kø for 
at få lov til at sidde i venstre forsæde. 

Flyet kan minde lidt om den italienske Partenavia - nu 
Vulcan - men hvor Partenavia'en mangler et par rækker 
sæder, og bedre kabinehøjde og bedre adgang til cockpit
tet, så har P2012'eren det hele! Vidunderligt store døre til 
begge sider af cockpittet, en stor bagdør med adgang til 
kabinen - der har midtergang - og god adgang til flyets ba
gagerum hvorfra der er adgang fra bagenden af kabinen, så 
piloten kan række bagage til passagererne uden at skulle 
stå ude i regnvejr. 

P2012'eren er udstyret med det nyeste cockpitudstyr og 
to stærke turboladede Lycoming motorer på hver 375 HK 
og den starter og lande r fint på 600 meter græs, hvilket er 
hvad der er til rådighed på TECNAMs fabrik i Napoli. Ene
ste bekymring er prisen, der anslås at komme til at havne 
på omkring 2,2 mio. EURO hvilket vil sige i omegnen af 16 
mio. danske kroner+ moms . + 
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Piper Aircraft har bygget over 145.000 fly siden 1927, og 
Piper M600 illustrerer glimrende højdepunktet i udvik
lingen af de populære fly fra Pi per, startende med Cub i 
1930'erne over Pi per Cherokee og Navaho i 1950'erne og 
1960' erne til de lækre, hurtige og langtrækkende turbo
prop-fly i "M-klassen". 

Piper M600 er et imponerende fly med en rækkevidde 
på op til 1.484 sømil svarende t il 2.748 km - hvilket vil 
sige at det snildt flyver fra Odense til Sicilien, Nordkap, 
Moskva eller Reykjavik i et hug· og flyet har en rejseha
stighed på op til 274 km/t svarende til 507 km/t. Det kan 
medtage op til 260 US gallons JET-FUEL eller 984 liter og 
har en Pratt & Whitney PT6A-42A motor der yder 600 
HK. 

Cockpittet er intet mindre end det nyeste af det nyeste 
Garmin G3000 inklusiv syntetisk vision, touch-screen og 
digital autopilot, "enhanced AFCS (advanced Safety Fea
tures) der automatisk retter flyet op og beskytter mod for 
lav eller for høj hastighed. Derudover har det naturligvis 
vejrradar, digital kabinetryk og hypoxia-beskyttelse in
klusiv automatisk "emergency-descent" hvilket vil s ige, at 
flyet selv flyver ned i 10.000 fod, hvis pilotens iltprocent 
bliver kritisk lav. 

Piper M600 har i øvrigt plads t il to piloter og fire passa
gerer - men flyves snildt af en enkelt privatflyver, der nok 
lige skal tage et instrumentbevis - og flyve et par hun
drede timer med stempelmotor · for at få fuldt udbytte af 
det imponerende fly. 

Bjarne Jorsal, European Aircraft Sales, forventer at få et 
eksemplar på besøg i Da nmark inden længe, og antydede 
på messen i Friedrichshafen, at FLYV muligvis bliver invi
teret på en eventyrlig prøvetur fra Hans Christian Ander-
sen Airport inden sommerferien. + 
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And remember, you can 
order and pay for your aviation fuel 
via the RocketRoute Fuel app. 

Download at: fuel.rocketroute.com 

air bp 



AERO UDENDØRS 
De fine forårsvejr lokkede mange messe-gængere ud af 
de ti store udstillingshaller, hvor blandt andet skinnende 
business-jets, brugt-fly-marked, et par veteranfly og en 
nyhed kunne byde på spændende oplevelser. 

Ud over de mange små jetfly, havde italienske Piaggio 
udstillet et af deres banebrydende og støjsvage Piaggion 
Avanti EVO, der med to Pratt & Whitney PT6A-66B får 
flyet til at cruise op til 1.770 sømil/ 3.278 km med mach 
0.7 (70% aflydens hastighed) i op til 41.000 fod. 

Cessna havde valgt at parkere den legendariske 172'er 
ude - for at give plads t il den lavvingede Corvalis inden
dørs - men det var ikke en helt almindelig 172'er de hav
de taget med, men den seneste version med en 155 hestes 
Continental CD-155 dieselmotor. Til sammenligning med 
ældre versioner er tornvægten dog noget højere - nemlig 
807 kg. mod R og S-modellens 767 kg og N og P modeller
nes ca. 685 kg hvilket giver dieselversionen en maksimal 
lasteevne på 350 kg inklusiv brændstof, som den jo så 
naturligvis kun drikker halvt så meget af. 

Som noget helt nyt er Quest Kodiak nu endelig EASA
godkendt. Flyet anvendes som "bushfly" ma nge steder i 
Verden hvor dets 750 HK Pratt & Whitney PTC og solide 
design gør den mindst lige så a nvendelig som Cessna 
Caravan. Quest Kodiak kan medtage op til 10 personer, 
og findes blandt andet i en version med Wipaire amfibie 
understel, som den amerikanske søsterorganisation til 
"Naturstyrelsen" U.S. Fish & Wildlife opererer ni eksem
plare r af. 

Årets AERO-EXPO havde også et pa r veteranfly med i ud
stillingen, blandt a ndet en Klemm L25aVI fra 1927. Flyet 
har en BMW Xa motor~ der yder hele 65 hestekræ fte r~ der 
drive r de 620 kg i luften. + 
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I) et er ved at være sidst på dagen, 
da besætning og FLYVs fotograf 
går ombord i et af flyvevåbnets 

C130 Hercules-fly på Flyvestation 
Aalborg. Forud er gået grundige 
forberedelser af aftenens flyvning, 
der er en træningstur med "taktisk 
flyvning" på programmet. At flyve 
"taktisk" betyder, at der flyves efter 
særlige procedurer, tilpasset opgaven, 
der er klassificeret som "taktisk", 
hvilket f.eks. kan være, at flyve et 
hold Jægersoldater til en græs- eller 
grusbane et sted i Verden, hvor det 
måske ikke er alle naboer i området, 
der har lyst til at stå klar med frisk 
kaffe og nybagte boller. Med andre 
ord skal besætningen på den op mod 
75 tons tunge flyvemaskine kunne 
håndtere at lande på baner, som de 
fleste airline-piloter vil mene er mest 
egnet til små halehjulsfly, og de skal 
kunne gøre det i buldermørke, hvor 
landing uden night-goggles vil være 
totalt umuligt! 

FORBEREDELSER 
Øvelsen har været undervejs længe, 
og et af højdepunkterne i forbere
delserne har været at gøre klar til 
strandlandinger på Vestkysten. At 
lande på en sandstrand - i mørke - er 
nemlig rigtig god træning af både 
flyvende besætninger og jordholdene, 
der skal assistere på stranden, og 
der er ikke meget ros at hente, hvis 
fly eller personel kommer galt afsted 
under en øvelse. 

Jordhold godkender "bane" 
1 dagene op mod øvelsen ventes der 
svar fra jordholdet, der skal god
kende stranden der skal landes på. 
De skal nemlig garantere at "banen" 
er hård nok og at den er så jævn, at 
flyets understel ikke tager skade, når 
den store fugl lander. 1 praksis gøres 
det efter helt særlige procedurer, der 
blandt andet indebærer at en jern
stang med påmonteret vægt trykkes 
ned i sandet, så man kan se hvor 
mange kilo sandet kan bære. Hvert 
resultat skrives ned, og for hver tre 
målinger lægges resultaterne sam-

men og divideres med tre, 
så der er et gennemsnit at 
forholde sig til. Proceduren 
gentages over hele den 
påtænkte landingsbane, og 
er banen hård nok, udføres en 
jævnbedstest, der består i at køre en 
bil hen ad banen med 60 km/t. Hold
er bilen og chaufføren til turen, sam
les alle detaljer om banens beskaf
fenhed sammen, og der udfærdiges 
en rapport, der sendes til Staben ( Air 
Transport Wing), hvor en erfaren 
officer gennemgår rapporten og tag
er en beslutning. Herefrer kan han 
vende tommelfingeren op eller ned. 

ØVELSEN JUSTERES 
FLYVs udsendte, der har glædet sig 
til at opleve en Hercules lande på 
stranden, må dog desværre leve med, 
at årets taktiske øvelse bliver uden 
strandtur, fordi sandet er for blødt. 
Øvelsen justeres derefter til at inklu
dere træning i kortbane-landing på 
Thisted Lufthavn, hvilket også giver 
masser af udfordringer. For på vej til 
Thisted flyves der "low level" dvs. i 
omkring 500 fod, for at øve flyvning 
under fjendtlig radar, og flyvning 
med mørklagt fly, inklusiv træning i 
at undvige fjender på jorden! 

L :., :I 

LANDINGSØVELSER 
På Thisted Lufthavn landes der flere 
gange full stop, efterfulgt af en stribe 
touch and go, hvor fartøjschef og an
denpilot skiftes til at træne, og efrer 
det flyves den store fugl til Aalborg 
hvor øvelserne gentages på simul
eret "kort bane", uden andet lys end 
de specielt udlagte UV-banelys, der 
kun kan ses når piloterne flyver med 
night-vision goggles. 

NATFLYVNING 
At øve natflyvning på Flyvestation 
Aalborg er god træning for piloterne, 
fortæller chefsergent Preben S Ras
mussen fra flyvestationens pressetje
neste, og tilføjer "men at opleve Her
cules'en lande på en strand på Rømø 
i buldermørke er noget helt andet, 
og det er nærmest surrealistisk hvis 
man tager sine night vision goggles 
af, for så hører man det store fly kom
me brølende ind til landing, uden at 
man kan se det!" 
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STRANDLANDINGER 
Chef-sergent Preben S Rasmussen 
fortæller at taktisk flyvning med dan
ske Hercules-fly, er foregået i mange 
år, men at selve det at lande på 
strande er relativt nyt. Man har dog 
kunnet opleve strandlandinger med 
Hercules, men det blev udført af spe
cialister fra RAF, der har inspireret 
det danske flyvevåben til også at give 
udvalgte danske besætninger den 
nødvendige uddannelse og træning. 
Det er dog ikke alle danske Hercu
les-piloter der gennemgår træning 
i strandlandinger, omend de alle 
gennemgår træning i taktisk flyvning. 
Strandlandinger er det dog ikke er 
muligt at få alle Hercules-piloter 
igennem, på de flyvetimer der er til 
rådighed. 

HERCULES UUNDVÆRLIG 
Det danske flyvevåben har fløjet 
Hercules siden 1975, og der er fløjet 
rigtigt mange mennesker og rigtigt 
meget udstyr til og fra Grønland, 
Færøerne, Afghanistan, Mali og utal
lige andre destinationer. Selv Sydney 
i Australien har haft besøg af danske 
Hercules, og for FLYV-læsere der har 
overset omtale af den unikke bog 
"HERCULES - oplevelser på danske 
vinger", så er det en af de bøger der 
bør stå i bogreolen, når den ikke 
nydes i lænestolen. Hercules - i fuld 
størrelse - kan almindelige flyvein
teresserede dog ikke altid komme til 
at nyde. Men i 2018 er Air Transport 
Wing i Aalborg vært for "Danish 
Airshow", og Chef-sergent Preben S 
Rasmussen lover at der med garanti 
bliver mulighed for at komme tæt på 
både Hercules og Challenger, som fly
vestationens godt 400 ansatte glæder 
sig til at vise frem! 

HERCULES C·130J·30 
Længde: 34,36 m 

Vingespænd: 40,41 m 

Højde: 11,84 m 

Vingeareal: 162 kvadratmeter 

Maks. fart: 670 km/t 

Cruise fart: 650 km/t 

Maks. startvægt: 79 tons 

Tornvægt: 34 tons 

Maks. lasteevne: 20 tons 

Maks. flyvehøjde: 28.000 fod med 20 tons last 

Maksimalt antal passagerer: 128 
/ 74 liggende patienter/ 64 fuldt udrustede soldater 

Startløb ved fuldvægt: 950 m 

Motorer: 4 Rolls Royce AE2100D-3 på hver 4.700 hestekræfter 

Propeller: 4 seks-bladede DOWTY R391 kompositpropeller 

Første Hercules lettede den 23.August 1954 og der er leveret mere 
end 2.500 eksemplarer i mange forskellige versioner. Det danske 
flyvevåbens Eskadrille 721 fik leveret tre H-modeller til Flyvestation 
Værløse i 1975. Samtidig med lukningen af Flyvestation Værløse 
og overflytning af Eskadrille 721 til Aalborg blev de gamle C-130-H 
modeller blev afløst af tre nye C-130-J i 2004 der i 2006 fik endnu en, 
så der rådes over fire C-1301-30. 
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Fotokonkurrence med 
fokus på plastik 

'Plastik Pletskud' er navnet på en landsdækkende 
fotokonkurrence, der afvikles fra maj-oktober 2017. 
Alle kan deltage. 

Formålet med fotokonkurrencen er at gøre danskerne 
opmærksomme på, at plast ikforurening ikke er noget, der 
udelukkende foregår tusindvis af ki lometer herfra. 
Den danske natur forurenes også, og størstedelen 
af forureningen stammer fra vores egen livsstil. 
Heldigvis er det muligt at gøre noget ved problemet. 
Fotokonkurrencens sekundære formål er at gøre 
opmærksom på hvilke løsninger, der findes. 

Her på redaktionen synes vi, at det lyder som et rigtig 
godt initiativ! 

Der forventes mange deltagere. Lystsejlerne tager kamera 
med på havet. Sportsdykkerne tager kamera med under 
overfladen. Men hvad med fugleperspektivet? 

Hermed vil vi opfordre Jer, kære læsere, t il at medbringe 
kamera på sommerens flyveture. 
Hvis I ser plastikforurening eller andet med relevans for 
fotokonkurrencen, så dokumenter det og deltag. 

Der bliver fire kategorier. Den første er åben for billeder 
af, hvor slemt der kan se ud. Den anden er åben for 
billeder af, hvor smukt der kan være. Den tredje er åben 
for kreative ideer. Og den f jerde er kun for børn. 

Vinderbillederne udvælges af en kompetent jury 
bestående af tidligere miljøminister Ida Auken, biolog 
og fotograf Casper Tybjerg samt stifter af Plastic Change 
Henrik Beha Pedersen. Vinderbi llederne udstilles på Den 
Blå Planet og bliver herefter til en vandreudstilling, som 
besøger en række danske kulturinstitutioner. 

Ud over æren ved at have gjort en aktiv forskel er der 
flotte pengepræmier på spil. 

Læs mere om fotokonkurrencen på www.plasticchange.dk 

plastic change 
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N år en stempelmotor til en fly
vemaskine bliver overhalet, er 
der mange dele der ikke må 

genbruges, selvom de måske kunne 
bruges. Alle disse dele bliver destru
eret, så de ikke kan havne som brugte 
reservedele, og nye dele bliver leve
ret fra motorfabrikanten. Og når alle 
de genanvendelige dele er gjort klar, 
og posten og fragtmanden har leveret 
de nye dele, kan mekanikerne samle 
motoren, der herefter bliver så god 
som ny. 

Hvis man ikke lige er svæveflyver, 
er man ret afhængig af den motor, 
der skal trække flyet igennem luften 
og derved få luftmolekylerne til at 
skabe den nødvendige opdrift. Stop
per motoren i luften, er der derfor 
kun et at gøre, nemlig at forsøge at få 
gang i den igen, eller at finde et egnet 
sted at nødlande, hvis motoren ikke 
kommer i gang. Som piloter ved vi, at 
motoren i første omgang er afhængig 
af brændstof, luft og gnister, samt at 
mange motorstop i luften skyldes, at 
fugtig luft kan fryse til is i karbura
toren, selv ved temperaturer på op 
mod 20 grader Celcius. Vi ved også, 
at motoren er afhængig af køling og 
smøring, og at vi kan følge med i om 
motoren bliver kølet og smurt, ved 
at aflæse olietryk og olietemperatur. 
Derudover kan vi på nogle fly følge 
med i om forbrændings-temperatu
ren er korrekt, ved at aflæse tempe
raturen på udstødningen. 

For at få privatflyvercertitikat - eller 
for at blive professionel pilot - er det 
dog ikke nødvendigt at vide hvordan 
motorer bliver bygget, selv om vi skal 
vide en del mere om motorer end en 
journalist skal vide om teknikken bag 
rlPn m.=tskinP h;:in PllPr h11n Pr .=tfhæn
gig af, når der skal skrives artikler. 

Mange piloter er heldigvis nysgerrige 
efter at vide lidt mere end det der 
kræves for at få certifikat, og selvom 
de færreste piloter bliver mekani
kere, så er det lærerigt at kikke me
kanikerne over skulderen og få tek
niske forklaringer fra de mennesker 

vi skylder stor respekt. At følge hele 
overhalingen af en motor er derfor 
langt over pensum, og nok også lidt 
mere end almindeligt nørdet, men 
utroligt lærerigt og spændende. 

MOTOREN SAMLES 
Inden Vasu og Fredrik gik i gang 
med at samle motoren, blev alle dele 
lagt frem på arbejdsbordet, og alt 
blev checket grundigt og krydset af 
på listen over dele til motoren. Der
efter gik de i gang med at montere 
plejlstængerne på krumtappen, som 
blev monteret på den lodret-stående 
krumtap, der var monteret på det 
stativ der bruges, når en motor skal 
adskilles eller genopbygges. 

1. Cylindre, stempler, stødstænger, pak
ninger og alle de små dele i motoren 
blev lagt frem for fotografen. 

2. Når en ny motor fremstilles bliver 
krumtaphusets to halvdele støbt i en 
specialudviklet aluminiumslegering. 
Efter støbning skal der bruges rigtigt 
mange arbejdstimer på at slibe og 
polere. Det kan derfor betale sig at 
genbruge krumtaphuset, selvom der 
går mange mand-timer med grundig 
afrensning og eftersyn af alle hjørner 
og krinkelkroge. 

Overhaling af stempelmotor 

3. Ståldele såsom knastaksel, krum
tapaksel og plejlstænger er også 
støbebods, der græver mange timers 
efterbearbejdning og derfor genbruges. 

4. Krumtapakslen står lodret når 
motorens plejlstænger monteres. Bolte 
og møtrikker genbruges ikke, og hver 
af de 8 bolte og møtrikker koster i 
øvrigt ca. 700 kr. + moms. PR. SÆT! 
Visse motorer -som denne - har tilmed 
special-størrelse bolte hvilket betyder 
at hvert sæt koster 2.600 kr. + moms .. 
. gange 8 ! ! ! 

5. Når plej/stængerne er monteret 
måles afstandene mellem krumtap 
ag plejlstænger far at sikre at der er 
præcis den frigang motorfabrikanten 
foreskriver. 

6. Krumtappen løftes forsigtigt på 
plads i krumtaphuset. Bemærk den lille 
lap papir der holder plejlstangen i lod
ret position indtil den anden halvdel af 
krumtaphuset monteres. 

1. De to halvdele af krumtaphuset 
bliver limet sammen med en speciel fu
gemasse, der kan holde til temperatur
svingningerne. 

8. De røde kranse er midlertidige er
statninger for cylindersektionerne, der 
først monteres senere i processen. 

9. Mekaniker Vasu Balasubramaniam 
og flymekanikerlærling Frederik Sei
denfaden sikrer sig at plejlstænger er 
monteret korrekt omkring krumtappen. 





Inden montering blev boltene, der 
holder spejlstængerne, checket, så 
der var garanti for at de part-numre 
der stod indgraveret på boltene sva
rede til de foreskrevne, og møtrik
kerne blev spændt fast med moment
nøgler, fuldstændigt som foreskrevet 
af motorfabrikanten. Efterfølgende 
blev afstandene mellem plejlstæn
gerne og krumtappen kontrolleret, så 
der var helt nøjagtigt den frigang som 
motorfabrikanten har foreskrevet, 
så lejerne ikke bliver slidt mere end 
nødvendigt. 

Næste skridt var at lægge knast
akslen på plads i den ene halvdel af 
krumtaphuset, for dernæst at påføre 
den fugemasse der skal holde krum
taphuset tæt, når de to halvdele af 
krumtaphuset boltes sammen om
kring krumtap og knastaksel. 
For at undgår at motoren lækker olie, 
limes krumtaphuset med en special
udviklet fugemasse, der har vist s ig at 
kunne erstatte den oprindelige tæt
ning, der bestod af en tynd silketråd. 
I hvert fald på de fleste Lycoming
motorer, mens andre motorfabrikan
ter endnu ikke har fået udviklet og 
certificeret en "moderne" erstatning 
for silketråd. 

Efter samling af krumtaphuset var 
næste skridt at montere de tandhjul 
der forbinder motorens plejlstang 
med magnet-systemet, oliepumpen 
og vacuum-pumpen på motorens 
bagende. Herefter blev motorens 
stempler og cylindre monteret, ef
terfulgt af motorens bundkar, der 
blev limet med samme fugemasse 
som krumtaphuset, efter at boltene 
inde i bundkarret var sikret med sik
r ingstråd, så de ikke kan rasle løs. 

MALING OG FÆRDIGMONTERING 
For at sikre mod korrosion males 
hele motoren, men for at få mest mu
ligt malet - og for at undgå at få ma
ling på dele der ikke skal males - blev 
motoren kørt til malekabinen inden 
montering af indsugningsrør, stød
stænger, olierør, magneter m.v. 

1. Når krumtaphuset er samlet om 
kring krumtappen, bliver motoren igen 
hejst i lodret position, så mekanikerne 
kan dreje motoren rundt, når alle 
de næste dele skal monteres. Først 
monteres tandhjulene på motorens 
"bagende: 

2. Når tandhjulene - der overfører 
kraft til oliepumpe, magneter og vacu
umpumpe - er monteret, bliver møtrik
kerne sikret med rustfri sikringstråd, 
så de ikke kan rasle løs. 

3. Sikringstråde bliver snoet og bøjet 
på plads så intet kan få fat i trådene. 

4. Selvom motoren er designet i be
gyndelsen af 1950'erne er der løbende 
udvikling af de bevægelige dele inde i 
motoren. fvfed tiden har det vist sig at 
visse metal-legeringer er stærkere end 
andre, og når en motor skal overhales 
kan det være nødvendigt at udskifte 
tandhjul til en ny type. 

5. På undersiden af krumtaphuset 
monteres motorens bundkar. Læg 
mærke til at alle boltene inde i moto
ren samles med special-møtrikker der 
bliver "syet" sammen med sikringstråd 
så de ikke kan rasle løs. Det er meget 
betryggende at vide som pilot! 

6. Bund karret er støbt af samme 
metal-legering som krumtaphuset, og 
det tætnes med samme fugemasse. 
De "rør· der kan ses i bundkarret fører 
·gassen· fra karburatoren til motorens 
cylindre. Under bundkarret monteres 
motorens karburator, hvilket vil sige 
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at benzin-luft-blandingen ledes fra 
karburatoren til cylindrene gennem 
bundkarret. Tænk at alle disse detaljer 
er designet i starten af 1950'erne, uden 
brug af trcdimentionelle computerpro 
grammer! 

1. Når motorens cylindersektioner er 
monteret, bliver motoren sendt på ma
lerværkstedet, hvor den får et par lag 
specialmaling, der kan holde til de høje 
temperaturer der opstår når motoren 
arbejder. 

8. Hver cylinder har to ventiler. En til 
indsugning og en til udstødning, og 
der skal være korrekt frigang hvilket 
mekanikeren måler. 

9. En interessant detalje er at der ledes 
olie gennem ventilløfteren til udstød
nings-ventilen for at opnå tilstrækkelig 
køling. 

10. Vasu har samlet hundreder af 
motorer, og som flymekanikerlærling 
kan Frederik kan næppe få nogen mere 
erfaren "mester". 

FLYV April 2017 37 





Og da malingen var tørret og hærdet kunne Vasu og Fred
rik montere alle de sidste dele, og justere magneterne så 
tændrørene får strøm nøjagtigt når stemplerne står opti
malt i forhold til at få antændt blandingen af brændstof og 
luft, der jo driver hele "kraft-varme-maskinen". 

Om det så virker vil tiden vise, når motoren bliver monte
ret på flyet, karburatoren bliver monteret under motoren 
og forbundet til brændstof-systemet. Det ser vi nærmere 
på i næste FLYV! + 

1. Stødstænger og ventilløftere monteres. 

2. På motoren monteres et lille skilt med motortype og motor
nummeret. Det kan give noget af en administrativ udfordring 
hvis det falder af! 

3 fvfagneter klar til montage. Læg mærke til at de to er forskel
lige, da den venstre har impulskobling. 

4. For at justere tændingen bruges et specielt apparat der lyser 
når tændspolen er justeret korrekt, så der springer en gnist lige 
inden stemplet når toppunktet. 

5. På bagenden af motoren monteres tændingssystem, vacuum
pumpe, oliepumpe og på visse modeller også benzinpumpe, der 
alle drives af motoren. 

6. På motorens farende monteres startkransen og under den kan 
mon one starter-motoren, hvis tandhjul griber i startkransen. 

Overhaling af stempelmotor 

7. Spritnyt tændingssystem på en ny
malet motor. Det burde næsten udstilles 
på et kunstmuseum! 

8. Motoren er samlet og klar til at blive 
transporteret til værkstedet hvor motoren 
skal skiftes. 

9. Motoren set fra en sjælden vinkel. Den 
skinnende nye letvægts startermotor ses 
under motoren, der jo står lodret. 

Under bundkarret kan man se hvor 
karburatoren skal monteres, og ved siden 
af startermotoren ses hvor motoren skol 
boltes til flyets motorophæng. 

Den lille messing-hane der monteret i 
bundkarret er en "quick-drain" ventil, der 
gør det let at tappe olien af motoren, 
når der udføres service efter hver 50 
motortimer. 

Under de to cylindre (højre-cylindrene 
når motoren er monteret på flyet) kan 
man se hvor udstødningsrørene skal 
monteres. 

PowerFLARM til G.A. 
og UL-fly~ :~:-
FLARM anticollision l ;:;;_.-- , .... / 
system, med •. ·-•·• - ~;. 
Transponder-, ADS-B modtager & ADS-8 OUT 

PowerFLARM kan vise trafikinforma 
række af eksisterende "GlassCock · 
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En gammel joke fortæller om en pilot, der har 
inviteret en dejlig dame på en date. Efter et par 
drinks siger han: "Nu har vi talt så meget om 
mig, skal vi ikke hellere tale om flyvemaskiner?" 
Historien passer ikke på Anton Herman Gerard 
''Anthony" Fokker,fordi han ville være både begyndt 
og sluttet med flyvemaskinerne. De var hans liv, 
og han var fuldstændigt opslugt af dem. Tekst: Ole Steen Hansen 

okker blev født i Hollandsk 
Ostindien og voksede op på en 
kaffeplantage. Han beundrede 

de lokale drenges færdigheder, men 
kunne ikke være egentlig ven med 
dem. Der var stor standmæssig for
skel på koloniherrer og undersåtter. 
Den slags gjorde man bare ikke. 
Familien havde på et par årtier tjent 
så store penge i kolonien, at den kun
ne trække sig tilbage til Holland, hvor 
Fokker gjorde den erfaring, at han 
meget bedre forstod at underholde 
sig selv, end skolelærerne gjorde. Han 
var en opfindsom, teknisk begavet 
dreng og en meget doven skoleelev. 
Fokker gjorde i en tidlig alder den er
faring, at hans egne lege og praktiske 
eksperimenter var vejen frem. 
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Han kom til sidst på teknisk skole i 
Tyskland - betalt af sin far, der rev 
sig i håret over sønnens manglende 
interesse i at få en uddannelse. Fokker 
havde ikke fortalt hjemme, at skolen 
ikke kun uddannede folk til at arbejde 
med biler, men at der også var et fly
vekursus. Han drømte allerede om 
vinger. 

Uddannelsesårene kom i høj grad 
til at dreje sig om at bygge flyvema
skiner; i første omgang en til skolen, 
som havde lovet mere, end den kunne 
holde, da den ikke havde nogen fly
vemaskine at uddanne sine elever på. 
Den, eleverne byggede, havarerede 
med det samme, og herefter var Fok
ker med i flere projekter. Han fik både 

bygget fly og lært sig selv at flyve dem, 
hvorefter han etablerede sig på Johan
nisthal, Berlins daværende flyveplads. 
Undervejs udviklede han sin Fokker 
Spinne - et primitivt apparat uden 
krængeror. Som andre entreprenører 
på Johannisthal tilbød han sine fly til 
salg og desuden at lære folk at flyve. 

Fokkers Spinne var i og for sig håbløs 
og uden fremtid. Nu havde brødrene 
Wright gjort sig den ulejlighed at på
pege overfor verden og flyvehistorien, 
at man styrer et fly i tre dimensioner 
med tre ror. Flyvningen kom netop i 
gang i Europa, da europæerne fattede 
det og begyndte at flyve med kræn
geror eller vingevridning. Og så duk-



kede Fokker op med en maskine uden 
krængeror, men grotesk stor V-form! 
Fokker kunne bare flyve den, så andre 
tabte næse og mund. 

Enhver modelflyver, der kan huske 
20-30 år tilbage vil vide, at man sag
tens kan styre et fly uden krængeror, 
når bare der er god V-form. Servoer 
dengang var dyre og tunge. RC-mo
deller - specielt svævefly og trænere -
havde sjældent krængeror. Så man fløj 
uden og med de begrænsninger, det 
gav. Alligevel kunne man sagtens lave 
noget temmelig spektakulært. Fokker 
gjorde det samme over Johannisthal 
med sin full-size Spinne. 

Alle hans talenter til trods var dette 
ikke nok til, at han kunne leve af flyv
ningen. Det hele kostede flere penge, 
end der kom ind, og den hårdt prø
vede familie hjemme i Holland måtte 
spytte flere og flere penge i kassen. 
Uden den velhavende familie var det 
aldrig gået. Det er heller ikke sikkert, 
det var gået, hvis ikke Tyskland var 
begyndt at opruste, og hvis ikke der 
var udbrudt krig. Fokker begyndte 
nemlig at sælge fly til hæren, og snart 
kunne han gå i gang med at betale af 
på gælden hjem til Holland. 

SCHWERIN 
1 1912 blev Fokker opfordret til at 
flytte, fordi der efterhånden var trangt 
på Johannisthal. I Mecklenburg var 
man ivrige efter at komme med på 
den nye bølge, som luftfarten syntes 

at være. Derfor etablerede et konsor
tium en flyveplads ved Gorries nær 
Schwerin i håbet om at trække luftfart 
og flyindustri til. Der var tilskuertri
bune på flyvepladsen - flyvning blev 
mest betragtet som sport og under
holdning - og der var plads til heste 
i staldene under tilskuerne, da man 
forventede, at der ikke ville blive flø
jet mere, end at pladsen også skulle 
bruges som væddeløbsbane. Faktisk 
gik folk så mange gange forgæves ud 
til flyvepladsen, at der blev etableret 
en ordning, hvor fyrre butikker inde 
i byen hængte røde flag med teksten 
"der flyves" ud, når der var chance 
for, at en maskine kunne komme på 
vingerne. Schwerin bød Fokker vel
kommen med åbne arme, og det var 
herfra, han under Første Verdenskrig 
skabte s ig et betydeligt navn i flyvehi
storien. 

RUSSEREN 
I disse tidlige år mødte Fokker sin 
første store kærlighed - næst efter fly
vemaskinerne - Ljubov Galantchikoff 
, den tredje kvinde som fik certifikat 
i Rusland (fornavnet betyder faktisk 
kærlighed på russisk). Fokker var i St. 
Petersborg for at sælge sin Spinne t il 
den russiske stat. Det lykkedes ikke, 
men han mødte Ljubov og ansatte 
hende som pilot. Hun led af hjemve på 
Johannisthal, men i Rusland var det 
umuligt for hende at få job som pilot. 
Hun kunne ikke gengælde den excent
riske hollænders uklart udtrykte kær
lighed og endte med at tage hjem til 

Rusland og siden til USA. Her mødte 
Fokker hende tilfældigt mange år 
senere. Han tilbød hendes straks en 
flyvetur, som blev både mindeværdig 
og G-tung. Det lykkedes ham at bryde 
alle tænkelige regler for, hvordan man 
flyver rundt over en flyveplads. Efter 
landingen kom en embedsmand stram 
i ansigtet og forlangte at se Fokkers 
certifikat, som åben lyst var i fare. Men 
... jo, ja ... certifikat? Nej, sådan et hav
de Fokker faktisk ikke, i hvert fald ikke 
et gyldigt. Han kunne jo flyve! Hvad 
skulle han med et certifikat? Historien 
nævnes her - lidt tidligt i forhold til 
kronologien - fordi den så glimrende 
illustrerer Fokkers forhold til regler, 
myndigheder og sig selv. Jamen, hvis 
Fokker synes noget var ok, så behø
vede han sådan set ikke andre til at 
bekræfte det! 

1. Fokker Spinne - det meget enkle fly uden 
krængeror, som Fokker etablerede sin første 
succes med. 

2. Ljubov Galantchikoff i en Fokker Spinne 
på Johannisthal. 

3. Fokker i 1912. 

4. Fokker blev født på Java i Hollandsk Ost
indien (i dag Indonesien) i 1890. Her sidder 
han med en fin butterfly sammen med sin 
søster i en rickshaw i Singapore i 1894. 

5. Slottet i Schwerin. Fokkers fabrik blev 
etableret ved søen små to kilometer læn
gere nordpå ved søens bred. Mecklenburg, 
hvor Schwerin var hovedstad, var meget 
interesseret i at få jlyindustri til byen. 
Foto: OSH 
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KRIGSFLY 
Fokker producerede over 
100 prototyper under Første 
Verdenskrig. Mange var ud
viklingsmodeller af de eksi
sterende designs, for metoden 
var helt overvejende praktisk. 
En prototype blev bygget på bag
grund af en ide og testet - ofte af 
Fokker selv. Siden blev der foreta
get beregninger for at sikre, at den 
levede op til kravene fra de tyske 
flyvestyrker. 

Pokkers store gennembrud kom med 
Eindecker'ne - en variation over det 
franske Morane-monoplan - som 
erobrede luftrummet over Vestfron
ten i 1915, da de fik et maskingevær, 
som var synkroniseret, så det kunne 
skyde ud gennem propellen. Det var 
verdens første egentlige jagerfly, og 
med denne type fastlagde tyske pilo
ter de grundlæggende principper for 
kamp i luften. 

Fokker blev tysk statsborger og virk
somheden voksede. Han købte en 
klaverfabrik, som let kunne omstilles 
til produktion af vinger. Han investe
rede også i bl.a. Oberursel-motorfa
brikken, og kom en overgang ind i et 

samarbejde med Junkers. 

rods succesen var 
der problemer i hans virksomhed. 
Tingene skulle laves billigt og hurtigt, 
og det hele foregik mere impulsivt 
end efter en langsigtet plan. En kon
sekvens var, at kunderne igen og igen 
oplevede eksempler på, at Fokkers fly 
ikke var bygget godt nok 

Den manglende kvalitetskontrol 
forsinkede eksempelvis Fokker Dr. 1 
- den berømte tredækker, som skulle 
rette op på styrkeforholdet over 
Vestfronten i efteråret 1917. Det var 
først i begyndelsen af 1918, at typen 
kunne sættes ind i større tal, fordi 
sjuskeri i produktionen bevirkede, 
at vingerne gik i stykker i luften. En 
havarirapport fra 30. oktober 1917 
påpegede eksempelvis, at ribberne 
var dårligt monteret på bjælken, hvor 
krængerorene var fastgjort, at lærre
det blot var sømmet fast på de tynde 
ribber, og at lakeringen inde i vingen 

var mangelfuld, så fugt angreb både 
træværk og lim, når flyene stod 
ude. Rapporten kommenterede, at 
man "må stille spørgsmålstegn ved 

det kloge i denne praksis". Flyve
styrkerne var rasende over sjuskeri
et, som bragte piloter i endnu større 

fare, end de var i forvejen. Da der var 
rettet op på tingene, og Dr. I endelig 
blev sat ind i større tal, betragtede 
man den allerede som en overgangs
type, fordi Fokker D VII var på vej. 

Men ikke desto mindre fik Fokker 
skabt fly, der aerodynamisk set var 
i topklasse. Fokker D VII, som kom i 
kamp i 1918, blev så effektiv en jager, 
at den var direkte nævnt i Artikel 4 
i våbenstilstandsaftalen, da krigen 
sluttede: 1.700 tyske kampfly- be
gyndende med alle D VII - skulle afle
veres til de allierede! 

DEN SELVBÆRENDE VINGE 
Fokkers vigtigste bidrag til flyve
maskinens udvikling i de år var den 
selvbærende vinge. Tyske aerody
namikere i G6ttingen havde gjort 
en epokegørende opdagelse. Forsøg 
med vingeprofiler i vindtunnel-
ler helt tilbage til brødrene Wright 
havde fastslået, at man fik det bedste 
forhold mellem opdrift og modstand 
ved at bruge meget tynde og krumme 
vingeprofiler; den slags man ser på 
praktisk taget alle tidlige fly. Nu fandt 
videnskabsmændene i G6ttingen ud 



af, at resultaterne kun gjaldt ved lave 
Reynoldstal og ikke dem, der talte, 
når man fløj i praksis med fly i fuld 
størrelse. Et vingeprofil kunne med 
andre ord laves tykt, uden at man 
øgede modstanden nævneværdigt. 
Dertil kom, at man med det tykkere 
profil også fik venligere stallegenska
ber. 

Nu kunne det være fint at skrive, at 
Fokker omsatte denne videnskabe
lige opdagelse i praksis. Det gjorde 
han bare ikke. Både Fokker og hans 
konstruktør Reinhold Platz var prak
tisk anlagte mænd. Fokker var en 
dygtig testpilot og havde en fin for
nemmelse for, hvad der skulle ændres 
ved en konstruktion for at gøre den 
velflyvende. Platz var svejser uden 
teoretisk uddannelse. Det var intuiti
on, der fik ham til at stræbe efter en
keltheden i selvbærende monoplaner 
uden wirer. Han brugte ikke teorier 
og lange rækker af beregninger, men 
en række faste metoder og mål i sine 
konstruktioner (f.eks. ribbeafstand 
og afstand mellem tyngdepunkt og 
højderorsforkant), hvilket gjorde det 
muligt, hurtigt og enkelt at producere 
en ny prototype. Rekorden fra bestil
ling af en prototype til første flyvning 
var 6½ dag! 

Fokkers inspiration til de selvbæ
rende vinger kom fra den svenske 
ingeniør Willehad Forssman, der 
foreslog Fokker at konstruere vinger 
beklædt med krydsfiner, som ville 
være meget stærke i sig selv. Under 
samarbejdet med Junkers fik Fokker 
desuden set, hvordan dette firma var 
ved at udvikle revolutionerende selv
bærende vinger i metal. Til trods for 
al Junkers ingeniørekspertise fik fir
maet aldrig sine fly til at virke rigtig 
godt under Første Verdenskrig. Men 
Fokker snuppede grundideerne og fik 
sine trævinger til at gøre det. Junkers 
mente, at Fokker havde krænket hans 
patentrettigheder, og det juridiske 
slagsmål varede helt til 1940! 

EN BY I KRIG 
Schwerin havde god gavn af at have 
Fokkers fabrik i byen. Den gav ar
bejde, og den gav brød på bordet. 
Fødevaresituationen blev højkritisk i 
Tyskland i de sidste krigsår. Hundre
detusinder sultede ihjel. Fokker havde 
som rustningsindustri adgang til at 
købe fødevarer, som kunne sælges 
videre til fabrikkens ansatte. Det 
foregik efterhånden med pengesedler, 
som Fokker selv trykte - de såkaldte 
"Fokker-penge". De blev hård valuta i 
Schwerin, fordi man ren faktisk kunne 
købe noget for dem. Og arbejdede 
man ikke selv på fabrikken, kunne 
man få andre, der gjorde, til at købe 
ind til sig. 

Fabrikkens prøveflyvere havde det 
med at måtte foretage "nødlandinger" 
ude i terrænet - som regel i nærhe
den af et landbrug, hvor de kunne 
handle sort. Og kvinder i byen nød 
godt af silke, som ikke altid fandt vej 
til vingerne. "Ved et ethvert selskab 
i Schwerin kunne man roligt regne 
med, at 60 procent af de tilstedevæ
rende kvinder var klædt i Fokker
silke," fortalte Fokker selv. 

Ikke desto mindre måtte Fokker 
flygte ud af Schwerin, da oprøret 
som bredte sig i Tyskland før og ikke 
mindst efter våbenstilstanden kom 
til Schwerin. Det lykkedes Fokker at 
slippe bort fra de revolutionære, og 
det lykkedes ham siden - ved hjælp 
af seks tog med 350 vogne i alt - at få 
en del fly, motorer og værktøj med til 
Holland. Han efterlod skattegæld og 
en virksomhed, som ikke desto min
dre fortsatte nogle år. Fokker selv slog 
sig ned i Holland - i første omgang! 

1. "Fokker-ha/le" i Schwerin ligger der 
endnu. Det var en central bygning i det 
sammensurium af skure og barakker, der 
engang var Fokkers fabrik i Schwerin. 
Hallen ejes i dag af en båd-og 
fiskeforening. Foto: OSH 

2. Reinhold Platz, svejseren, der blev 
Fokkers konstruktør og spillede en stor rolle 
i udviklingen af den selvbærende vinge 
under Første Verdenskrig. 

Gfokker 
- Den flyocnac hollcrnacr 

3. Hvis tre vinger er bedre end to, er fem 
vel endnu bedre? Fokker V.8 kan kaldes 
et ultimativt udtrykt for Fokkers intuitivt 
praktiske tilgang til flydesign. Den var en 
ide, som Fokker satte en modvillig Platz til 
at føre ud i livet. Fokker fløj en kort tur i 
V.8,foreslog forbedringer,fløj en tur til - og 
typen blev så skrattet! 

4. Den øverste vinge på denne Fokker Dr. 
1 gik i stykker i luften, og flyet styrtede 
ned den 31. oktober 1917. Den solide 
hovedbjælke sidder der stadig, men 
ribberne sad ikke tilstrækkelig godt Jost. 

5. "Fokker-penge" - fabrikken i Schwerin 
trykte sine egne pengesedler sidst i krigen. 
Foto: Via Lutz Dettmann 

6. Fokker Eindecker vor verdens første 
egentlige jagerfly. Det fandtes i en række 
varianter, her er det en Fokker E.l. /vlodellen 
er i skala 1 :2,5 med en spændvidde på 4,04 
m, en vægt på 20,5 kg og en femcylindret 
150 ccm stjernemotor i næsen. Den var 
udstillet på /LA-luftfartsmessen i Berlin i 
juni 2016. 

7. Fokker Dr. 1 er et af historiens kendteste 
kampfly, hvilket ikke mindst skyldes, at 
/vlanfred von Richthofen, Den Røde Baron, 
blev dræbt i et fly af typen. Der eksisterer 
ingen originale Dr. 1 'ere i dag, men der 
er bygget en hel del replikaer. Denne er 
fotograferet på Old Rhinebeck Aerodrome 
nord for New York City. Foto: OSH 



VERDEN KALDER 
Mellemkrigstiden blev Fokkers 
gyldne år, hvor hans fly spredte deres 
vinger over hele verden. 

Efter at være vendt hjem fra Tysk
land, erfarede Fokker snart, at det 
hollandske hjemmemarkedet ganske 
enkelt var for lille. Fokker udviklede 
sig derfor hurtigt til en eksportvirk
somhed for både civile og militære 
fly. Snart var der bud efter Fokker 
i USA, hvor han også etablerede en 
virksomhed. Han var konstant på far
ten. 1 dag ville han måske have fået en 
eller anden diagnose - dengang var 
han blot en aeronautisk celebrity, der 
tjente penge. Han er blevet beskrevet 
som "paternalistisk, fremadstræben
de, uforudsigelig, drilsk og arrogant", 
men også "elskværdig, morsom og 
generøs", når han var i det humør. 
Fokker arbejdede på alle tider af døg
net uden nogen form for faste rutiner, 
og han havde mere end vanskeligt 
ved at overholde aftaler. Han hverken 
røg eller drak, men havde altid slik i 
lommen. I selskab med andre havde 
han det med at lukke øjnene og blun
de lidt, hvis samtalen drejede sig om 
andet end flyvemaskiner. 

Og Fokkers fly, som med deres fritbæ
rende vinger og stålrørskroppe var 
avancerede i 1920'erne, var der god 
brug for. Fokker leverede diskret fly 
til Tysklands hemmelige flyvebase 
i Sovjetunionen - hjemme forbød 
fredsbetingelser tyskerne at have 
militære flyvestyrker. Illegal våben
handel ville nogen nok kalde det. 

1 3 

Fokker solgte 
også militære 
fly til selve 
Sovjetunio
nen, hvor de 
vestallierede 
efter revolu
tionen i 1917 
havde støttet 
den tabende 
side i borger
krigen. De havde 
derfor bestemt, 
at man ikke måtte 
sælge våben til det røde 
styre. Men hvis der var kunder, 
leverede Fokker, og i tilfældet med 
Sovjet, var det med den hollandske 
regerings stiltiende accept - man må 
jo støtte sit lokale erhvervsliv. 

Fokkers militære CV-serie blev eks
porteret og licensbygget i mange 
lande. Det var tosædede, enmotorede 
observations- og lette bombefly. 
1 Danmark blev en Fokker CV, det 
første fly, som fløj fra København til 
Tokyo og tilbage igen. 

Typen var mange steder endnu i ak
tiv tjeneste, da Anden Verdenskrig 
brød ud. I Norge var den med, da 
man forgæves forsøgte at standse 
tyskerne i 1940. 

TRAFIKFLYENE Fokkers trafikfly 
spillede en vigtig rolle i etableringen 
af den civile luftfart efter Første 
Verdenskrig. Den mest markante 
type var Fokker Vlla/3m, der i 

1926 næsten, 
men altså kun 
næsten, overfløj 
Nordpolen 
-Roald 
Amundsen 
nåede helt 
derop med 

luftskibet 
Norge kort 

efter. I 1928 blev 
Fokker VIl/3m'eren 

Southern Cross det 
første fly, der krydsede 

Stillehavet. Samme type 
blev brugt på flere markante 

Atlantflyvninge1; bl.a. en i 1928 
med Amelia Earhart som passager 
hvorved hun blev den første kvinde, 
der fløj over Atlanten. En anden fløj 
den første officielle luftpost over 
Atlanterhavet og et par Fokkere 
forsvandt på overflyvninger, der gik 
galt. Vigtigste var det nok, at typen 
blev anvendt af 54 luftfartsselskaber 
verden over. 

Den teknologi, som havde været ba
nebrynde under Første Verdenskrig, 
solid og pålidelig i 1920'erne blev 
imidlertid forældet i 1930'erne, hvor 
metalfly med optrækkelige understel 
og mere effektive vingeprofiler be
gyndte at blive normen. Fokker holdt 
sig for længe til de kendte metoder. 
Han begyndte også at sælge Douglas
fly - DC-2 og DC-3 - men talte samti
dig med KLM og den hollandske stat 
om at udvikle fly helt i metal. For
handlingerne trak i langdrag og førte 
først til en aftale umiddelbart efter 



Fokkers pludselige død, men aftalen 
blev snart umuliggjort af den tyske 
besættelse. 

Fokker døde 49 år gammel på et ho
spital i USA den 23. december 1939. 
En næseoperation var gået galt, og 
meningitis kan også have været en 
medvirkende årsag. Hans aske blev 
ført hjem til Holland. 

På en måde var og blev Fokker 
hele livet drengen fra kaffeplanta
gen på Java, hvor han levede sine 
første år. Han var enspænderen 
omgivet af indfødte. Han var den, 
der kunne befale, bestikke eller 
snakke sig til sine fordele. Han 
havde altid den privilegeres ret på 
sin side. Redaktøren af det britiske 
blad The Aeroplane skrev, at Fokkers 
"død på et hospital i et fremmed land 
understreger, at rigdom ikke er alt. 
Jeg håber, at nogle af hans venner 
var med ham til slut, fordi han brød 
sig i virkeligheden ikke om at være 
ensom." 

4 

1. - Hvad skal man med formelle 
styrketest og beregninger, når man kan gøre 
det sådan her? Fokker D VIII var den sidste 
type, Fokker producerede under Første 
Verdenskrig, og den første med en fritbæ
rende vinge helt beklædt med krydsfiner. 
Grundlæggende var det denne konstrukti
onsform - en kraftig selvbærende trævinge 
og svejset stå/rørskrop, som blev anvendt 
på Fokkers trafikfly i årene efter. 

2. Fokker blev gift i 1919 og skilt igen. 
Hans anden kone - Violet Eastman - ses 
her. Fokkers hektiske rejseliv og arbejds
narkomani gjorde hende efter et par års 
ægteskab så sjæleligt syg og fortvivlet, at 
hun i 1929 sprang ud af vinduet i deres 
lejlighed på Manhattan. Hendes død fik 
Fokker til at skrive i sine erindringer, at det 
nu gik op for ham, at han ikke var en særlig 
god ægtemand. 

3. Southern Cross i Australien efter at have 
krydset Stillehavet. Der var naturligvis mel
lemlandinger undervejs, og også perioder 
med rigtig dårligt vejr og ekstrem turbulens. 

~okk~r 
- Den fl~vcnac hollænacr 

Det har været en meget skræmmende 
oplevelse at skulle finde en ø i det vældige 
ocean under disse omstændigheder. Flyet er 
i dag udstillet ved lufthavnen i Brisbane. 

4. Fokker DXXI var et forsøg fra 1935 på 
at lave et robust og relativt billigt jagerfly, 
men det havde ikke præstationer som feks. 
Hawker Hurricane eller Bf 109. Størst suc
ces havde det finske flyvevåben med deres 
DXXl'ere, som blev sat ind mod sovjetiske 
flystyrker under Vinterkrigen og siden under 
Anden Verdenskrig. Modellen her er bygget 
af Leo Eriksen fra Tørring, den er 254 cm i 
spændvidde og vejer 14,2 kg. Foto: OSH 

5. Når man før Anden Verdenskrig købte 
Richs kaffeerstatning,fulgte der samlebil
leder med, som kunne sættes i album. Dette 
er et til billeder fra Europa, og albummet 
prydes naturligvis af tidens tekniske mirakel 
- en licensbygget Fokker XII fra Det Danske 
Luftfartsselskab. 



"FOKKER ON THE WING" 
Under Anden Verdenskrig lod den 
tyske besættelsesmagt Fokker-fabrik
ken producere Bu 181-trænere og 
færdigmontere sø fly af typerne Arado 
Ar 196 og Dornier Do 24. Virksom
hedens designkontor blev sat til at 
arbejde for Messerschmitt og Junkers 
i Tyskland. Det hele var et sørgeligt 
syn, da freden vendte tilbage. Fabrik
ken var slemt medtaget af allierede 
bomber, og tyskerne havde fjernet 
brugbart maskineri. 

Det lykkedes ikke desto mindre at 
bygge firmaet med det stolte navn 
op igen. Blandt de første opgaver 
var at renovere C-4 7 transportfly til 
civilt brug - Fokker havde jo faktisk 
en kontrakt med Douglas fra før kri
gen. Fokkers amerikanske fabrik var 
blevet en del af N orth American, og 
herfra fik man kontrakt på at levere 
reservedele til Harvard-trænere. Som 
årene gik kom Fokker til at licenspro
ducere militæ re fly som Gloster Me
teor, F-104 Starfighter og F-16. 

Navnet Fokker levede først og frem
mest videre i den civile produktion 
af egne typer. I 1955 fløj F-27 Fri
endship for første gang. F-27 var i 
mange år verdens bedst sælgende 
turboprop, og vel det tætteste man 
kom på en afløser for DC-3, selvom 
man traditionelt har sagt, at den bed
ste afløser for en DC-3 var en anden 
DC-3. F-27'eren blev så populær, at 
Fairchild i USA licensbyggede den. 
Den samlede produktion kom op på 
792 fly. 
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Det er ganske imponerende, da F-27 
blev produceret til en luftfartsindu
stri, der var langt mindre, end den er 
i dag. En konkurrent som den britiske 
Handley Page Dart Herald blev kun 
bygget i 50 eksemplarer. Fra 1985 til 
1997 producerede Fokker desuden 
videreudviklingen Fokker 50, der 
blev leveret 213 af. 

Fokkers civile produktion kom i 1962 
ind i jetalderen med F-28 Fellowship, 
der i overensstemmelse med tidens 
trend havde T-hale og motorerne ude 
agter. Med denne type blev Fokker 
konfronteret med, hvor dyrt det er 
at udvikle et jetfly. Det kom derfor til 
at foregå i samarbejde med MBB og 
Fokker-VFW i Tyskland samt Short 
Brathers i Nordirland. Både den tyske 
og hollandske stat skød penge i pro
jektet. Produktionen af dele foregik i 
de tre lande, mens flyene blev færdig
monteret i Schiphol ved Amsterdam. 

Fokker udviklede typen til Fokker 
100, der fløj første gang i 1986. I 
1992 kom den forkortede udgave 
Fokker 70. I begge tilfælde angiver 
tallet det omtrentlige sædeantal, som 
også kan være større, hvis man place
rer sæderne med kortere afstand. 
Fokkers jettrafikfly havde nogen suc
ces, men indtægterne stod ikke mål 
med udviklingsomkostningerne, og 
Fokker ?O'erne var klart ude i hård 
konkurrence med moderne turbo
propfly. Fokker havde haft diskussio
ner om samarbejde med McDonnell
Douglas først i 1980' er, og kom til at 
indgå et samarbejde med Deutsche 
Aerospace, der dog ikke kunne tilføre 

Fokker den nødvendige kapital. 
Fokker gik i betalingsstandning i 
1996, og efter mislykkede forhandlin
ger med Bombardier måtte firmaet 
erklæres konkurs. 

Historien om Fokker, som producent 
af egne fly, blev således til sidst en del 
af historien om, hvordan de gamle 
navne i luftfartsindustrien med få 
undtagelser forsvandt i det halve år
hundrede efter Anden Verdenskrig. 
Fokker hørte til dem, der bukkede 
under i konkurrencen. Dele af firmaet 
fungerer stadig og arbejder bl.a. med 
at holde Fokker-trafikflyene på vin
gerne. 

Men navnet lever videre, også selvom 
nogle mennesker i dag stirrer vantro 
på en, når man fortæller, at man har 
fotograferet en flot Fokker; et ord, der 
i vor tid nogle gange bliver hørt og 
opfattet som "fucker". 

I 1986 fik firmaet indspillet en sang, 
som skulle anvendes til pr-formål. 
Lyt selv t il "Fokker on the Wing" på 
Youtube. Den unge Anthony Fokker, 
der fløj sin Spinne over Johannisthal, 
kunne vel godt havde sunget disse 
ord: "We are all part af a dream come 
true, to be like a bird, to reach for the 
sky and fly; we live and think aircraft, 
we give you wings to sail the sky". Det 
gjorde Fokker - og fly, der bærer hans 
navn flyver forsat mere end 100 år ef
ter, at hans egne drømme fik vinger! + 
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FORNUFTEN LUFTEN 
RALLYE model 100 CLUB, RollsRoyce•Continental 100 HK, 3/4 sædet, årg 1969, 
t otal KUN 1.331 timer. Pris, ready to fly kr. 148.000,- Stort afslag uklargjort. 
(·aktuel nypris ca. kr. 2 mill. + moms) 

RALLYE model 110 ST, Lycoming 115 HK, 3/4 sædet,årg. 1980, total KUN 1.596 timer. 
Pris, ready to fly kr. 268.000,- Kæmpe afslag uklargjort. 
(•aktuel nypris ca. kr. 2,3 mill. + moms) 

RALLYE model 180 COMMODORE, Lycoming 180 HK, 4/5 sædet,årg. 1972, 
total KUN 2.300 timer. NY MOTOR og PROPEL. Perfekt teknisk stand. 
Pris, ready to fly kr. 325.000,-(aktuel nypris ca. kr. 4 mill. + moms) 

RALLYE model 180 GT, Lycoming 180 HK, 4/5 sædet, CS propel,AUTOPILOT, årg. 1977, 
total KUN 1.549 timer. Pris, ready to fly kr. 475.000,-
(·aktuel nypris ca. kr. 4,4 mill. + moms) 

RALLYE model 235 GABI ER, Lycoming 235 HK, 4/5 sædet, es propel, 
årg. 1978, total KUN 3.110 t imer, heraf motor 996 timer. 
Pris, ready to fly kr. 495.000,- (-aktuel nypris ca. kr. 4,8 mill. + moms) 

RALLYE (DAHER·SOCATA·AIRBUS) er et avanceret design udenfor kategori hvad angdr 
flyveegenskaber og robusthed. Stall· og spinnresistent, ingen stallwarning. Automatiske 
forkants/ars som pd kostbare kamp· og trafikfly. Fow/erflaps. Eftergivende understel og 
sidevindskomponent 25 kts.! Start og /ond dor til dor pd 200 m. /.h.t professionelle 
testpiloter er RALLYE det mest /etfløjne og sikre lille fly der nogensinde er bygget! 

ROCKWELL model Commander 114, Lycoming 260 HK, IFR,Garmin 430, autopi lot, årg. 
1976, total KUN 2.300 timer. NY MOTOR og 3-bladet PROPEL. NYT lyst læderindtræk. 
NY LAKERING i topkvalitet. Flyv langt og land kort i komfortabel luxus. 
Pris, ready to fly kr. 845.000,- (·aktuel nypris ca. kr. 6 mill. + moms) 

CESSNA model 182 Skylane, Cont inental 230 HK, IFR incl. GARMIN 340 + 430, 
autopi lot, 4/5 sædet, årg. 1972, total KUN 2.320 timer, heraf motor 795 og propel 58 
timer, lyst læderindtræk.alt i topkvalitet. Kan anvendes kommercielt. 
Pris, ready to fly kr. 535.000,- (·aktuel nypris kr. 4,9 mill. + moms) 

UNITON Mobil: 20 14 44 33 Mail: knud.uniton@gmail.com 

\.. 

Gfo~~<?r 
- Den fl-e"cnac qollomacr 

1. Her lander et af de sidste fly, fabrikken i 
Holland byggede. Det er en Fokker 70 fra 
februar 1996, som lander i måneopgangem 
i efteråret 2016. 
Foto: OSH 

2. Fokker 50 fra fvfaersk Air i Billund i 1990. 
SAS fløj også med typen. Foto: OSH 

3. Denne F-28 Fellowship blev leveret til 
Braathens S.A.F.E. i 1969. Den endte siden 
i Cambodja, hvor den formodentligt er endt 
med at blive ophugget. 

4.-5. Der bygges fortsat Fokker-fly af 
begejstrede entusiaster. Her er det svenske 
Michael Kar/son, der letter med sin "late 
production • Fokker D VII fra Stauning. Det 
ville være urimeligt at beskrive flyet som 
en replika. Den er utvivlsomt bygget bedre 
end mange af de fly, der kom ud fra Fokkers 
fabrik Schwerin i 1918. Bemærk, at der ikke 
er wirer mellem vingerne. Fokkers kraftige 
selvbærende vinge klarer sig fint uden! 
Foto: OSH 

5 
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SL ET HOVEDET! 
Og hvad så? 
Her følger en lille beretning, oplevet på egen person. Alle implicerede er 
anonymiserede, da det ikke er hensigten at hænge nogen ud eller placere 
nogen form for ansvar. fvtit primære formål med denne beretning er at give 
andre, der måtte komme i samme eller en lignende situation, en ide om, 
hvad de kan forvente. 

Tekst: Steen Petersen, Grønbæk Flyveplads. 
Illustration: Mikael Nielsen, SAXO-art 

D er var engang - sådan begynder ethvert godt even
tyr - i sommeren 2014. 
Jeg skulle flytte min trailer i min indkørsel, men 

mister grebet og falder kraftigt bagover. Min kone kom
mer tililende og spørger, om jeg har slået mig? "Ja for 
f ..... , men lad mig lige få vejret igen, så skal det nok gå ... " 
Og som den mand, man er, så rejser jeg mig og arbejder 
videre. 

I løbet af nogen tid, 14 dage til tre uger, begynder jeg at få 
hovedpine og balanceproblemer. Jeg tager til optiker, for 
det er måske ved at være tid til nye briller. Han havde nu 
ikke noget særligt at bemærke. Det næste, jeg kunne hitte 
på, var et besøg hos fysioterapeuten, for jeg havde nok 
siddet for meget ved PC'en på jobbet og kunne på denne 
måde have pådraget mig nogle nakkespændinger. Flere 
behandlinger hjalp nu ikke noget. Så en tur til lægen. Jeg 
kom ikke ind til min sædvanlige læge, men hvad pyt - De 
har vel alle lært nogenlunde det samme ... 

LÆGEBESØGET 
Jeg beklager mig til lægen over hovedpine og balancepro
blemer: 'Jeg kan feks. iklæ gå gennem en døråbning uden 
altid at støde venstre skulder mod dørkarmen." 
Lægen: "Har du det godt?" 
Mig: "Nej for pokker, det er jo derfor,jeg er kommet!" 
Lægen: "Har du økonomiske problemer?" 
Mig: "Nej, egentlig ikke, selvom flere penge jo altid er rart." 
Lægen: "Det er nok noget stress relateret, gå nu hjem at 
tag den lidt med ro!" 
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Det gik jeg så hjem og fortalte min kone - og så brød 
uvejret ellers løs! 
Konen: "Hvis du skal tage den mere med ro, så går alting 
jo komplet i stå!" 
Mig: 'Jamen, jeg skulle jo bare tage den lidt mere med 
ro .... " 

Det var tydeligt for mig, at dette ikke var vejen frem. Min 
hovedpine og mine balanceproblemer tiltager over den 
næste uge, og næste torsdag bliver jeg undersøgt af en 
anden læge, der indlægger mig akut på det nærmeste 
sygehus. Her bliver jeg scannet. Dommen: En kraftig hjer
neblødning! Jeg bliver næste morgen overført til et ho
spital her i det østjyske, der angiveligt har god forstand 
på at ordne den slags sager. Jeg får et lille møde med en 
læge: 

PÅ HOSPITALET 
Lægen: "Vi vil gerne tilbyde dig en operation." 
Mig: "Hvad er alternativet?" 
Lægen: "Hvis du ikke bliver opereret, så dør du!" 
Mig: "Så tror jeg godt, jeg kan beslutte mig ... Jeg nupper 
operationen!" 

Jeg bliver opereret fredag eftermiddag, får boret hul i ho
vedet, hvorefter de spuler alt det ud, der ikke skulle være 
der. Om de spuler lidt ekstra ud bare for at være sikker, 
se det ved jeg ikke! 
Lørdag eftermiddag kommer der en sygeplejerske ind på 
stuen og siger til mig: 



"Du kan vel egentlig lige så godt tage hjem!" Hun ombe
stemmer sig dog kort tid efter og siger så: "Du kan lige 
blive natten over og få din morgenmad i morgen inden du 
tager hjem." 

UDSKRIVNING FRA HOSPITALET. 
Søndag morgen står jeg op, får et bad og min morgenmad, 
hvorefter jeg sætter mig på stuen og læser avis. Sygeple
jersken kommer, står i døråbningen ind til stuen og siger 
henvendt til mig: "Hvad - er du her endnu?" Jeg bliver lidt 
paf men samler mig dog sammen og spørger: "Nu skal jeg 
lige forstå dig rigtigt, vil det sige at jeg kan betragte mig 
som udskrevet?''. 
'Ja!" bliver der svaret. Herefter ringer jeg til min kone, 
der kommer og henter mig. Se - det var den udskriv
ning ... ! 

HOS FLYVELÆGEN. 
Nu begår jeg så den første store fej l. jeg ringer og orien
terer min flyvelæge om hændelsen. Og så begynder be
sværlighederne for alvor. Min flyvelæge beder mig om at 
få lavet en vurdering af, hvor s tor risikoen er for at ud
vikle epileptiske anfald efterfølgende. jeg tager kontakt 
til det fine hospital i det østjyske, der har stor forstand 
på folk, der har s lået hovedet, og spørger, om de ikke lige 
kan lave sådan en vurdering til mig. Det skulle vise s ig 
lidt mere kompliceret end som så. Efter flere henvende!-

ser, sidst til den lægefaglige direktør, der sammen med 
den administrerende direktør udgør ledelsen for hele 
hospitalskomplekset, sker der dog endeligt noget. 
Efter knapt fire måneder modtager jeg en vurdering 
med følgende resultat: 

Det første år er risikoen for at udvikle epilepsi 3 ... 17 %, 
det følgende år er risikoen 0,8 .. . 10 %. Efter fem år vur
deres risikoen at være unde r 1 %. 

REVURDERING. 
Se - det var nogle tal, min flyvelæge ikke kunne lide! Jeg 
fik det klare indtryk, at jeg nærmest aldrig ville kunne 
komme ud a t flyve igen. Der var dog en lille kattelem 
åben. Min flyvelæge forklarede, at jeg måske kunne få en 
revurdering hos en rar neurolog på et anerkendt privat
hospital. 
"Men spørg lige, hvad det koster - for du skal jo selv be
tale ... !" 
Og så kommer den jyske sparsommelighed jo op i en .. . 
En forespørgsel hos den rare neurolog giver følgende 
resultat: 

"For at jeg kan lave en revurdering skal jeg lave en MR 
scanning af din hjerne. Hvis jeg kan se arvæv på scannin
gen kan jeg ikke godkende dig. Og det kan jeg helt sikkert. 
Den totale pris vil være ca. 8.000,- kr., og min vurdering 
er, at dine penge vil være spildt!" 
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FORVIRRING. 
På nuværende tidspunkt bliver jeg nødt til at informere 
læserne om, at jeg gennem forløbet har mødt utroligt 
mange modstridende udtalelser fra fagpersoner. 
Det vil føre for vidt at komme nærmere ind på disse her, 
men jeg er efterladt med det indtryk, at jeg er havnet 
midt i en hønsegård, hvor alle flagrer forvirret rundt 
mellem hinanden uden at nogen tør tage teten og hjælpe 
mig gennem systemet. Jeg vælger derfor at lade sagen 
ligge stille et stykke tid i håbet om, at der vil falde lidt ro 
over alle eksperterne. 

STARTER FORFRA 
l foråret 2016 tager jeg så direkte kontakt til en flink 
overlæge 1 Trafikstyrelsen. Efter en hyggellg samtale 
efterlades jeg med det indtryk, at jeg selvfølgelig skal ud 
at flyve igen. Jeg spørger, om jeg måske kan få et certifi
kat med begrænsninger så som altid at skulle flyve med 
en sikkerhedspilot som backup, hvis jeg skulle få det 
dårligt. 
Hertil svares: '"Nej, er du da rigtig klog? Et epileptisk an
fald kan være meget kraftigt, og det er utænkeligt, at en 
sikkerhedspilot kan få det fornødne råderum i cockpittet 
til at kunne flyve og lande flyet sikkert. Resultatet vil bare 
være, at I falder ned og slår jer ihjel begge to!" 
Jeg bliver dog opfordret til at henvende mig til en faci
litet, der har bedre forstand på flyvemedicin end hvad 
man kan forvente hos en almindelig flyvelæge. Der er to 
muligheder her i landet, hvor den ene heldigvis ligger i 
Jylland (Man må jo tænke på omkostningerne.) 

Som sagt, så gjort. Og den rare Medical Examiner beder 
mig, om jeg ikke kan få lavet en revurdering af min risiko 
for udvikling af epilepsi. Hvis risikoen kan komme ned 
på 2 % eller derunder, så vil han kunne give mig en Class 
2 medical med safety pilot eller en LAPL begrænset til 
aleneflyvning uden passagerer. 
Puh-ha ... !!! Jo, det vil jeg da forsøge. Jeg beslutter mig for 
at gå efter en LAPL certificering, da Class 2 med safety 
pilot jo ville resultere i to dræbte iflg. Trafikstyrelsen. 

REVURDERING IGEN IGEN. 
Min gamle familielæge har tidligere foreslået mig at 
kontakte en ældre neurolog, da de som regel '"er lidt 
mere realistiske i deres vurderinger!" Det forsøger jeg, 
men der er ikke rigtigt nogen, den ønsker at beskæftige 
sig med min sag. Jeg vurderer selv, at fællesskabet in
den for lægeverdenen måske er af en sådan karakter, at 
man helst ikke tisser i andre kollegaers persillebed. Så 
jeg ender op med en henvendelse til det hospital, der 
lavede den første vurdering. Her henvender jeg mig pr. 
mail direkte til den ledende overlæge for afdelingen. 
Jeg bliver kort tid efter kontaktet, men af den læge, der 
udfærdigede den oprindelige risikovurdering med 3 ... 17 
% og efterfølgende år 0,8 ... 10 %. Jeg pointerer, at det 
egentlig var farmand selv, jeg gerne ville tale med, hvor-
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efter samtalen ret hurtigt afsluttes. Nogle dage senere 
bliver jeg så kontaktet af den ledende overlæge og vi får 
en god samtale om problemstillingen. Vi aftaler, at jeg 
videresender mail'en fra den rare Medical Examiner, der 
gerne vil se en vurdering på 2 % eller derunder. Få dage 
efter modtager jeg en revurdering, der siger, at risikoen 
det første år er 6,3 % og det efterfølgende år 1,6 %. 

JU-HU !!! Nu begynder vi at nærme os noget brugbart, så 
jeg får aftalt tid med den rare Medical Examiner. 

NYMEDICAL. 
Jeg har lige været til check i dag (juni 2016) og fået min 
LAPL medical uden anmærkninger. Da min medical 
endellg var Inden for rækkevidde spurgte Jeg den rare 
Medical Examiner: 
'"Hvad ville udfaldet have været, hvis jeg var kommet et år 
tidligere?" 
Han svarede: 
'"Så ville du også have fået din LAPL, men nok med en be
grænsning!" 
(Begrænsningen ville nok have været: ingen tilladelse til 
at flyve med passagerer.) 

Nu skal jeg lige have mit PFT, og så skal jeg ud at flyve 
igen© 

MORALEN: 
Gå aldrig til r .... ( den bageste del), gå direkte til hovedet, 
og stil dem en direkte opgave, som de nødvendigvis må 
forholde sig til. (Læs: bed direkte om en medical). Alter
nativt, HOLD DIN KÆFT!!! 

Hvad jeg har savnet i forløbet: En dygtig Medical Exami
ner, der har taget hånd om sagen og vejledt/hjulpet mig 
gennem et system, som jeg ikke kendte på forhånd. 

Nu er jeg lidt Osvald Helmuth fan, så jeg tillader mig at 
citere fra en gammel revyvise: 
'"Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ve' det!" 

INFO. 
p.s.: Jeg har ikke haft epileptiske anfald - men jeg har en 
skæv storetå! 

p.p.s.: Jeg har haft denne beretning liggende i skuffen i¾ 
år. Det går sådan set fint med helbredet, men nu er der 
en, der har smadret mit fly grundet manglende evner til 
at styre flyet...! Livet er ikke nemt;-( 

Med de allerbedste flyvehilsner 
Steen Petersen 
steen.petersen@fibermail.dk 
Grønbæk flyveplads. 



GF er tæt på dig 
Hos GF lægger vi vægt på vores kendskab t il kunderne og sætter 

den personlige kontakt højt. Derfor bliver du automatisk ti lknyttet 

en forsikringsklub, hvor vi sidder klar ti l at svare på dine spørgsmål. 

GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet 

Strandvejen 59 • 2100 København Ø • Tl f . 49 17 Ol 94 • www.gf-officerer.dk 

Det gode selskab 
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Fås 
på 

Flyforsikring 
Pilotforsikring 

Loss of license 
Hospitalsforsikring 

U lykkesforsikring 
Rejseforsikring 
Hangar Keepers 
Bygningsforsikring 
Erhvervsforsikring 
Professionelt Ansvar 
Transportforsikring 

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 

~kollng t11 en- og to-motoret klasserett1ghed 

• 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 

IKAROSFLY 

Roskilde Lufthavn • Lufthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 
http://www.ikaros.dk • ikaros@ikaros.dk • Tlf.: 46 1418 70 

FLYV REJSEKLIJB 
En læser har foreslået at bruge FLYV til at udvikle et netværk af 
rejselystne læsere, der overvejer at rejse sammen i grupper, når der 
er spændende arrangementer som f.eks. Oshkosh i USA. 

Det vil vi meget gerne, men det tager lidt tid at udvikle. 
Oshkosh Airventure d. 24.-30. juli 2017 er en 
glimrende anledning til at starte med, og 
er der læsere der kunne tænke sig at 
fø lges med andre, så er de velkomne 
t il at kontakte FLYV via e-mail: 
rune@flyv.dk 

SEEYOUAT 

~ AIRVENTURE 

OSHl(OSH-
2077 
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1982 CESSNA 551 CITATION IISP, N122SP 
7.643 TT, Engines 583h and 1.710h SMOH. Just performed 
Phase 5 and HSI on Right Engine. Dual Sperry FD and Auto 
Pilots, Garmin 530 1430 with WMS, GTX-345 with ADS-B 
in/out. FMS Universal UNS-1L King850 MFD, RDR-2001 
Radar, TCAS I, EGPWS, Aft luggage, Thrust Revers. 
Price Reduced to $695,000 (based in Vero Beach FL) 

1981 CESSNA TU-206G, N5411Z 
2900 h TT, New Overhauled Engine and prop Wipline 
Amphibious Floats. Garmin 530 with King KFC-200 FD and 
Autopilot. EMP-50P Digital Engine Computer/Analyzer KN-62 
DME, KR87 AOF, Standby horizon. ROBERTSONS STOL 
Price 285,000 Euro based in Stockholm. 

FOR USA OFFICE 

Contact: 
Bengt Grafstram 
465 Nieuport Dr 

Vera Beach FL 32968 
+1 772-559-2471 

email: bengt@grafair.com 

FOR EUROPEAN 
OFFICE 

Contact: 
Grafstram Aviation AB 

Geijersvagen 3 
SE-184 51 Osterskar 
Stockholm. Sweden 

+46-705-391101 
email: bengt@grafair.se 

CESSNA 206F AMPHIBIAN, SE-FRP 
TT: 6233 hours since new. Engine TCM IO-520-F, 354h since 
OH (DEC 2011 ). Prop Oh sine OH(FEB 2015). Amphibious 
EDO 3500 Floats, ROBERTSONS STOL kit, Flint tip tanks 
with increased MTOW to 3800lbs. Complied with Cessna 
corrosion program. Based in Stockholm 
Asking Price 149,000 Euro 

BEECH BARON B55, SE-LUX 
5.320 h TT, Engines 1631138 SMOH, 
Factory new 3-blade props. Fully De-iced King KFC-200 
Flight Di rector and Autopilot, Garmin 430. KCS-55 slaved HSI, 
Dual Horizon and DG. Based in Stockholm 
Price: 120,000 Euro 
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LYCC>N 
ENGINEERING AB 

Motorer-Reservdelar-Tillbehor 
Tel +46-(0)1 71-414039 

E-mail info@lycon.se · www.lycon.se 

Harkeberga 16 
SE-745 96 Enkoping 

Sverige 

Skandinavien 

PiperWarrior (tunet I 60HP) 
udlejes fra Kalundborg Flyveplads. 
Kontakt Kalundborg Aviation for pris mv. 
59 29 I 3 26 - aviation@mail.dk 

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

IS~ ~UNDBORG 
Lf1FVIATION 

~ 

SEP (Land} + SEP (Sea) 
Training + Revalidation + Renewal 

LVL 4 English Revalidation 

Assessment of competence for 
CRI + FI + CRE + FE 

Baltic Seaplane GmbH 
EDXF Flensburg Schaferhaus 

E-Mail: info@baltic-seaplane.de 
www.baltic-seaplane.de 

O
l[)}~ v,mdrup 

~ SERVICE 
craft Maintenance 

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



•• iiiflight.dk 

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 kommerciel le flyveselskaber. 

Helifl ight.dk ApS 
Hangarvej H-11 • DK-4000 Tune Roskilde • 

+45 7022 5260 
kontakt@heliflight.dk • www.heliflight.dk 

atrlaKi 
Lufthavnsvej 34-38 

4000 Roskilde 
Tlf.: 46 19 1114 

Email: cat@aircat.dk 

www.aircat.dk 

UDDANNELSE AF PROFESSIONELLE PILOTER 
FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

c::: 

BILLUND AIR CENTER A/S 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • Tlf. 7533 8907 

bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

LÆR AT FLYVE I AARHUS 
Kontakt: 

www.aarhusaircenter.dk 

____, 



VI FORSÅKRAR FLYG 
Vår organisation har mångårig erfarenhet och stor kompetens då det galler flyg och fbrsakring. 
Under narmare 50 år har vi fbrfinat och utvecklat skraddarsydda losningar t ill våra kunder. Vi ar 
kanda for långvariga kund relationer och for våra erfarna och skickliga medarbet are som lever upp 
ti l l givna loften och ingångna avta l. Vi hanterar i stort sett alla aspekter av f lygfbrsakring och det på 
ett enkelt och obyråkratis kt satt. 

Som kund ar du allt id val kommen att kontakta oss och det galler aven dig som annu inte ar det. 

www.inter-hannover.se +46 (0) 8 - 617 54 00 inter hannover(! 





~ ASERVICE 
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• Teori, IR(A), Distance Learning, 150 timer 
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• Revalidation/Renewal div. rettigheder 
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Den grønne 0111,lilling! 

For nylig besluttede USA's præsident Donald Trump, at 
trække USA ud af "Paris-aftalen", der er rammen for den 
internationale klimapolitik, hvor FNs klimamål er afgø
rende for, hvordan Verden begrænser og bekæmper kli
maændringer. 

På FNs hjemmeside kan man læse, at Paris-aftalen er en 
global, juridisk bindende klimaaftale - og Kyoto-protokol
lens afløser - og at det er aftalen om Verdens mål for Bæ
redygtig Udvikling. Hovedpunkterne i aftalen, der dikterer 
FNs klimamål de næste mange år, er at holde den globale 
temperaturstigning under 2 grader celsius, at sikre finan
siel støtte fra I-landene til klimaindsatsen i U-landene og 
at sikre alle landes modstandskraft og tilpasningsevne i 
forhold til klimarelaterede farer. 

For os der flyver - enlen som passagerer eller piloter -
betyder aftalen, at v1 alle er forpligtet til at bidrage til at 
mindske brug af fossile brændstoffer, og det kan selvføl
gelig få nogle af os til at få lidt dårlig samvittighed, når vi 
brænder benzin af bare for at hygge os i luften, eller for 
at blive transporteret til destinationer, vi kunne nå med 
mere miljøvenlige transportformer, eller helt undvære at 
besøge. Set i lyset af at den samlede flåde af UL-fly, motor
svævefly, motorfly, helikoptere og varmluftballoner næppe 
bruger mere fossilt brændstof end hvad de danske privat
biler fyrer af på et par timer, så har vi alligevel et medan
svar. Det ansvar bliver der arbejdet på at leve op til, fordi 
udviklingen af nye mere energivenlige fly er i en rivende 
udvikling, der foregår i mange lande, inklusiv USA. 

Rune Balle 
Redaktør O ,., • 

'!J uugwer aF FLYVji 
'.I ra 2013 

Født i Odense 1967 
A-cert./PPL 1991 
Cand. scient ; 0 
lPL ~ Ne11, z~ala~~°J%b~gi Kbh 1999 
CPL I Danmark 2004 
Flyvepfadschef på S. . 
Flyveinstruktør 200%msø siden 2004 
Sø.fly rating Canada 2012 

Producenter af jetmotorer arbejder på højtryk for at mind
ske brændstof-forbrug, og producenter af fly arbejder på 
højtryk for at mindske vindmodstand og gøre flyene mere 
effektive, og dermed "grønnere". Derudover er udviklin
gen af elektriske fly i en rivende udvikling, og det vil være 
besynderligt, hvis det ikke snart lykkes at udvikle ombyg
nings-kit, så ældre fly med stempelmotorer kan bygges 
om til at blive drevet af el-motorer med batteripakker, der 
oplades af strøm fra blandt andet vindmøller og solceller. 

Donald Trump er måske præsident for et af de mægtigste 
lande i Verden, men selv om han ikke har set potentialet 
i den industri der bærer "den grønne omstilling", så fore
går udviklingen af"grønnere" teknologier alligevel i fuld 
fart. Og selvom Donald Trump har taget en besynderlig 
beslutning, kan man glæde sig over at op mod halvdelen af 
staterne i USA netop har lovet at holde deres del af "Paris
aftalen". 

Den "grønne omstilling" er i fuld gang, og selvom vi stadig
væk flyver med gammeldags forbrændingsmotorer, så vil 
der ikke gå lang tid før vi kommer til at opleve de første 
eksemplarer af elektriske fly, der kan tankes op med hjælp 
fra vind- og solenergi. 

Vind og sol er også hvad der skal til for at få en god flyve
sæson. Den er godt i gang, og når vind og sol driller, er der 
masser af læsestof i denne udgave af FLYV, 

God læselyst 
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POWER UPYOUR FLIGHT SEASON 
- Se nye og brugte fly til salg på vores hjemmeside 

2005 Cessna I 82T Skylane, 
Reg, no.: N22 I 7L, 

Meget velholdt! 
Pris: USD 249,000 

200 I Piper Malibu Meridian 
Reg.no. SE-MIC 

Interiør 20 I 5, Avion i es 20 I 6, 
Pris: USD 879,000 

2016 Piper Archer DX, 

Reg. no; OY..PDA 

FABRIKSGARANTI 

står i Odense/ EKOD 
Pris: USD 509,680 

BRUGTE FLYTIL SALG (priserex. moms) 

2005 Cessna 182T Skylane, N22 I 7L, USD 259,000 

200 I Pi per Malibu Meri dan, N 120\/VW, USD 845,000 

200 I Piper Malibu Meridian, SE-MIC, USD 879,000 USD 

2000 Pi per Seneca V, OY..LAF, USD 330,000 

I Y':18 P1per Saratoga li TC. OY..TFT, USD 230,000 

1990 Beech I 900C. N I I 9WF, USD 1,050,000 

1989 Bell 206B III Long Ranger, coming soon. 

1977 Beech Super King Air 200, N4047C, USD 749,000 

FABRIKSNYE FLYTIL SALG 
2016 Piper Archer DX, OY..PDA, USD 509,680 
2017 Piper M600 

20 17 Piper Meridian M500 

2017 Pi per M350 
2017 Pi per Matrix 

20 I 7 Seneca V 

2017 Pi per Acher 

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 



rutu. 8ut:/11y 

BOEING 737 MAX 9 
ER PÅ VINGERNE! 
Den 13. april fløj Boeings sidste skud 
på 737-stammen for første gang. Det 
var præcis 50 år og fire dage efter, 
at den første Boeing 737 foretog sin 
jomfruflyvning. 737'eren holder sig 
godt og er vokset med årene. Den har 
aldrig fået så megen fokus som 7 4 7 
jumbojet, 777'eren eller Boeings mis
lykkede forsøg på at flyve hurtigere 
med overlydsfart eller lige under. Til 
gengæld har den været en cash cow 
uden lige. Der blev solgt 1.114 af de 
første modeller 737-100 og 737-200. 
Næste serie med 737-300, -400 og 
-500, hvoraf den første maskine blev 
leveret i 1984, endte på 1.988 bestilte 
fly. NG'erne - "New generalion" med 
numrene 737-600, -700, -800 og-900 
fra 1990' erne produceres stadig, og 
her er ordrerne nået op på 7.099 fly. 
Og så er der den nyeste Max'serie, 
hvor 737 Max 8 snart skal i drift hos 
Norwegian og South West Airlines, 
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' ' Af: Ole Steen Hansen 

og den større Max 9 lige har været i 
luften. Tæller man det hele sammen, 
er antallet af 737'ere af alle model
ler oppe på 13.863 i Boeings nye og 
gamle ordrebøger. Igennem årene har 
Boeing flere gange overvejet, om sel
skabet ikke skulle lave et friskt single 
aisle design, som afløser for 737. Men 
hver gang ... ja, man behøver jo ikke 
sige mere! 
OSH 

NY TRAPPE TIL A380 
Og skulle det nu være noget? At 
designe en ny lille og smal trappe 
med kosteskabs-feeling op til første 
sal, når man har en bred og flot! Det 
handler om sæder, og der skal altså 
flere ind i A380'eren. Typen sælger 
nemlig slet ikke godt nok. Så hvordan 
kan man gøre den mere attraktiv for 
potentielle kunder? jo, man glemmer 
de ekstravagancer, nogle selskaber 
har haft med f.eks. dobbeltseng og 
airborne duty free shop, og så hælder 

man i stedet flere sæder i flyet. Air
bus præsenterede for nyligt flere mu
ligheder for det på messen Aircraft 
Interiors Expo i Hamburg. 

Der kan faktisk være 11 standardsæ
der i bredden på økonomiklasse, når 
man rykker de yderste lidt tættere 
på vinduerne, gør midtergangene 
lidt smallere og "optimerer designet 
af armlænene", som det så smukt 
hedder. På premium economy kører 
selskaber i øjeblikket med syv eller 
otte sæder i bredden, men her mener 
Airbus, at der godt kan være ni. Vin
deltrappen bagude kan gøres mere 
firkantet, og så passerne kabinebe
sætningens trolleys pludselig ind 
under den, og der frigøres så plads 
andetsteds. Og så er der trappen for
an. Den brede flotte op til førstesalen 
behøves egentlig ikke. Passagererne 
går alligevel næsten altid ind direkte 
på den etage, de skal sidde på. Og ved 
at droppe den brede trappe og lave 
en mindre, mere kantet, der lidt læn-



Sådan ser den forreste 
trappe på A380 ud nu ... 

gere bagude vrider sig op over 
døren ned til kabinebcsæl11i11gew, 
hvileområde, kan man få plads til 12 
ekstra økonomiklassesæder. Alt i alt 
mener Airbus at kunne skaffe plads 
til 80 ekstra sæder i den store maski
ne, hvis et selskab ville have alle æn
dringerne med i forhold til det, der er 
standard nu. Og da et sæde i en A380 
kan flyve omkring en million kroner 
hjem om året, kunne det måske være 
interessant for et luftfartselskab el
ler to. 

DET BLEV EN HVAL! 
Hvilke farver skal den lille ny have? 
Medarbejderne hos Airbus stemte 
om det, og selskabets nye type, 
Beluga XL, vil derfor få farver som en 
hval! Meget passende, al den stund, 
at en beluga i naturens verden er 
den arktiske hvidhval. Hos Airbus er 
Beluga' erne den flåde af fragtfly, der 
flyver de store flydele til de fabrikker, 
hvor Airbus'erne færdigmonteres. 
Disse dele er blevet større, så derfor 
udvikler Airbus i disse år Beluga XL, 
der forventes i drift i 2019. Beluga XL 
er hygget over A330-200, og hvert af 
de nye fly vil få sine helt egne farver. 

SPIS EN DRONE! 
Windhorse Aerospace I England er i 
fuld gang med at udvikle "Pouncer" 
- en drone til at levere nødhjælp i 
krigszoner og i øvrigt ufremkom-

... og sådan kan den komme til at se ud, 
hvis kunder vælger kosteskabsmodel/en 
som giver plads til flere sæder i kabinen. 

melige katastrofeområder. Tanken er, 
al Pouucer med sine 25 kg nyttelast 
styret af GPS svæver ned til landing. 
Den svævende drone skal sendes af 
sted fra et fly, og det vil kunne ske op 
til 35 km fra destinationen. Men intet 
skal gå til spilde efter landingen, og 
derfor skal selve dronen fremstilles 
af træ - der kan fungere som brænde 
- og desuden af en eller anden form 
for plantemateriale, der kan koges 
og spises. Jamen altså, hvorfor ikke? 
Man kunne vel forestille sig et model
fly bygget af lasagneplader, specielt 
hvis de havde lidt andre, aflange og 
mere aerodynamiske former? Præ
cist hvilket plantemateriale, der skal 
anvendes til Pouncer ligger dog ikke 

fast endnu, men lasagneplader bli
ver det næppe. I første omgang har 
Windhorse bygget en model i træ 
og halv størrelse til prøveflyvning. 
Senere kommer den 2, 7 meter brede 
drone i fuld og spiselig størrelse. 
FLYV vender evt. tilbage med en prø
vesmagning. OSH 

Sådan kunne den spiselige Pouncer kamme 
til at se ud. 

Pouncer-prototype i halv skala. Strukturen 
ligner et ganske almindeligt og fornuftigt 
modelfl.y med tykt vingeprofil og formodent
lig godmodige flyveegenskaber. 
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CUBAND CUBS 
Den sidste weekend i maj var der Cub 
and Cubs på den hyggelige Hoganas 
Flyveplads i Skåne - et fly-in med 
skandinavisk uellagelse. Man arbej
der ud fra den tanke, at flyvning med 
modeller og ful) size fly kan støtte 
hinanden, ikke mindst når det gælder 
om at skabe interesse for forskellige 
former for luftsport. Der dukkede 
tretten Cubs op og godt 15 model-
ler af samme type fly. Her er det en 
norsk kvartskala Cub, der letter. Et 
meget positivt træk ved dette fly-in 
var, at mere end 100 børn fik gratis 
flyveture. De kunne bare stille op og 
vente på, at det blev deres tur! Det 
kan umuligt skade flyveinterP.ssP.n på 
længere sigt. Eksempel til efterføl
gelse? OSH 

C919 - NEW KID ON THE BLOCK! 
Det er ikke bare en flyvemaskine, der 
letter her. Det er kinesiske drømme 
om at udfordre duopolet Boeing og 
Airbus med et fly, der stiller op mod 
bestsellerne Boeing 737 og Airbus 
A320. CO MAC - Commercial Aircraft 
Corporation of China - sendte i maj 
måned sin C919 på vingerne tor 
første gang. Det skete fra Shanghai 
Pudong Airport. Nu venter der så et 
4.200 timer langt prøveflyvningspro
gram med seks prototyper baseret 
forskellige steder i Kina. CO MAC 
regner med at bruge mindst 1.000 
flyvetimer mere til certificeringen af 
typen, end man ville forvente at bru
ge på et nyt fly fra Boeing eller Air-
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Nordisk samarbejde i luften 
Et team fra det norske magasin FLYNYTT 
var den første lørdag i maj med i stykke 
godt nordisk samarbejde. Som led i en re
daktionel konference var medarbejderne på 
tur med den danske DC-3, som i sine unge 
dage fløj både civilt og militært i Norge. 
Holdet - redaktøren og freelancerne - ses 
her i PeenemiJnde i Tyskland, inden turen 
gik tilbage til Roskilde. 

bus. Men kineserne har ikke samme 
årelange erfaring, og deres C919 skal 
på alle måder lever op til de gamle, 
når den skal ud i hård international 
konkurrence. Det er et ungt team, der 
står bag C919. 75% af de ansatte i 
projektet er under 35 år. OSH 

RUSSISK OBSERVATIONSFLY 
OVER STORBRITANNIEN 
Midt i april overfløj et russisk obser
vationsfly store dele af Storbritan-
nien. Det var helt ok, ingen missil
bærende jagerfly blev scramblet for 
at forhindre det, og der var tilmed 
britiske observatører ombord. Tid
ligere på måneden havde et britisk 
fly fløjet rundt over Rusland - men 
procentvis næppe over så stor en del 
af landet, som russerne fra deres An
tonov AN-30B kunne se af "England's 
green and pleasant land". Begge ob
servationsflyvninger var et led i Open 
Skies-aftalen, som blev underskrevet, 
også af Danmark, i 1992, men først 
implementeret i 2002. Tankegangen 
bag aftalen er, at man ved at tillade 
gensidige observationsflyvninger kan 
undgå mistillid og spændinger. OSH + 





SOMMERENS AR RANGE MENTER 
NM i præcisionsflyvning 

Starmoen flyplass, Elverum ENSM 
30. juni - 2. juli 

www.starmoenflyplass.com 

Stauning Airshow 
Stauning lufthavn EKVJ 

5.august 
www.stauning-airshow.dk 

Vintage Aerobatic World Championship 
Stauning lufthavn EKVJ 

11.-13. august 
www.vintageaerobatic.com 

l='LVv·ind 
Samsø flyveplads EKSS 

1.juli 
EM i gummistøvlekast 

Gratis landing, kaffe og kage for Flyv-abonnenter 

Hold øje med programmet på www.flyv.dk 
eller på facebook; Samsø Flyveplads eller Flyv 

Pankosh Pandekage-flyv-ind 
Revninge flyveplads EKØF 

Hver den sidste søndag i måneden 
Se: www.crazydane.dk 



Roskilde Airshow 
Roskilde Lufthavn EKRK 

18.-20. august 
www.airshow.dk 

Åbent hus 
Lolland Falster Airport EKMB 

Søndag den 30. juli 2017 
fra kl. 10.00 -16.00 

For alle som er interesserede i fly.faldskærms
udspring, veteranbiler og mode/fly 

www.lfsv.dk 

Kriiftstjiirtsviingen 2017 
Siljansniis Flygklub ESVS 

Airshow, flyudstilling og fly-in. 

Lørdag d. 12. august hele dagen 
www.sllJansnasJk.com 

V/SS/NGO fly-in 
ESSI 

Se www.jfk.nu 

Hoganiis Flygfisk 
Hoganiis Flygplats ESMH 

Hver tirsdag i juli og august fra kl. 18 er der 
åbent hus med sild på grillen. 

Se www.nfs.se 



DRONELUFTRUM NORDFYN 
Fredag den 5. maj indviede transport, bygnings og boligminister Ole Birk Olsesen 
og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind Danmarks nye dronecenter i 
Hans Christian Andersen Airport (Odense Lufthavn). 
Centeret skal være base for forsøg med droner på op til 150 kg, og der vil kunne 
udføres flyvninger hvor dronepiloter ikke har visuel kontakt med dronerne -
såkaldt "BVLOS" beyond visual line of sight - indenfor et område på 867 
kvadratkilometer. 

Tekst og foto: Rune Balle 



ADGANG FORBUDT FOR FLY! 
Med virkning fra 25. maj er der etab
leret tre midlertidige restriktionsom
råder "EK R 0D1" "EK R OD2" og "EK 
R OD3" og når områderne er aktive
ret, vil der være forbud mod flyvning 
med "almindelige" flyvemaskiner. 
Årsagen er, at regeringen har 
vedtaget at støtte forskning i, og 
testflyvninger af, droner i et hidtil 
uset omfang, hvilket vil give dansk 
droneforskning førertrøjen globalt 
set. Så vidt vides findes der nemlig 
ikke lignende gode forhold andre 
steder i Verden, og Odense Lufthavn 
vil derfor fremover vil kunne tilbyde 
Syddansk Universitets Center og re
levante virksomheder unik mulighed 
for at teste ny droneteknologi, uden 
at være til fare for øvrig lufttrafik. 

LUFTHAVN TILFØRES NYT LIV 
Odense Lufthavn har i mange år væ
ret i en situation hvor ansatte og bru
gere ikke rigtigt har vidst hvad der 
skulle ske med lufthavnen, der syg
nede hen da Storebæltsbroen åbnede 
og ruteflyvning ophørte. Det ser ud 
til at blive anderledes med åbningen 
af dronecentret, der også har givet 
ejerne af lufthavnen mod på at satse 
på fremtidig drift af lufthavnen, der 
ud over droneflyvning også er aktiv 
GA- og charterlufthavn. 

CHECK NOTAM 
I og med Odense Lufthavn ikke reser
veres permanent til droneflyvning, 
er der etableret en fornuftig ordning 

hvor dronepiloter skal anmode om 
tilladelse til at flyve, hvilken derefter 
publiceres via NOTAM. 
Når restriktionsområderne gøres 
aktive vil ingen trafik være tilladt i 
områderne. Det skal bemærkes at 
lufthavnen ikke vil blive lukket imens 
områderne er aktive, i det lufthavnen 
har sørget for at droneaktiviteter 
begrænses for at lette trafikken til og 
fra lufthavnen. Det er dog vigtigt at 
lægge mærke til, at INGEN trafik må 
komme ind i området før det er rap
porteret fra Odense AFIS eller Køben-

Hfliscope 

C,IMPL FtlNG 
lOMP1 E"X 

• NSPEC.ICNS 

Til åbningen af dronecentret blev der udstillet droner i centerets store hal. 

havn ACC, at der ikke er nogen igang
værende droneaktivitet i området. 
I praksis vil droneflyvningerne kunne 
medføre forsinkelser for både VFR og 
IFR trafik, hvilket dog forsøges holdt 
på mindre end 5 minutters forsinkel
ser for IFR-trafik og mindre end 10 
minutters forsinkelser for VFR-trafik. 
Med andre ord: CHECK NOTAM og 
kald Odense AFIS på 119,525 MHz 
eller Copenhagen Information på 
129,475 MHz eller ring til HCA/ 
Odense Lufthavn på telefonnummer: 
25744072 + 



En Augusta A109 letter fra pladsen ved True. 
Helikopteren er bygget i 1987, og fylder 
dermed 30 i år! 

Der er slet ikke tvivl om det. Der var 
virkelig flyvende maskiner for enhver 
smag, lyst og pengepung, da Aarhus 
Svæveflyveklub i samarbejde med an
dre fri tidsflyvende klubber inviterede 
til inspirationsdage på pladsen ved 
True den anden weekend i maj. 

Flyveskoler stillede også op og for
talte om, hvordan man kan gøre flyv
ningen til en levevej. Men fritidsflyv
ningen stod i centrum. 

Til daglig er selv skyggen af en propel 
forbudt på pladsen, fordi fly pr. defini
tion larmer mere end plæneklippere 
i villakvarterer. Denne regel blev der 
dispenseret fra de to dage. Årsagen 
var, at arrangementet var en del af 
Europæisk Kulturhovedstad 2017, 

14 FLYV Juni 2017 

hvor Aarhus og omegn stiller op med 
alverdens spændende arrangemen
ter. Det er dejligt at se, flyvningen 
sammen med alle mulige andre men
neskelige aktiviteter kom ind under 
den kulturelle hat. 

Det blev til to flotte dage, hvor solen 
faktisk tittede frem betydeligt mere 
end vejrguderne spåede. En succes, 
hvor ikke færre end 2.500 mennesker 
mødte op, så, oplevede, spurgte, talte 
og fotograferede løs med mobilerne. 

Tidligere har Flyvning for alle været 
afholdt i Ridehuset midt i Aarhus. 
Der var publikumstallet utvivlsomt 
større. Til gengæld var det nok et 
mere potentielt seriøst interes
seret publikum, der mødte op på 

flyvepladsen ved True. Og der blev 
det så belønnet med at se en lang 
række flyvemaskiner. 

Traditionelle GA-fly, svævefly, ul
tralet te, en ballon, en helikopter, en 
gyrokopter, modelfly og multiroter
droner. Der var ingen opvisning 
som sådan, men alligevel mange 
starter og landinger. Man fik set, 
at de kunne flyve! Og der blev lige
frem klappet af en ung modelflyver, 
som nærmest gjorde det umulige 
med sin hel ikopter! 

Man kan kun lette på hatten og 
hilse arrangører og medvirkende 
til lykke med at have gjort så god 
reklame for den flyvning, vi alle 
holder så meget af. 



1 

Tekst og foto : Ole Steen Hansen 

Arrangementet var netop så 
stærkt, fordi de forskellige 

former for fritidsflyvning 
arbejdede sammen og 

præsenterede hver sin 
side af samme sag -
glæden ved at flyve. 
Det må have smittet 
nogen i publikum. 
Det var virkelig flyv
ning for alle. + 

1. En fotodrone er oppe for at dokumentere 
den glade begivenhed ... 

2 . ... og her står Lars Jensen fro Aarhus 
Svæveflyveklub og styrer den! 

3._En Colidus-outogyro viste sine unikke 
egenskaber med kort stort og landing. Alt 
i alt vor der omkrinq 30 luftfortøier på 
pladsen foruden endnu flere mode/fly. 

4. 0 til 100 km/t på tre sekunder - en 
spilstort gør altid indtryk. Og selvom mon 
kun lige kan se op over kanten i cockpittet. 

5. Det vor en dog med flyvning for alle -
også hunden! AN-2'eren i baggrunden vor 
stjernen på pladsen. Lidt større, lidt mere 
markant i lyden, lidt mere iøjnefaldende 
end de andre. 

6. AN-2'eren starter - det kræver kameraer 
og opmærksomhed. 
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11937 introducerede William Piper den legendariske Piper Cub, der er bygget i 
tusinder af eksemplarer, og i 2017 fejrer Piper, at virksomheden har produceret 
flyvemaskiner i 80 år! 

Jubilæet fejres blandt andet ved at lancere en imponerende opdatering af 
fabrikkens M-klasse: Piper M600, og et eksemplar af flyet kunne i april måned 
opleves på AERO i Friedrichshajen. Sommeren over turnerer flyet rundt i 
Europa, med blandt andet en 26-årig dansk demo-pilot ved styregrejerne, og 
European Aircrafts Sales koordinerer eventyret fra kontoret i Hans Christian 
Andersen Airport. 

European Aircraft Sales, der drives af 
Bjarne Jorsal og Katja Nielsen, har i 
mange år været forhandlere af Pi per, 
og gennem årene er har Bjarne og 
Katja hjulpet mange europæere til 
at blive ejere af både brugte og nye 
Pi per-fly. 

Pi per er siden 1937 blevet kendt for 
succesfulde stempelmotorede fly 
såsom Pi per Cub, Piper Cherokee, 
Piper Seneca og Pi per Navaho, men 
gennem de seneste snart 20 år er 
Pipcr også blevet kendt for små for
retningsfly med turbinemot01: 
En udfordring med turbine-flyene 
har dog været, at de - trods lækkert 
design og rigtigt god komfort - ikke 
rigtigt har kunnet bide skeer med de 
små jets - hvad angår hastighed og 
rækkevidde. Derfor annoncerede Pi
per i 2006 at fabrikken havde iværk
sat et spændende projekt, der skulle 
blive Pipers ultimative succes: Piper 
Jet! Allerede i juli 2008 fløj prototy
pen for første gang, men projektet 
blev dog sat i bero i forbindelse med 
at den kapitalfond der havde ejet 
Pi per i godt 15 år ønskede at sælge 
virksomheden. 

Demo-pilot Thomas Nielsen, 26 år.fortalte, 
at han lige var kommet hjem til Danmark, 
efter at have fløjet to år som bush-pilot på 
Papua New Guinea for selskabet Susi Air, 
der blandt andet har en flåde af 32 Cessna 
Grand Caravan og at han havde logget et 
par tusinde timer på Cessna Caravan. 

Ny ejer af Piper blev oliestaten Bru
nei i Sydøstasien, og da opstart af 
PiperJet produktion ville kræve store 
investeringer - midt i en tid hvor 
finanskrisen buldrede løs - blev det 
besluttet at fokusere på de kendte 
stempelmotorfly og at arbejde videre 
med at gøre turbine-flyene endnu 
mere attraktive. 

Brunei ligger på øen Borneo i 
Sydøstasien. Brunei er en halv 
gang større end Fyn med en 
befolkning på omkring 375.000 
mennesker. 

PIPER MERIDIAN 
Første turboprop fra Pi per hed Piper 
Malibu Meridian og den var, som 
navnet antyder, en videreudvikling 
af stempelmotorflyet Pi per Malibu. 
Turboprop versionen fløj første gang 
i 1998, og de første fly blev leveret 
til kunderne i november 2000. 

Siden år 2000 har Pi per solgt godt 
500 t urbinefly, hvilket må siges at 
være imponerende, taget i betragt
ning at de - sammenlignet med stem
pelmotorfly - er I cldlivl kusllldI'C. All 
skdl uug ses meu Lie riglige Lirille1; 
for at sammenligne stempelmotor 
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og turbine giver ikke rigtigt mening, 
fordi turboprop-versionen kan flyve 
markant højere og dermed også hur
tigere. Ikke desto mindre er Pipers 
turbopropfly dog gennem mange år 
blevet kritiseret for to forhold, nemlig 
at at turboprop-flyene havde for kort 
rækkevidde og for lav rejsehastighed. 
Den kritik er dog nu endegyldigt fejet 
af banen, fordi Pi per har valgt at give 
den nye M600 de vinger der blev 
designet til Piperjet, og derudover 
at give M600 en kraftigere motor, 
så flyet nu cruiser op mod 1.484 sø
mil (2.748 km) med 273 knob (507 
km/t) i 30.000 fod (9.144 m) 

PA28 MØDER M600 
FLYV fik i maj måned mulighed for at 
prøveflyve den Piper M600 der var 
med på AERO i Friedrichshafen, og 
det foregik fra Hans Christian Ander
sen Airport, lige nord for Odense. 
Skal man prøveflyve en spritny Piper, 
må det være passende at ankomme 
i en Pi per. Ved et lykketræf blev det 
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således i den ny-istandsatte vestsjæl
landske Piper 28, OY-BTN, som man
ge !'LYV-læsere sikkert husker fra 
artiklen "Fra jordslået til storslået". 
Efter landing taxiede vi til forpladsen, 
hvor vi parkerede den godt 40 år 
gamle PA28'er lige bag den funklende 
nye og højteknologiske Piper M600. 
Herfra var der kun et par skridt at 
gå fra det næsten forhistoriske fly, til 
et fly der ganske enkelt er et teknisk 
vidunder. Man fristes næsten til at 
bruge det kendte citat "ane small step 
fora man, ane giant leap for man
kind". For at stige ud af en 40 år gam
mel Piper Cherokee og gå ombord i 
en ny Pi per M600, er noget af en kon
trastfuld oplevelse! 

TEKNIK 
Piper M600 er designet til at flyve 
hurtigt og langt, men også til at gøre 
det så sikkert som overhovedet mu
ligt. Derfor er flyet utroligt avanceret, 
men samtidigt så simpelt at betjene, 
at mange piloter med bare et par 

hundrede timers erfaring med Piper 
28, eller lignende fly, vil kunne lære 
at håndtere maskinen på et par dage. 
Derfor er M600 ikke bare et skridt 
fremad, men et kæmpe stort spring! 
M600 er udstyret med det nyeste in
denfor instrumentering, nemlig Gar
min 3000, der giver et unikt overblik 
i forhold til navigation og status på 
flyets systemer, og dermed overskud 
til at håndtere maskinen. At få gang i 
maskinen er næsten simplere end at 
starte en stempelmotor, og så snart 
motoren spinder og al elektronik har 
fået et par minutter til at blive klar, 
så kan man programmere sin flyv
ning, kalde op på radioen og komme 
afsted, helt uden at bekymre sig om 
karburatoris eller risiko for tilsodede 
tændrør som vi kender fra "stempel
hakkere". 
At give Piper M600 gas er også en 
meget anderledes oplevelse, end i 
en Piper Cherokee, for turbinen og 
den nyudviklede fem-bladede propel 
tager rigtigt godt fat i flyet, med hvad 
der svarer til 600 hestekræfter! Der-



for tog det heller ikke andet end et 
par minutter at komme op i 5-6000 
fod, hvor vi svingede rundt med flyet 
og prøvede hvordan elektronikken 
tager over hvis man forsøger at lave 
manøvrer der svarer til at fare vild 
i en sky og miste fornemmelsen for 
hvad der er op og ned. Under drej der 
minder om spiraldyk siger flyet gan
ske enkelt "my controls" og retter op, 
og det samme er gældende hvis man 
løfter næsten og forsøger at få flyet 
til at stalle. Det giver en tryghed der 
er unik, hvilket nok vil give mange 
travle forretningsfolk lyst til at flyve 
en M600 selv, fremfor at investere i 
en business jet og hyre piloter. 

Efter at have udsat flyet for forskel
lige unormale flyvestillinger, som 
flyet som nævnt selv kunne rette op 
fra, kaldte vi op til Odense AFIS for 
derefter at flyve en ILS-anflyvning 
til bane 24. At gøre det med Garmin 
3000 er en fornøjelse, for på de tre 
store skærme har man totalt overhlik 
over hvor flyet befinder sig i anflyv-

ningsproceduren. Og at lande vid
underet var ikke meget anderledes 
end at lande den lille Pi per vi ankom 
til Hans Christian Andersen Airport 
i, med den lille forskel, at landingen 
blev helt perfekt fordi vi holdt lidt 
power på, til hjulene rørte asfalten. 

Demopilot Thomas Nielsen og "testpilot" Sø
ren Dalsgaard i cockpittet efter en prøvetur. 
Bemærk at læderet på nakkestøtterne er 
præget med Pipers 80 års jubilæumslogo. 
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Piper 11600 er det ypperste i sin klasse, ag 
med 600 hestekræfter fra Pratt & Whitneys 
imponerende PT6 turbinemotor og vinger, 
der blev designet til "Pi perlet; flyver den 
højere, hurtigere og længere end sine kam
merater i Piper M-klassen. 

Sikkerhed er top-prioriteret. 

Flyver man en 11600 ud i en stilling, der 
kan udvikle sig til en farlig situation, tager 
elektronikken over og retter flyet op. 

Flyver man så langsomt at flyet nærmer 
sig stal/, gør flyet ikke bare opmærksom på 
problemet, det gør noget ved det! 

Skulle flyets trykkabine vise sig ikke at 
kunne holde trykket, hvorved piloten udsæt
tes for 'hypoxi' (iltmangel) detekter flyets 
elektronik problemet, hvorved det automa
tiske ffemergency descent" system aktiveres, 
hvorefter flyet selv finder ned i 10.000 fod. 

Kabinen har som standard BOSE A20 head
sets med nyeste aktive støjdæmpning, både 
til passagerer og pilot(er). Derudover er der 
naturligvis seks USB-ladesUk, så hverken 
computere, tablets eller mobiltelefoner 
løber tør for strøm. 
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KONKLUSION 
Piper M600 vil uden tvivl blive en 
seriøs konkurrent til små business
jets, hvilket ikke mindst skyldes, at 
flyet er til at håndtere for piloter 
uden den store dyre jet-uddannelse. 
Flyet er en fornøjelse at håndtere og 
der er utrolig dejlig plads både i kabi
nen og endnu mere i sæderne forrest 
i flyet. Prisen for en Piper M600 er 
næ sten 20 mio. kr. + eventuel moms, 
og der er derfor nok ikke mange 
flyveklubber, der vil få råd til et ek
semplar. Og dog kunne et par klubber 
i Europa måske være med. For hvis 
man forestiller sig at udlejning af 
M600 til forretningsfolk på hverdage 
kombineres med oplevelsesturisme i 
weekenderne, ville man kunne rejse 
til den eller de klubber der råder over 
et eksemplar af M600, og give sig selv 
og familien den unikke oplevelse det 
er at flyve M600. Gribes det an på den 
rigtige måde er det ikke utænkeligt at 
det vil kunne lade sig gøre at flyve til 
en pris der ligger under hvad mange 
piloter gladelig betaler for at flyve 
gamle "warbirds". Vi lever som be
kendt i en tid hvor mange mennesker 
samler på unikke oplevelser, og en 
tur i en Pi per M600 er helt klart i den 
kategori. For det er ganske enkelt en 
fantastisk flyvemaskine, der fortjener 

Piper M600 har let tilgængelige funktions
knapper samlet i panelet over forruden. 

~. pq,er 
TH 

ANNIVERSARY 
EST.1937 

Med Garmin G3000 er IFR flyvning utroligt 
overskuelig. 

fem stjerner ud af fem! + 
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PIPER M600 
Dimensioner: 
Vl11yerd11y. 13,15 mele1 
Længde 9,05 meter 
Højde 3,44 meter 

Maksimal start vægt: 2.721 kg 
Standard tornvægt: 1.656 kg 
Standard "pay-load" 1.089 kg 

Motor: 
Pratt & Whitney PT6A-42A 
Flat Rated til 600 hestekræfter 

Propel: 
Hartzell 5-bladet constant speed 

Brændstofkapacitet: 
984 liter 

Maksimal rækkevidde: 
1.484 sømil/ 2.748 km 

Startdistance til 50 fod : 
2.635 fod / 803 meter 

Landingsdistance fra 50 fod: 
2.659 fod / 810 meter 

Maksimal flyvehøjde: 
30.000 fod/ 9.144 meter 



GF er tæt på dig 
Hos GF lægger vi vægt på vores kendskab til kunderne og sætter 

den personlige kontakt højt. Derfor bliver du automatisk t ilknyttet 

en forsikringsklub, hvor vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål. 

GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet 

Strandvejen 5CJ • 2100 København Ø • Tlf. 49 17 01 94 . www.gf-officerer.dk 

Det gode selskab 



THE ZEPPELIN 
EXPERIENCE 
Ved Bodensøen i Sydtyskland kan 
man give selv en oplevelse, der er det 
tætteste man kommer på flyvningens 
dinosaurer. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

---- c, 

Z EPPEUN 



Det må være enhver biologs drøm 
;:it v;:inrlre rnnrlt mellem rlino
saurer. De ægte, de rigtig store. 

Min aeronautiske version af denne 
umulighed har i mange år været at 
flyve med Graf Zeppelin - ikke det 
største af de gamle luftskibe, men 
langt det mest succesfulde. Jeg er 
helt klar over, at en månevandring 
vil være mere sandsynlig, men ved 
Bodensøen med sneklædte schwei
ziske alper som baggrund, kan man 
få en Zeppelin-oplevelse, som ingen 
andre steder i verden. Friedrichsha
fen er for Zeppelinere, hvad "the deep 
south" er for amerikansk bluesmusik. 
Det var i Friedrichshafen, det hele be
gyndte, det er her, det stadig foregår i 
en New Technology version, og det er 
her, man nærmest hylder den stædigt 
visionære gamle officer, der blæste liv 
i denne form for lufttransport. Frie
drichshafen er kendt blandt flyvere 
for sin Aero Expo-messe, men byen 
kan besøges året rundt, hvis man går 
efter The Zeppelin Experience. 

VISIONER 
De første Zeppelinere blev bygget i en 
træhangar på Bodensøen lidt nord
vest for Friedrichshafen. Den flyden
de hangar kunne drejes op mod vin
den, så man lettere kunne få de mere 
end 100 meter lange monstrummer 

ind og ud. Manden bag dem, Graf 
- "greve" - Zeppelin, var officer i 
hæren og havde tidligere været med 
til at sende en observationsballon op 
under Den Amerikanske Borgerkr ig. 
Han øjnede ved den lejlighed pointen 
i at se tingene lidt fra oven. Hvad nu 
hvis man lavede et langt skelet, be
klædte det med lærred og placerede 
en række gassække indeni? Dertil 
motorer og ror udenpå, så man fik 
styr på det hele. 

Hans første luftskibe - LZ 1 i 1900 
og LZ 2 i 1906 - led af utilstrækkelig 
motorkraft, upraktiske styresyste
mer og problemer med at håndtere 
dem i vind. Det var banebrydende ny 
teknologi, og der er intet mærkeligt i 
børnesygdomme. LZ 3 virkede mere 
lovende og blev købt af den tyske 
hær. Den kunne dog ikke leve op til 
kravet om at skulle kunne flyve i 24 
timer. 

I 1908 blev LZ 4 derfor udviklet til 
at gøre netop det. Samme år blev 
piloten Farman i Frankrig hædret for 
at have fløjet et Voisin-biplan en hel 
kilometer i kreds på lukket bane, og 
for at holdt sig i luften flere minutter 
- endda over et kvarter - af gangen. 
Flyvemaskiner kunne dårligt nok 
flyve i 1908, og ingen bortset fra de 
diskret-hemmelighedsfulde Wright-

brødre på den anden side af Atlanten, 
havde en klar ide om, hvordan de 
skulle styres. Og så var Graf Zeppelin 
samtidig i gang i sin flydende hangar 
med at bygge et luftfartøj, der skulle 
kunne flyve 24 timer! 

I juli 1908 stirrede mange målløse op 
mod himlen, da LZ 4 fløj 386 kilome
ter på sin prøvetur ind over Schweiz 
og rundt om Bodensøen. Kort efter 
velsignede kongen af Wi.irttemberg 
luftskibet ved at flyve en kort tur 
med det. Og så gik man i gang med at 
planlægge den 500 km lange flyvning 
over Konstanz, Basel og Strasbourg 
til Mainz og 500 km hjem igen. Da 
LZ 4 drog ud på den rejse, standsede 
folk spontant langs ruten og brød ud i 
nationalsangen. 

1. En Zeppelin NT flyver nær Bodensøen -
disse luftskibes hjemstavn. 

2. En lokal optiker bruger denne model til 
at fange blikket! 

3. Når man går tur i Friedrichshafen, efter
lades man ikke i tvivl om byens zeppelinske 
traditioner. Denne fantasi over temaet er 
tilegnet de yngre generationer. 

4. U 4 og den flydende hangar på Boden
søen. Lokale roede gerne forbi for at følge 
begivenhederne, når de store fartøjer skulle 
ud og ind. 

FLYV Juni 2017 25 



Det var intet mindre end fremtiden, 
der manifesterede sig for dem der 
oppe på himlen - enorm, majestætisk 
og akkompagneret af bulderet fra 
sine motorer. 

Den lange flyvning viste imidlertid, 
at der stadig var en masse af lære. 
Solen opvarmede brinten i gas
sækkene, så de udvidede sig. Ved 
at flyve LZ 4 med næsen let nedad 
kunne luftskibet forhindres i at stige, 
men kun indtil den forreste motor 
standsede, fordi tanken var tom og 
skulle fyldes igen. Uden det lette 
pres nedad steg luftskibet pludselig 
flere hundrede meter op, så noget af 
brinten måtte lukkes ud. Dette skete 
igen, da den agterste motor gik i stå 
af samme årsag, som den første. Igen 
gik brint tabt. 

Tæt ved Mainz blev fem besætnings
medlemmer efterladt på jorden, da 
LZ 4 nu havde problemer med væg
ten. For meget brint var forsvundet, 
og luftskibet kunne nu kun holdes 
flyvende ved at holde næsen lidt i 
vejret, så der blev dannet aerody
namisk opdrift. Den modstand, der 
fulgte med denne flyvestilling, var for 
meget for motorerne, og et leje ved 
en af krumtapperne smeltede. Det 
lykkedes besætningen af lande LZ 4 
ved Echterdingen syd for Stuttgart, 
og i løbet af få timer var 50.000 men
nesker stimlet sammen for at se det 
vældige apparat. Vinden tog til og 
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slæbte LZ 4 hen over jorden, 
så der blev skabt 
statisk elektricitet. 
En gnist sprang og 
antændte brinten fra 
en læk i en gassæk. LZ 
4 gik op i flammer. 

CROWD FUNDING 
Nu kunne man konklu
dere, at historien med LZ 
4 bekræftede skeptikerne, 
der mente, at luftskibe var 
meget langt fra at være en 
realistisk måde at transpor-
tere mennesker - eller bombe dem, 
hvis man ville bruge dem i krig. Men 
en bølge af begejstring skyllede ind 
over Tyskland. Crowd Funding er 
ingen ny opfindelse - det var det, der 
reddede Graf Zeppelin og hans pro
jekt efter katastrofen med LZ 4. Efter 
kort tid regnede millioner af mark 
fra hele Tyskland ned over Frie
drichshafen. En forbløffet regering 
følte, at den måtte frigive de midler, 
den havde lovet, hvis LZ 4 viste sig 
at være en succes. Det var en succes, 
ikke som luftfartøj, men som et for
enende symbol i Tyskland. 

Man skal huske, at Tyskland i begyn
delsen af 1900-tallet var en ung stat. 
Kejserriget var først blevet samlet i 
1871 af utallige større eller mindre 
tyske konge- og fyrstedømmer. Bis
marck og Preussen var de styrende 

3 

kræfter, og ikke 
alle tyskere var begejstrede 

for den tingenes tilstand. Bismarck 
var brutal og undertrykte f.eks. den 
katolske kirke, hvorfra 1.800 præster 
endte i fængsler. Der var et stærkt 
nord-syd element i denne såkaldte 
"kulturkamp", og i begyndelsen rejste 
man langt flere Bismarck-statuer i 
Nordtyskland end i syd. Hvad var der 
egentlig, som kunne samle det nye 
samlede Tyskland? 

Jo, der var Graf Zeppelin og hans 
luftskibe. De blev set som noget 
meget tysk, meget imponerende, 
meget højteknologisk og alligevel 
meget romantisk - og alle elskede 
Zeppelinerne og den gamle prote
stantiske officer, der levede lykkeligt 
i den katolske del af Tyskland. Rige 
og fattige. Socialister og konserva
tive. Unge og gamle. Protestanter og 
katolikker. Alle elskede greven og 
hans luftskibe. Zeppelineren blev 



en tysk fællesnævne,~ Oe seks civile 
Zeppelinere, der blev bygget før Før
ste Verdenskrig, transporterede i alt 
34.000 mennesker, før krigen brød 
ud. Og selvom de fleste af dem blev 
ødelagt ved ulykker med brand eller 
problemer med at håndtere dem i 
blæst, mistede ingen passager livet 
ved dem. 

MUSEET 
Historien om Zeppelinerne og andre 
luftskibe kan man se nærmere på 
i museet ved havnefronten i Frie
drichshafen. Her findes en stor sam
ling fotos, genstande, modeller og alt 
tænkeligt, der har ved Zeppelinerne 
og deres betydning for Tyskl;rnrl r1t 
gøre. Man kan se, hvordan de - uden 
den store succes - blev anvendt i 
krig, og hvordan de oplevede deres 
største succes sidst i 1920'erne og 
første i 1930'erne, inden flyvemaski
ner gjorde dem forældede. De blev 
en reklamesøjle for et Tyskland, der 
efter Første Verdenskrig gerne ville 
være med i verdens gode selskab 
igen. 

11929 fløj LZ 127 Graf Zeppelin 
rundt om jorden og beviste dermed, 
at den var verdens mest effektive far
tøj til interkontinental lufttransport. 
I museet kan man bl.a. meget andet 
se en kimono, som kokken ombord 
havde med hjem fra den tur. 

Museet har også vekslende udstil
linger. Under vores besøg var der et 
tema om strømlinjeformer med ho
vedvægten på biler, motorcykler, tog 
og luftskibe. Det var også en spæn
dende udstilling med værker af Ot to 
Dix - en kontroversiel kunster der gik 
i eksil ved Bodensøen, da nazisterne 
kom til magten, og han mistede sit 
arbejde og muligheder for at udstille. 
Ligesom den permanente Zeppelin
udstilling var disse to absolut værd 
at se. 

ZEPPELIN NT 
Museet er en god introduktion til 
Zeppelin-historien, og fo r resten er 
butikkens Zeppelin-rødvin temme-
lig god, selvom den ikke har mere 
med luftskibe at gøre end btlledel 
på flasken og en kommentar om, a t 
man serverede god vin på de store 
luftskibe. Den fulde Zeppelin Expe
rience kræver imidlertid en tur med 
luftskib, og der er da også kun en kort 
tur op til Deutsche Zeppelin Reederei 
nord for bymidten. Her kan man selv 
komme til at flyve med denne helt 
særlige slags luftfartøj. 

Selvom de store Zeppelinere uddøde 
efter Hindenburg-katastrofen i 1937, 
vr1r rlPr r1lti<l folk i Zeppelin-firmaet, 
der drømte om deres genopstandelse. 

I 1997 lettede så den første re
præsentant for en ny generation af 
helium-fyldte Zeppelinere. Helium 
er tungere og dyrere end brint, men 
har den ubetingede fordel, at det ikke 
kan brænde. Efter flere års prøveflyv
ninger blev den type certificeret til at 
flyve kommercielt i 2001. 

Zeppelin NT - "Neue Technologie" 
- er kun en tredjedel af længden på 
sine store forfædre, men dog omtrent 
samme længde som en Airbus A380. 
Den har en trekantet indre struktur 
af bjælker i aluminium og kulfiber, 
som kabine og motorer sidder fas t 
på. Det 0,3 mm tynde hylster holdes 
udspændt af et 5 millibar overtryk 
indefra. Fartøjet er derfor klassifice
ret som et halvstift luftskib. 

... 
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LZ 4-historien illustrerede, hvordan 
solens opvarmning og opstigninger 
og nedture kan forårsage tab af gas
sen, som skaber opdriften. Dette und
gås i Zeppelin NT, da der er placeret 
såkaldte ballonetter for og agter inde 
i hylstret. Ballonetterne indeholder 
atmosfærisk luft, og når heliummet 
udvider sig under opstigning, slippes 
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noget luft ud af ballonetterne, så det 
samme tryk på hylstrets inderside 
- og dets form - opretholdes. Det 
modsatte sker under nedstigning. 
Her lukkes atmosfærisk luft ind i bal
lonetterne, for at kompensere for at 
heliummet trækker sig sammen. Da 
atmosfærisk luft er tungere end he
lium, kan ballonetterne også bruges 

til at trimme næsens stilling op og 
ned ved at lukke mere luft ind i den 
ene fremfor den anden. 

BOARDING 
Zeppelin NT'er har været brugt til 
forskning såsom at finde diamanter 
i Sydafrika og måle bølgehøjder på 
Bodensøen med henblik på siden at 
kunne gøre det fra satellitter over de 
store oceaner for at kunne give for
varsler om tsunamier. Ens chance for 
at komme ud at flyve med dem er dog 
størst, hvis man satser på en rund
flyvning over Bodensøen. 

Deutsche Zeppelin Reederei ligger 
ved Friedrichshafen Airport tæt ved 
messehallerne, der bruges til Aero 
Expo. Bemærk at der er tale om et 
rederi - ikke et luftfartsselskab - helt 
i tråd med, at det flyver med luftens 
skibe. 

Book turen i forvejen, de er popu
lære, og det er surt at tage til Boden
søen blot for at konstatere, at andre 
har reserveret alle pladser. 

1 



Det hele styres professionelt og 
venligt fra faci liteter, der omfatter 
check-in-område, sikkerhedsområde, 
briefing-rum, butik og en restaurant, 
hvor nogle af bordene står udenfor, så 
man kan følge med i det hele, selvom 
hvis man ikke flyver med. 

Ved siden af ligger den store hangar 
med værftet, hvor Zeppelin NT'erne 
er bygget og står indendørs, når de 
ikke flyver. Man kan besøge værftet 
nogle dage om ugen, og det er gratis, 
hvis man fremviser sin billet fra en 
flyvning. 

Sikkerhedsbriefingen foregår på 
jorden og omfatter det sædvanlige 
med at spænde bæltet og tage red
ningsvest på, hvis det hele skulle 
ende i Bodensøen. Men dernæst fik 
vi en særlig briefing, da vi ville skulle 
foretage en "flyvende boarding", hvor 
vores Zeppeliner ville stå på jorden 
med motorerne i gang. 

Kort efter kørte en bus os ud til det 
sted på flyvepladsen, hvor Zeppeli
neren var på vej for at lande med en 
anden gruppe passagerer. 

Zeppelin-operationer handler rigtig 
meget om vægt. Rederiet anvender 
standardværdier for mænd, kvinder 
og børn ligesom luftfartsselskaber 
gør. Derfor kender piloten ikke den 
nøjagtige vægt af passagererne. No
get brændstof vi l være brugt på den 
tur, der lige er fløjet, og det vil også 
påvirke vægten af luftskibet. Endelig 
kan det ikke undgås, at der siver nog
le kubikmeter helium ud hver dag. 

Så selvom piloten holder regnskab 
med opdrift og vægt før hver eneste 
afgang, vil han eller hun ikke kende 
det præcise forhold mellem disse 
størrelser. For at være på den sikre 
side, holdes en Zeppelin NT derfor 
lidt tungere end den omgivende luft, 
så den ikke lige pludselig forsvinder 
op som en ballon, man giver slip på. 
Den statisk opdrift fra hel iummet er 
således ikke tilstrækkeligt til at løfte 
den, og den skal derfor have hjælp 
fra de opaddrejede propeller og/eller 
aerodynamisk opdrift, som fremkom
mer, når fartøjet flyver med en let 
positiv indfaldsvinkel på hylst ret. 

Alligevel kan passagererne ikke bare 
sådan gå ud alle sammen efter lan
dingen. Det ville lige pludselig gøre 
Zeppelin NT'eren for let. Så man går 
ud to af gangen. Og de nye, der skal 
med, står i passende afstand pænt 
på to rækker, som skolebørn bag en 
lære1~ På et givet tegn går de to første 
frem til en ground crew lige foran 
gondolen. Når de to første er ude, 
sendes de to næste, der skal ind, frem 
til trappen op til gondolen. Og sådan 
fortsætter det - to ud, to ind. 

Det er et spørgsmål om sikkerhed, 
at alle ikke bare går hen til t rappen 
i samlet flok. Under vores boarding 
tog vinden pludselig til og ændrede 
retning, bare en smule. Der var svæ
vefly og termik i luften, og den slags 
sker som bekendt, når solen skinner. 
Så netop da min ledsager skulle sætte 
en fod på trappen, begyndte Zep
pelineren og ikke mindst gondolen 
at blæse ind mod os. Jord personellet 
trak os hurt igt hen bag gondolen, så 
det store luftskib kunne fortsætte hen 
over vores hovede1~ hvis bevægelsen 
skulle fortsætte. ingen må stå foran 
gondolen, hvis dette sker. Men alt var 
under kontrol, og alle kom op uden 
yderligere svinkeærinder fra luftski
bets side. Episoden illustrerede dog, 
hvorfor vind den dag i dag kan være 
et problem for luftskibe. 



ZEPPELIN NT 
Motorer: 
Længde: 
/Vloksimol bredde: 
Højde: 
Hylster-volumen: 
Nyttelast: 
Passagersæder: 
Toilet: 
fvlaksimal hastighed: 
fvlaksimal flyvetid: 
Rækkevidde: 
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3 Lycoming to-360 på 200 hk 
75 m 
19,5 m 
17,4 m 
8.425 m3 

1.900 kg 
12 
1 (kan erstattes af et sæde) 
125 km/t 
co. 22 timer 
1.000km 

Piloten havde på dette tidspunkt be
regnet vægten til næste tur. Selvom 
der var brugt brændstof, var det var 
ikke nødvendigt med kompenserende 
ballast - måske skulle vi tabe os en 
smule? 

I LUFTEN 
Og så var det bare at stige op mod den 
sydtyske himmel. Lodret op - hurtigt 
ude af kontakt med alt på jorden. Løf
tet af helium og opadstræbende pro
peller. Snart blev de drejet, og vi fløj 
så støt og roligt ud mod Bodensøen 
tusind fod over landskabet. 

Udsynet fra de store panorama-ruder 
er fremragende. Endnu mere fremra
gerne er det, at man ligefrem bliver 
opfordret til at gå rundt i gondolen 
og nyde udsigterne. Stewardessen 
åbnede to ruder for og bag, så fotobe
gejstrede kunne komme til med deres 
lange linser. 

En Zeppelin NT sejler roligt gennem 
lufthavet. Den vugger mildt nu og da, 
som en båd i blide dønninger. Det sker 



også, når den drejes ind på en ny kurs. 
Hvordan oplevelsen ville være i hård 
vind og turbulens skal ikke kunne 
siges. Men passagererne på de store 
gamle Zeppelinere oplevede somme
tider, at det fine (lette) porcelæn blev 
væltet ned fra bordene under sådanne 
forhold. Vi havde faktisk booket vores 
billet til en torsdag, men turen blev 
aflyst på grund afvind. Vi fik så en bil
let til næste dag, så det hele lykkedes, 
men vinden kan altså drille luftskibe. 

Kabinen er forbløffende stille. Man 
spekulerer på, hvor de tre Lycomings 
gør af al deres larm? Når stewardes
sen briefede os - f.eks. før landingen 
- stod hun blot oppe ved piloten og 
talte helt almindeligt uden forstærk
ning. Det var let at høre. Jeg vil hævde, 
at cockµitlel i et svævefly larmer 
mere end kabinen på en Zeppelin NT 

Det er en lille eksklusiv skare pilote1: 
der er checket ud på Zeppelin NT 
Hvis man imidlertid har et flyvecer
tifikat og ønsker at prøve at styre en 
Zeppelin, er der en mulighed for det. 
Zeppelin Reederei tilbyder, at man 

kan blive "pilot fora day", hvilket så 
varer to dage. Den første går med 
teori, den anden med praktisk flyv
ning. Det gennemføres i hold på 4 til 6 
personer, og man får i alt en halv t ime 
ved sidestick-controlleren. De andre 
i gondolen nyder turen, ser på og har 
muligheden for at spørge og tale med 
endnu en instruktør, som er med på 
turen. Prisen for de to dage er 3.695 
Euro - men så er der også frokost 
med begge dage! Kurset vil ikke gøre 
den glade deltager t il flyvefærd ig Zep
pelin-pilot, men man vil få en grundi
gere forståelse for denne særlige form 
for flyvning. Og det kan da ikke være 
andet en sjovt. 

For os andre er oplevelsen med by, 
museum og passagerflyvning hver 
en euro være!. Og hvis dette ikke er 
nok, er der også et moderne Dornier 
Museum i Friedrichshafen. Men det er 
en helt anden historie. Lad os i stedet 
opfordre til at slutte det hele af med 
at lytte til Stairways to Heaven spil-
let af den britiske rockgruppe, Led 
Zeppelin, der har taget navn efter de 
gamle giganter fra Bodensøen. + 



Når VÆGTEN eret PROBLEM 
Alle piloter, der har fløjet Cessna 172, Piper 28 og lignende fire-sædede fly, 
har regnet på vægt og balance, og de fleste har undret sig over at mange fire
sædede fly ofte kun kan "slæbe" to eller tre voksne. Skal der bagage med, og 
brændstof til et par timers flyvning, vil startvægten nemlig let komme over 
grænsen for maksimum startvægt, og det må den ikke! 

Tekst: Rune Balle. Foto: Rune Balle og Benny Graves 

Da Cessna i 1955 re-designede halehjulsflyet Cessna 
170, og gav flyet et næsehjul i stedet for halehjul, var der 
formodentlig ingen der kunne forudse, at lige netop den 
ændring ville gøre flyet til Verdens mest udbredte fly. Den 
"nye" type fik typebetegnelsen Cessna 172, og indtil dato 
er der produceret over 43.000 eksemplarer af det legen
dariske fly, der stadigvæk produceres. 

At erstatte halehjul med næsehul gav Cessna 172 flere 
fordele. Med lavere næsestilling, og nogenlunde vandret 
gulv i kabinen, blev det lidt lettere at komme ind og ud af 
flyet. Men den helt store fordel blev udsynet under taxi, 
hvor det ikke længere var nødvendigt at "zig-zagge" for at 

se fremad. Og med vingerne placeret på "taget" var udsy
net nedad og ud til siderne kun hindret af flyets stræbere, 
hvilket nok var medvirkende til at Cessna allerede første 
år solgte 1.400 172' ere. 

Cessna 172 havde dog en udfordring med vægten, idet 
den maksimale startvægt kun var 2.200 pund eller 998 
kg. Fra og med 1961 modellen, med betegnelsen 172 B, 
blev startvægten øget til 2.250 pund eller 1.021 kg. hvil
ket blev igen blev øget til 2.300 pund eller 1.043 kg fra 
og med model E, der blev lanceret i 1964. Samme vægt
grænse var gældende på efterfølgende modeller: F, G, H, 
I, J, K, L, M og N og det var først med model P fra 1981 



at startvægten kunne øges til 2.400 pund eller 1.089 kg. 
hvilket dog medførte lidt længere landingsdistance, fordi 
flyenes flaps blev reduceret til kun at kunne udfældes til 
30 grader mod 40 grader på de ældre modeller. 

VÆGT OG BALANCE 
Tornvægten for en Cessna 172 er afhængig af udstyr, sæ
depolstring og støjisolering m.v., men ligger typisk på et 
sted mellem 680 og 730 kg. på de ældre modeller. Med en 
maksimal startvægt på 1.043 kg giver <lP.t mulighed for at 
medtage et sted imellem 313 og 363 kg. "payload" - altså 
pilot, passagerer, bagage og brændstof. 
En drengetur til Sverige med fire voksne, der hver skal 
have 15 kg bagage, og brændstof til et par timers flyvning 
plus reserve, kræver derfor, at flyet kan tage f.eks. 4 x 80 
kg+ 4 x 15 kg+ ca. 75 kg= 455 kg. En let Cessna 172 på 
680 kg vil derfor få en startvægt på 1.135 hvilket er 92 kg 
OVER det tilladelige! 

Gennem årene fra 1955 til 1981 blev Cessna 172 forbed
ret på mange områder, hvilket gjorde at flyet blev ved 
med at være utroligt populært. Derfor var det nok heller 
ikke nogen overraskelse, at Cessna langsomt øgede den 
maksimale startvægt, og næsten helt perfekt blev det, da 
Cessna 172S fra 1998 kunne leveres med 180 HK motor 
og en maksimal startvægt på 2.550 pund eller 1.157 kg 
og R-modellerne kunne "opgraderes" til 180 HK og 2.250 
pund eller 1.157 kg. 

DE NYE 172'ERE 
At øge startvægten på den nye generation 172'ere fra 
1998 og fremefter, hr1r <los ikkP. sivet helt s~ meset mere 
"payload" som mange kunne ønske, fordi de nye fly har 
meget mere udstyr. For at matche blandt andet de super
lækre fly fra Sirrus, har Cessna måtte tilføje bedre - men 
også tungere - sæder, moderne instrumenter, mere støj
isolering, tykkere vinduer og seler med airbags. Sammen
lagt giver det et fantastisk dejligt fly, der dog også vejer 
mere. Og med en maksimal startvægt på 1.157 kg og en 
standard tornvægt på 7 44 kg levner det 413 kg til pilot, 
passagerer, bagage og brændstof. Med 4 x 80 kg voksne + 
4 x 15 kg bagage + ca. 75 kg brændstof, der tilsammen ve
jer 455 kg. er man med andre ord stadigvæk 42 kg. OVER 
det tilladelige. 

ET COLUMBUS-ÆG 
Det siges, at Christoffer Columbus efter opdagelsen af 
Amerika deltog i et selskab hvor flere kritikere hævdede, 
at hans bedrift vel egentlig ikke var noget særligt, og at 
enhver kunne have "fundet" søvejen til Amerika. Colum
bus bad herefter om et kogt æg, og bad tilhørerne sætte 
ægget på højkant, hvilket ingen af dem kunne. Columbus 
bankede herefter ægget lidt fladt, så det kunne stå op
rejst, hvorefter han efter sigende skal have sagt, at en 
svær bedrift kan synes let, når først nogen har gjort det. 



Har man brug for en Cessna 172, der kan slæbe meget, 
er "Columbus ægget" at tage en Cessna 172 N eller Pog 
udskifte motoren til 180 HK og tilkøbe et ''AirPla ins" eller 
"Penn Yann" kil metl STC (Suµµlemenlal Type Cerlificate), 
der tillader at øge startvægten til 2.550 pund eller 1.157 
kg. Da motoren ikke vejer nævneværdigt mere end den op
rindelige 160 HK øges startvægten fra 1.043 (Cl 72N) eller 
1.089 (Cl 72P) til 1.157 kg. Hvis så flyet vejer 680 kg tom, 
giver det med andre ord mulighed for at slæbe 1.157 - 680 
kg= 4 77 kg. hvilket gør det muligt at medtage ikke bare 4 

PowerFLARM til G.A. 
og UL-fly~ :.~: -:::::-.- -
FLARM anticollision 1-.:;;.A ,,.~' 
system, med •. - - 1

• 1!1J! ~ 
Transponder-, ADS-B modtager & ADS-B OUT 

PowerFLARM kan vise trafikinformationer P. 
række af eksisterende "GlassCockpits" n 
systemer, bla.: 

34 FLYV Juni 2017 

x 80 kg voksne+ 4 x 15 kg bagage+ ca. 75 kg brændstof 
- men også yderligere 30 liter brændstof - svarende til 
næsten en times ekstra flyvning! Intet er dog gratis, for 
det kræver en ny eller ny-overhalet 180 HK motor til et 
sted mellem 200.000 og 300.000 kr. og det "STC kit" der 
giver mulighed for vægtforøgelsen, hvilket koster i omeg
nen af 100.000 kr. Med lidt held kan man finde en brugt 
180 HK motor, der kan overhales og hvis man alligevel 
skulle have "nulstillet" motoren, er det værd at slippe de 
ekstra penge for at få en Cessna 172'er der virkeligt kan 
slæbe noget. Som ekstra gevinst får man også et hurtigere 
fly, der rejser op mod 20% hurtigere end en standard 150 
eller 160 HK 172'er, og selvom 180 HK drikker omkring 5 
liter mere i timen, er det sparet ind i kortere flyvetid! 

NYT ELLER BRUGT? 
Mange potentielle flykøbere overvejer grundigt om de 
skal købe nyt eller brugt. Og med mindre man absolut 
vil have et fabriksnyt fly med glas-cockpit, superlækre 
læderstole, airbags og ekstra støjisolering, så er det værd 
at overveje at modernisere en brugt Cessna 172 N eller P. 
I runde tal kan et pænt eksemplar - med udløbet motor 
samt "træt" lak, interiør og instrumentering - købes for 
et sted mellem 100.000 og 200.000 kr. Dertil skal der så 
lægges omkring 100.000 kr. t il lakering, omkring 50.000 
kr. til interiør, måske 100-200.000 kr. til instrumentering 
og små 400.000 kr. til 180 HK motor og "STC kit". Alt i 
alt altså et sted mellem 700.000 og en mio. kr. for et fly 
der kan slæbe MERE end en fabriksny Cessna 172 men 
til gengæld kun koster det halve af et nyt fly .. . der efter 
sigende er blevet ret kostbart at få serv1ceret fordi airbags 
og avionics ikke er billigt at vedligeholde. 

OY-FLY 
I FLYV har vi i de to fo rrige udgivelser forta lt om hvor
dan en 180 HK motor er blevet skilt ad og renoveret, og 
af billederne i denne artikel fremgår det, hvordan den 
gamle motor blev afmonteret og den nye 180 HK motor 



blev installeret. Det siges at "ting tager tid .... og at gode 
ting tager lang tid". Det har både jeg som ejer af OY-FLY 
og min fantastiske mekaniker Thorkil Kristensen fra Ka
lundborg Avlallon mållel samle! Al få ove1 halet motoren 
tog lidt længere tid end planlagt, på grund af længere 
leveringstid på "stumper". Helt udfordrede hlev vi dog, da 
det viste sig, at de leverede "crankshaft dowel pins" til at 
montere den nye propel ikke var korrekte, og at de ikke 
var på lager noget sted i Verden! 

KLAR TIL ROSKILDE AIR SHOW! 
Et godt ordsprog lyder "Alt er muligt, det umulige tager 
bare lidt længere tid", og selvom det har set ud som om 
det var umuligt at skaffe de sidste stumper, tyder meget 

1. Air Plains har "kit" til opgradering af 
mange forskellige flytyper, og med til 
et "kit"følger alle de stumper der skal 
udskiftes. 
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2. I forbindelse med opgraderingen 
fra 160 HK til 180 HK blev motor
fundamentet afmonteret og sendt 
til check. Al maling blev renset af og 
meta/rør og svejsninger "magnafluxet'; 
for at sikre at der ikke var revner. 

3. I forbindelse med motorombytningen 
blev alle køleluftkanaler udskiftet, fordi 
0360 motoren er lidt større end den 
gamle 0320 moto1. 
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Når VÆGTEN er et PROBLEM 

på at de dukker op. Her stopper udfordringerne dog 
ikke, for da flyet kommer fra Norge, skal det overføres 
fra norsk til dansk register, hvilket kræver at personale i 
Trafik-styrelsen har tid til at gennemgå al dokumentation 
og syne flyet, hvilket kan blive en udfordring tæt på som
merferien. Med lidt held er OY-FLY dog klar til Roskilde 
Air Show, hvor det forhåbentlig kan vises frem. Rundflyv
ning og taxiflyvning fra Samsø Flyveplads må så vente til 
flyet også er registreret på AOC (Air Operators Certifi
cate) hvilket også tager tid. Indtægter fra rundflyvning og 
taxiflyvning bliver der så ikke noget af i 2017, men sådan 
er livet, og måske lykkes det i ellevte time at finde et re
servefly, der kan klare sæsonen på Samsø, så de mange 
turister ikke går glip af uforglemmelige oplevelser i luf-
ten over Samsø. +-
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And remember, you can 
arder and pay for your aviation fuel 
via the RocketRoute Fuel app. 

Download at: fuel.rocketroute.com 

air bp 
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FR ERSLEV FLYVEPLADS EKFR 
SÆLGES 

Flyvepladsen er beliggende mindre end 5 km vest for 
Hillerød. Ligger godt for infrastruktur, kun ganske få 
km. fra tilkørslen til motorvejen, hvorfra der er ca. I /2 
times kørsel til København. 

Flyvepladsen har 550 meter lang og 20 meter bred 
græsbane med godkendelse til 400 årlige operationer 
(sandsynligvis snart 800) 

Flyvepladsen har hangar med plads til fire fly. 
To højvingede og to lavvingede. 

Ejendommen indeholder i alt fem 
lejlighede r på hhv. 295 m2, 175 m2

, I 05 m2
, 

95 m2 og 70 m2
• 

Ejendommen er oplagt til at drive erhverv 
fra. Her er gode tilkørselsforhold og flere 
gode bygninger med mange m2

• 

Til ejendommen hø rer ca. 20 hektar/ 
40 tdr. land hvoraf størsteparten er 
bortforpagtet. 

PRIS I 5 mio. kr. 

Henvendelse t il: 
Eigil mobil 20 11 81 11 
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med masser af gode udfordringer i 
luften. Grej og faci liteter kan i hvert 
fald udelukkes som "show-stopper", 
for klubben har 5-6 rigtigt gode 
svævefly, billige og effektive s tarter 
med motorflyslæb, rummelig hangar, 
gode opvarmede værksteder, et ;:if 
landets flotteste klubhuse og masser 
af plads til overnatning i telte eller 
campingvogne. 

MOTORFLYVNING 
Viborg Flyveplads har også en ak-
tiv motorflyveklub, hvor klubbens 
medlemmer kan vælge imellem at 
flyve i tre forskellige fly: en Cessna 
152, en Cessna 172 og en Tripacer. 
Klubben har næsten 100 medle
mmer, hvoraf lidt under halvdelen 
jævnligt kommer på flyvepladsen. 
Ligesom i svæveflyveklubben har 
motorflyverne rigtigt gode faciliteter. 
Klubhuset er dog noget ældre, men 
nænsomt moderniseret. En håndfuld 
af de oprindelige halvfairnede billed
er og plakater fra flere årtier, har dog 
fået lov til at overleve. Sådan skal 
være i en "rigtig" flyveklub! Ud over 
de nævnte tre privat-ejede fly, der 

kan lejes gennem klubben, har et par 
håndfulde medlemmer deres egne 
fly, der bor i de gode gamle hangarer, 
hvoraf flere er isolerede, så det også 
er muligt at pusle om flyene i vinter
halvåret. 
D.=i <let heeyn<ler at blive lidt 
blæsende, trækker vi indenfor, hvor 
snakken går på rekruttering af med
lemmer og skoleflyvning, der ikke 
er som i gamle dage, hvor der var en 
aktiv flyveskole på Viborg Flyvep
lads. Problemet er nu ikke større end 
at nye medlemmer kan køre 42 km 
til Herning Flyveplads, hvor det er 
muligt at tage teori, radiocertifikat 
og skoleflyve. 

FREMTIDEN 
Ligesom hos svæveflyverne blev 
snakken hurtigt drejet ind på hvad 
der skal til for at rekruttere nye 
medlemmer. Interessen for flyvning 
er nemlig tydelig, når der afholdes 
åbent hus arrangementer, for så 
kommer der tusinder af gæster. Men 
når det kommer til at engagere nye 
medlemmer, så siver potentielle nye 
piloter væk, når de har været med 



på et par flyveture. Vi taler om, at 
det er en tendens vi kan høre også 
er gældende indenfor mange an-
dre klub-aktiviteter, såsom sejlads, 
jagt, kajakroning, mountainbike 
eller andre sportsgrene. De unge og 
yngre voksne zapper fra det ene til 
det andet, og er derfor svære - eller 
umulige - at fastholde, og når de 
bliver spurgt hvad der skræmmer 
dem væk, bliver svarene noget mum
leri, hvis der overhovedet svares. 
Med spørgsmålene hængende i luften 
brydes der op, for flyveklubbens 
medlemmer har også andre gøremål. 
Endnu en hyggelig weekend er ved at 
være forbi, og klubbens medlemmer 
understreger at der altid er kaffe på 
kanden og masser af plads til at sove 
under vingen, hvis man da ikke hell
ere vil have et lift til et af de mange 
hyggelige overnatningssteder lige 
rundt om hjørnet. Det skal lykkes på 
et tidspunkt, hvor vejret tillader det! 
"Kik endelig forbi" er slutreplikken, 
for hos ildsjælene på Viborg Flyve
plads, er gæstfrihed er alt andet end 

5 

en mangelvare! + 

VI BORG FLYVEPLADS 
N 56°24' 35.77" E 09°22'33.75" 

Vedsøvej 10 
8800 Viborg 
86 60 18 16 

www.ekvb.dk 
Radio: 123.500 

VI BORG FLYVEPLADS 

1. Tre generationer foran familieflyet. 
Christian, Marie og Orla Gravesen. 

2. Et af de mange ultralette fly på 
pladsen. 

3. En stolt flyveplads/eder foran sin 
TriPacer. 

4. Formand for Viborg Flyveplads, 
Frank Nielsen foran sin )odel. 

5. Viborg Flyveplads indviedes 9. maj 
1965 ved at formanden Flemming Skov 
kappede snoren med vingespidsen. 

Ll 
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Lørdag den 20. maj blevderafholdt"Store Flyvedag"på den nedlagte Flyvestation 
Værløse, og de 25.000 besøgende fik fantastiske oplevelser i det fine vejr. 

Tekst: Rune Balle Foto: 

Bilerne holdt i kø helt ud til motor
vejen inden den officielle åbning af 
Store Flyvedag, hvor arrangørerne 
måtte knibe sig i armen over den 
enorme interesse for at deltage i ar
rangementet, der løb af stabelen for 
tredje gang. 

Første gang kom der omkring 3.000, 
anden gang kom der flere end 12.000 
og når der til tredje arrangement 
kom 25.000 besøgende, er det ikke 
en overdrivelse at sige, at det var en 
kæmpe publikumssucces. 
Michael Boultrup, der er initiativ
tager til arrangementerne på den 
nedlagte flyvestation fortæller, at det 
er noget helt specielt at se fly og flyv
ning på flyvestationen, og at det er 
dejligt at så mange bakker op om det 
årlige arrangement. Ikke bare tilsku
ere men også de mange hundrede 

frivillige, der stiller op med fly og pi
loter, og alle de frivillige, der hjælper 
til for at få det hele til at lykkes. 

Blandt de mange der bakkede op, var 
DC3 vennerne, der kom og viste den 
over 70 år gamle klassiker frem for 
de nysgerrige, der ud over selve flyet 
også kunne nyde en fin udstilling, 
og snakke med nogle af de mange 
ildsjæle, der holder klenodiet i luften 
til glæde for så mange! 



Frederikssund Flyveklub mødte også 
talstærkt op med en masse fly og 
piloter, og de gjorde hvad de kunne 
for at inspirere flyveinteresserede til 
at lære at flyve svævefly. 

Det samme gjorde Danmarks Fly
vemuseum i Stauning, der fløj hele 
vejen fra Vestjylland til Værløse, for 
at vise de historiske danskbyggede 
fly frem. 

AIRSHOW 
Store Flyvedag bød på masser af op
levelser på jorden, men så sandelig 
også i luften! "Chip Chaps" lavede 
nemlig en fin opvisning med histo
riske Chipmunks, der i flyenes unge 
dage ofte gæstede Flyvestation Vær
løse, når de var på tur fra flyveskolen 
ved Avnø nær Næstved. Derudover 
fløj "RVators" fra Roskilde Lufthavn 
en imponerende opvisning i for
mationsflyvning og kunstflyvning. 

Selvom den nedlagte flyvestation 
ikke længere tilhører forsvaret, så var 
der dog pæn repræsentation fra de 
tidligere ejere. En redningshelikopter 
var nemlig kommet på besøg, og for 
de gæster der var mere til fart og fly 
med mere lyd, kom to F16 fra afvis
ningsberedskabet forbi. 

KRITIK 
25.000 besøgende viste sig at være 
noget af en udfordring, der gav en 
del trafikale problemer i området 
omkring den nedlagte flyvestation. 
At have væsentligt flere gæstende fly, 
end de forudgående to år, gav også en 
del udfordringer, fordi de besøgende 
derfor ikke måtte krydse landinsba
nen, hvilket gav de besøgende langt 
at gå imellem parkeringsområder og 
udstillingsområder. 
Al begyndelse er svær, og der er der
for indhøstet mange erfaringer, der 
kan være med til at gøre næste års 
arrangement mindst lige så godt. + 
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BELL FCX 
- et kig ind i fremtiden 
Tekst: Ole Steen Hansen Fotos: Bell Helicopters 

Vi ved det godt! At styre en helikopter i hover er nogen
lunde lige så let som at balancere på en badebold. Den 
største udfordring, første gang man sidder og kæmper 
med collective, styrepind og pedaler, er ikke at skrige 
"Hjælp! Jeg lærer det aldrig!" 

Men hvorfor skal det være så surt? Computeren er op
fundet, og tlel er Jer så megel andet smart, som også 
er. Hvorfor ikke lade elektronikken styre helikopteren? 
Hvorfor ikke flyve ind i en fremtid, hvor man ikke fortsat 
håndterer en helikopter, som man har gjort det siden he
likopterens barndom? Det mener udviklingschef hos Bell, 
Scott Drennan, at man skal: "Let the computers do the 
dumb, dirty and dull!" 

Hos Bell sammensatte man sidste år et hold af ingeniører 
og grafiske designere - en kombination af det tekniske og 
kreative - og gav dem til opgave at skue ind i helikopte
rens fremtid. Deres forslag er blevet Bell FCX, som er et 
bud på, hvordan en fremtidig rotorvinget flyvemaskine 
kunne komme til at se ud. Det er ikke tanken, at FCX rent 
faktisk skal bygges andet end som den mockup, der er 
blevet præsenteret. Man kunne kalde den et konkret tan
keeksperiment, der skal pege på nye ideer. Den skal også 
understrege, at Bell har blik for, at verden ikke må stå 
stille. Heller ikke i en tid, hvor det ikke er den letteste sag 
i verden at sælge helikoptere, og hvor producenter derfor 
har det med at holde sig til det velkendte. Bell's chef, Mitch 
Snyder mener, at det er nødvendigt at skue 15-20 år ud i 
fremtiden: "Hvis vi ikke hælder penge i den nu, vil vi ikke 
være klar til den tid." 

AUGMENTED REALITY 
Man lægger straks mærke til, at FCX kun har en enkelt 
µilol. Hun sidder midt I helikopteren og er herligt fri for 
de traditionelle styregrejer og instrumenter. Hun ser og 
styrer sin verden gennem heah-up-display pilotbriller 
med augmented reality - såkaldt "forstærket virkelighed". 
Hendes andenpilot er den computer med kunstig intelli
gens, som tager sig af det grove arbejde. 

Rotorbladene kan ændre form, så de optimeres til hover 
og cruise. I cruise fældes tipperne lidt bagud. Altså en 



form for swing-wings, som vi kender dem fra F-14 Tomcat 
og andet militært heavy metal; her blot omsat til rotor
blade. 

Når billedet af en traditionel helikopter sidder så fast i ens 
hoved, får man let en tanke, når man ser på FCX - "De har 
da vist glemt noget ude på halen!". Den ser underlig ufær
dig ud. Men der er styr på tingene, og Bell har faktisk haft 
en halerotor inde i overvejelserne, men besluttede at fjerne 
den helt. Rent sikkerhedsmæssigt er det en god ide ikke at 
have en roterende kniv til at flagre rundt ude agter, og der 
ligger også en vægtbesparelse i, ikke at skulle have den til
hørende mekanik med i luften. Problemet med at modvirke 
drejningsmomentet fra rotoren klares i stedet med luft. 
Den blæses ud til siderne og i et vist omfang desuden op og 
ned, så både halerotor og -stabiliseringsvinge undgås. Luft
systemet vejer mindre og er lettere at vedligeholde. 

Helikopteren tænkes bygget af materialer, der kan genbru
ges, og der er meget fokus på optimal udnyttelse af energi
en til frem- og opdrift samt opvarmning af kabine. Og så ser 
den selvfølgelig skidesmart ud. Grafiske designere kan jo 
et eller andet, når man slipper dem løs. FCX bliver næppe 
nogensinde sluppet løs på himlen, men arbejdet med den 
vil utvivlsomt komme til at sætte sit præg på Bells fremti-
dige helikoptere. +-

1. Og her sidder piloten så midt i det hele. Hendes sæde 
ligner vel mest en af disse hersens stole i lufthavne, hvor 
man kan komme penge i og få fem minutters massage. Men 
det er fremtidens pilotsæde, og herfra hun uden traditionelle 
styregrejer flyver FCX. 

2" Værsgo at stige ombord! 
Der er plads til otte passagerer bag piloten. 

3. Rotorbladenes spidser kan fældes tilbage så de optimeres til 
cruise. 

4. Interessen var stor, da Bell præsenterede FCX på Heli-Expo 
2017 i Dallas. 

5. Sådan kunne det ud, hvis FCX fløj over Toronto på en 
vinterdag. 
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Endelave eller Vejrø. Ellers en week
end tur til Hoganas vil jeg altid være 
med på. Der er meget at se og lave. 
Man kan låne en cykel eller leje en bil 
på flyvepladsen og tage på en hiking 
tur til Kullaberg, spise frokost i hav
nen i Malle, opleve Nimis og meget 
mere. 

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

Jeg ville blive bush pilot i Afrika eller 
Sydamerika for at tælle de vilde dyr. 
Om sommeren vil jeg flyve Beaver 
i Alaska. Ind imellem skal der også 
være tid t il et par uger med scuba 
diving. Når alt ovenstående bliver 
trivielt så må det være tid til flyveture 
til Nordpolen og Sydpolen. 
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Kan du reparere et fly? 

Njaaaa, men jeg arbejder på at lære 
det. 

Hvilken person inden for flyvning 
beundrer du mest? 

Richard Branson beundrer jeg meget, 
for hans visioner og pionerånd inden 
for flyvning. 

Hvem synes du skal have Luftposten 
næstegang? 

Anne Rasmussen fra ryns Ultralet 
Flyveklub. Hun flyver landet rundt og 
elsker små baner. Specielt hvis de er 
nær vandet da fiskestangen altid er 
med i passagersædet. + 

Vinterflyvning over Danmark 

Mellemlanding pd 
Holbæk Flyveplads 

.. ..... ..... --- --- --- --- --- ,_. -- -- - - - -



Over de store skovområder i Polen er der 
ikke mange steder at nødlande, hvis det 
skulle vise sig nødvendigt. 

Til fly-in i Sverige 
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OsCfmr fiankee Af: Lars Finken - lars@finkenweb.de 

OY-CXT Schempp-Hirth Ventus 2cT 2001 74 22.2.17 Midtsjællands Svæveflyveklub PH-1234 

OY-EBW ATR 72-212A 2007 743 22.5.17 NAC Aviation 8 Ltd, c/o Billund VT-APD 
OY-FXZ Schempp-Hirth Duo Discus 2002 334 8.3.17 Aarhus Svæveflyverne, Egå HB-3350 

OY-GFS Dassault Falcon 2000S 2017 314 15.2.17 Grundfos Holding NS, Bjerringbro F-WWGQ 

OY-HIP Eurocopter EC 120B Colibrie 2005 1419 30.5.17 Blue West Helicopters Greenland ApS, Tasiilaq N9UU 

OY-JJE Beech Hawker 400XP 1992 RK-29 7.3.17 Sun-Air of Scandinavia NS, Billund 1-IPIZ 

OY-JJJ Hawker 4000 2011 RC-57 14.2.17 K/S Join Flight III, Billund VQ-BRI 

OY-JJT Beech C90 King Air 1981 U-972 8.3.17 Sun-Air of Scandinavia NS, Billund G-VBCD 
OY-JPT Cessna 177RG Cardinal RG 1978 177RG1309 1.6.17 JT Development v/Jens Peter Thuesen, Hellerup LN-NFF 

OY-KOJ Kubicek BB22E 2017 1343 2.6.17 Kim Paamand, Silkeborg 

OY-LAU S.A.N. DR 1050 Ambassadeur 1960 179 21.4.17 Jacob Laue Petersen, Vejen (midl. reg) EI-EPN 
OY-LWA PA-28R-200 Cherokee Arrow li 1973 74-35131 10.2.17 Factus Consulting ApS, Herlev SE-LVD 
OY-MEJ Tecnam P2002-JF 2017 308 24.2.17 Greybird Fleet ApS, Randers 

OY-MIS Vulcanair P.68( 2017 500/C 17.3.17 Bio Flight NS, Holte 

OY-MJE Tecnam P2002-JF 2017 309 24.2.17 Greybird Fleet ApS, Randers 

OY-MLS Vulcanair P 68( 2017 501/C 19.5.17 Bio Flight A/S, Holte 

OY-MTS Mooney M-20J 201 1985 24-1522 13.3.17 Kim Fast, Billund SE-LCL 

OY-MXC Glasfliigel H.201B Std. libelle 1971 157 13.2.17 Thomas Dybdahl Dantoft, Gesten D-0647 
OY-NOM Lindstrand LBL 25A Cloudhopper 1994 125 2.3.17 Nanna Emilie Madsen G-OOER 

OY-NOR Kubicek BB22Z 2017 1344 30.5.17 Niels Hvid 

OY-RAB Dassault Falcon 7X 2010 078 21.3.17 Air Alsie NS, Sønderborg SE-DJC 
OY-REP Just Highlander Super STOL 2017 201404-JA3381213 27.2.17M Rene Petersen, Nuusuaq (Midl. Regd) 

OY-SRV Boeing 767-346F 2007 35816 10.4.17 Star Air NS, Dragør El-GAG 

OY-SXH Schempp-Hirth Discus 2a 2017 256 11.4.17 Discusgruppen 2a, Kgs. Lyngby 

OY-XUJ Schempp-Hirth Arcus T 2017 68 2.3.17 Svæveflyveklubben SG-70, Herning 

OY-XXO Rolladen-Schneider LS8-18 1996 8060 8.5.17 Vejle Svæveflyveklub, Vejle G-CHVL 

OY-YBV ATR 42-500 2008 689 26.4.17 NAV Aviation 16 Limited, c/o Billund RP-C4201 

OY-ZBB PA-31-350 Navajo Chieftain 1978 31-7852119 2.2.17 FlexFlight ApS, Roskilde 
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OY-ABL SAi. KZ VI I U-8 Lærke 3.2.17 Kenneth Maigaard, Gislinge Jørgen Nielsen,Sønderborg 

OY-ALZ DHC-1 Chipmunk Mk.22 22.2.17 Mikel Rudi van der Straat, c/o Vamdrup Viggo lhristiansen, Padborg 

OY-AZK Cessna F.172M Skyhawk 10.4.17 Foreningen OYAZK, Skævinge Jacob Reenberg Tolversen (+4),Skævinge 

OY-881 PA-28-140 Cherokee 24.4.17 Joachim Hul, c/o Vamdrup Torben BiehlJensen, Haderslev 

OY-BCG PA-28-180C Cherokee 16.2.17 Foreningen OY-BCG, Hvidovre Ole Brinch Petersen (+4),Søllested 

OY-BKP PA-28-180D Cherokee 10.2.17 Arne Nie~en ApS, Brabrand Arne Nie~en, Brabrand 

OY-BLA PA-28-180 Cherokee Archer 21.3.17 Frank Deneke, c/o Skjern (+3) Anders Kold bæk Vad, Hobro 

OY-CRA Maule M-7-23S Super Racket 27.3.17 F02-Shop ApS, Viborg Kim Plaschke, Næstved 

OY-CTX Hoffmann H 36 Dimona 17.3.17 Skive Svævefiyveklub Carsten Thomasen, Skive 

OY-DM SA.I.KZ III U-2 17.2.17 Niels Kristian Kjær, Sønderborg Niels Kristensen, Ringsted 

OY-DME SA.I.KZIII U-2 15.5.17 Thomas Gaarde Olesen, København (+1) Ole Vincent Lindhardt, Helsinge (+2) 

OY-EKA PA-28RT-201 Arrow IV 26.4.17 Flyandelsforeningen 10-4-1, Holbæk European Aircraft Sales ApS, Morud 

OY-GKM PA-32R-301T Saratoga IITC 6.6.17 Mads Peter Veiby Jan Tøpholm, Holte 

OY-BSA Champion 7GCBC Citabria 3.2.17 Egon Møller, Tarm Solgt som SE-LRl(2) 

OY-CEV Cessna 500 Citation 20.2.17 Cimber Advisor ApS, Hadsund (+1) Solgt som N810JT 

OY-CLS Dassault Falcon 7X 15.5.17 Danfoss A/S, Nordborg Solgt til Frankrig 

OY-DCL PA-22-160 Tri-Pacer 20.2.17 Jesper Rosenberg Jensen, Odder Solgt til Bulgarien 

OY-GUL Champion 7ECA Citabria Aurora 17.3.17 Lars Wildenschild. Vejen Solgt til Tyskland 

OY-HFD AgustaWestland AW 189 21.4.17 Bel Air Aviation A/S, Esbjerg Overført til Italien 

OY-HHS Eurocopter EC120B Colibri 31.3.17 Danholding li ApS, Holsted Solgt til Sverige 

OY-HRT Robinson R22 Beta li 27.3.17 Torben Stadager Knudsen, Nørre Aaby Solgt til Finland 

OY-HZE Robinson R44 Raven li 24.3.17 Skyhost ApS, Sabro Solgt som G-CKBI 

OY-JPG PA-38-112Tomahawk 8.5.17 Andrej Jundo, c/o Vamdrup Solgt til Island 

OY-JTB Boeing 737-33A 7.2.17 NAC NordicAviation Contractor A/S, Billund Solgt som G-TGPG 

OY-JTF Boeing 737-382 28.11.16 Jet Time A/S, Kastrup Omreg N596BC 

OY-JTK Boeing 737-4YO 17.5.17 Jet Time A/S, Kastrup Omreg G-JMCS 

OY-JTL Boeing 737-42C 11.5.17 Jet Time A/S, Kastrup Omreg EI-STL 

OY-JTM Boeing 737-4Z9 3.3.17 Jet Time A/5, Kastrup Omreg EI-STM 

OY-JTN Boeing 737-4Q8 5.4.17 Jet Time A/5, Kastrup Omreg EI-STN 

OY-JZV ATR 72-212A 23.3.17 NAC Aviation 8 Ltd, c/o Billund Udlejet som OK-NFU 

OY-KlX AMS-Flighl CaraLA 13.2.17 Jens Ojørn-Larsen,Allerød Solgt til Tyskland 

OY-LHA ATR 72-202 13.2.17 Danish Air Transport leasing A/S, Vamdrup Solgt som C-FINB 

OY-RAW Cessna 525 Citationjet 21.4.17 Flexflight ApS, Roskilde Omreg. G-ORAW 

OY-SMS BD-100-1A10 Challenger 350 31.3.17 Execujet Europe A/S, Roskilde Solgt som N312EA 

OY-SUN Cessna 402C 2.5.17 Cowi A/S, Kgs. Lyngby Solgt som D-IYYY(3) 

OY-XND Grab G 1098 24.4.17 Preben Bruhn Jensen, Gilleleje Solgt som G-CKGG 

OY-XNO Hoffmann H i6 Dimona 24.3.17 Søren Andersen, Lunderskov Solgt til Tyskland 

OY-YBV ATR 42-500 3.5.17 NACAviation 16 Limited, c/o Billund Udlejet som PK-TNG 
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Få svar 
på tlf. 
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Hospitalsforsikring 
Ulykkesforsikring 
Rejseforsikring 

Hangar Keepers 
Bygningsforsikring 
Erhvervsforsikring 

Professionelt Ansvar 
Transportforsikring 

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 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 Fu ll Motion Redbird Simulator 
IRSE PC i Full Motion Redbird Simulator 

• Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
• Revalidation/Renewal div. rettigheder 

IKAROSFLY 

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

Flyveplads 
Guiden ~@~U 

Flyveplads Guiden giver informationer til GA piloter i Danmark. 
Den har detaljerede oplysninger om flyvepladser, herunder 
landing I anflyvning og taxi kort, banelængder, position af vind
pose, restriktioner og andre oplysninger for at gøre din rejse 
nemmere. Dækker også små private flyvepladser. 

125.- + porto 

Indhold 

• Kalender 1 år frem. (april til april ) 
• Logbog (VFn) 
• Danske flyvepladser (107 stk) 
• Tabeller og koder 
• Briefing Kort 
• Notater 

Bestilles på: www.flyvepladsguiden.dk eller downloades hos iBooks 



TER AIR 

Udlejes 
Kombi Hangarplads og hyggeligt kontor, 
undervisningslokaler mv. ialt 80 m2 udlejes på EKRK 

Til salg 
Velflyvende, allround Beagle Pup 150 HK, 4 sædet, 
lavt timetal, ny propel, godkendt til let aerobatic. 

Kontakt: 
Jens Kristian Frost 
Mobil: 22 49 21 22 

CENTER AIR PILOT ACADEMY 
www.centerair.dk 
jef@centerair.dk 
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LYCC>N 
ENGINEERING AB 

Motorer-Reservdelar-Tillbehbr 
Tel +46-(0)171-414039 

E-mail info@lycon.se · www.lycon.se 

Harkeberga 16 
SE-745 96 Enkbping 

Sverige 

. - .... 

PiperWarrior (tunet I 60HP) 
udlejes fra Kalundborg Flyveplads. 
Kontakt Kalundborg Aviation for pris mv. 
59 29 I 3 26 - aviation@mail.dk 

Kr1l11nrlhorg Avi;:ition tilhyrlPr vPrl ligPholrlPISP 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 
Lrl\VIATION 

------( Baltic-Se~ane 

SEP {Land) + SEP {Sea) 
Training + Revalidation + Renewal 

LVL 4 English Revalidation 

Assessment of competence for 
CRI + FI + CRE + FE 

Baltic Seaplane GmbH 
EDXF Flensburg Schaferhaus 

E-Mail: info@baltic-seaplane.de 

www.baltic-seaplane.de 

nrm ~ Vamd,up 

LJ[R( SERVICE 
craft Maintenance 

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



•• jjiflight.dk 

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 kommercielle flyveselskaber. 

Heliflight.dk ApS 
Hangarvej H-11 • DK-4000 Tune Roskilde • 

+45 7022 5260 
kontakt@heliflight.dk • www.heliflight.dk 

atrlaxi 
Lufthavnsvej 34-38 

4000 Roskilde 
T/f.: 46 19 1114 

Email: cat @aircat.dk 

www.aircat.dk 

UDDANNELSE AF PROFESSIONELLE PILOTER 
FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

.___ 

BILLUND AIR CENTER A/S 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • Tlf. 7533 8907 

bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

LÆR AT FLYVE I AARHUS 
Kontakt: 

www.aarhusaircenter.dk 

;;..:.> 
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Vår organisation har mångårig erfarenhet och stor kompetens då det galler flyg och forsakring. 
Under narmare 50 år har vi fi:irfinat och utvecklat skraddarsydda li:isningar till våra kunder. Vi ar 
kanda for långvariga kundrelationer och for våra erfarna och skickliga medarbetare som lever upp 
till givna li:iften och ingångna avtal. Vi hanterar i stort sett alla aspekter av flygforsakring och det på 
ett enkelt och obyråkratiskt satt. 

Som kund ar du alltid valkommen att kontakta oss och det galler aven dig som annu inte ar det. 

www.inter-hannover.se +46 (0) 8 - 617 54 00 inter hannover~ 





~ ASERVICE 
GENERAL AYIAT10N SERVICE APS · WWW. CiASERVICIE.OK 

GENERAL AVIATION SERVICE APS VAT NO OK 20 81 8808 

LUFTHAVNSVEI 44 
4000 ROSKILDE 

DENMARK 

+45 72 170 100 

WWW GASERVICE DK 
INFO@GASERVICE.DK 

[!lili:[!l 

li SCAN KODEN OG SKRIV DIG OP 
r:, TIL VORES NYHEDSBREV 
L:J . 

DK 1450098 

DK MG.1008 

AEROCLEAN 
Aircraft painting 

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

www.aeroclean-nusum.de 

j 
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IKAROS ATO TILBYDER: 

• Teori PPL 
• Teori, IR(A), Distance Learning, 150 timer 
• Teori EIR(A)/CBIR(A), Distance Learning, 80 timer 
• Teori, BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
• Skoling til PPL & CPL 
• Skoling tll en- og to-motoret klasserellighetl 
• Skoling til en- og to- motoret inst rumentrettighed 
• 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 
• Reval idation/Renewal div. rettigheder 

Roskilde Lufthavn • Lufthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 
http://www.ikaros.dk • ikaros@ikaros.dk • Tlf.: 46 1418 70 

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



Om hundrede år ... 

Det er blevet sagt i flere sammen
hænge, at "om hundrede år er alting 
glemt". Heldigvis gælder det ikke flyv
ningens barndom, der blev mindet og 
fejret da foreningen "Danske Flyvere" 
fejredede 100 års jubilæum, ved 
blandt andet at åbne Kløvermarken 
på Amager for en enkelt dags flyv
ning, på foreningens "fødselsdag" den 
18. august. 

Når et sådant arrangement løber af 
stablen, er det spændende hvor man
ge der dukker op og hvem der dukker 
op, og det var skønt at se at så mange 
skoler og børnehaver i området 
havde taget ungerne med til arran
gementet. Mange flyvere udtrykker 
nemlig bekymring for at det kniber 
med at vække de unges interesse for 
flyvning, men interessen er der altså! 

Jeg var så heldig at få et bagsæde fra 
Holbæk til Kløvermarken og retur, 
hvilket foregik ved at besætningerne 
på en håndfuld veteranfly mødtes til 
morgenmad og briefing i klubhuset 
hos Holbæk Flyveklub, inden flyene 
lettede med kurs mod Kløvermarken. 

På hundrede år har fiyvningen ud
viklet sig i mange retninger, og da de 
første vovehalse havde vist at flyve
maskiner kunne bruges til noget kon
struktivt, blev det at flyve i passager
fly eksklusivt med magelige flysæder 
og luksuriøs betjening. Efter Anden 
Verdenskrig gennemgik flyvning en 

enorm udvikling i mange henseender, 
og begrebet privatflyvning blev til 
noget der var tilgængeligt for mange 
såkaldte "almindelige" lønmodtagere. 
Hvor flyvning er når der er gået 100 
år mere, er der ingen der kan vide, 
men hvis man kikker på tendenserne 
i samfundet, er det nok sandsynligt 
at automatisering og selvbetjening 
har overtaget mange funktioner. Fly 
kan uden tvivl programmeres til at 
klare sig selv1 på samme måde som 
den københavnske METRO, og hvis 
der overhovedet er servering, vil det 
måske foregå ved at et par robotter 
farer op og ned ad midtergangen, for 
at servere det passagererne har be
stilt online. 

Da de fleste fly er certificeret til at 
være betjent af mennesker, går der 
nok nogle år før piloter er overflødi
ge. Automatiseringen har ikke desto 
mindre allerede overtaget så mange 
funktioner, at mange professionelle 
piloter giver udtryk for at de fak-
tisk keder sig, når de er på arbejde. 
Mange professionelle piloter interes
serer sig dog stadigvæk så meget for 
flyvning med små fly, at de er med
lemmer af flyveklubber, ligesom men
nesker fra mange andre erhvervs
grupper. For flyvning er spændende 
og sjovt, og det er spændende og 
sjovt at restaurere, vedligeholde eller 
bygge flyvemaskiner og mindst ligeså 
sjovt at bruge flyene sammen med 
andre mennesker. Derfor er det ikke 

Rune Balle 
Redaktør O ~ • 

g Uugiver aifFLVVji 2 ro 013 
Født i Odense 1967 
A·cert./PPLJ991 
Cand. scient i antro . 
CPL i New Zea/a d 'POiog, Kbh. 1999 
CP · n 2003 

'L I Danmark 2004 
Flyvepladschef på So . 
Flyveinstruktør 2005 msø siden 2004 
Søfly rating Canada 2012 

utænkeligt, at det sociale i flyvning 
får en opblomstring, samtidigt med at 
samfundet i øvrigt automatiseres og 
tømmes for funktioner, der kræver at 
mennesker yder en service. 

Efter arrangementet på Kløvermar
ken talte jeg med nogle af de piloter 
der havde været med på turen, og der 
var stor enighed om at det havde væ
ret en stor succes at gøre noget sam
men. Både at mødes til morgenmad 
og fælles briefing, men også at flyve 
et sted hen hvor et publikum værd
satte at piloterne viste deres flyvema
skiner frem og fortalte om teknik og 
historie. 

Selvom samfundet bevæger sig i ret
ningen af mere automatisering og 
selvbetjening, er der altså noget der 
tyder på at vi mennesker rent faktisk 
gerne vil være sammen om noget, og 
det er utroligt positivt! Lad os derfor 
glæde os over vores fælles interesse 
og bruge den kommende vinter på at 
planlægge de næste års arrangemen
ter, der glæder så mange .... og lad 
os håbe på lidt bedre vejr i 2018 end 
sommeren 2017 kunne byde. 

God læselyst! 
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Leder 

Kort sagt 

Roskilde aften-airshow 2017 

Roskilde Airshow 

Heltene vender tilbage 

Fokker uden radio 

Gør det selv - og få råd til at flyve 

Det helt store picnic-airshow i Polen 

NM i kunstflyvning 

Bessie besøger; Drejø 

Luftposten: Anne Rasmussen 

Oscar Yankee 

Forsiden: Polskbyggede AT-3 ved airshowet i Krakow. 
Foto: Ole Steen Hansen 
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TAKE ITTO THE SKIES 
- kom i luften med vores nye og brugte fly til salg 

....-,_ 
<O\,~\. J. 

)i.;,, _,. ·••. ·~ 
p 

200 I Piper Malibu Meridian, 
Reg, no.: N I 20WW 

Meget velholdt! 
Pris: USD 849,000 

2004 Cessna Citation CJ2 
Reg.no.: OY..UCA 

Pris: USD 2,575,000 

2016 Piper Archer DX, 
Reg. no; OY..PDA 

FABRIKSGARANTI 
står i Odense/ EKOD 
Pris: USD 475,000 

BRUGTE FLY TIL SALG (priser ex. moms) 

2004 Cessna Citation CJ2, OY-UCA, USD 2,575,000 

200 I Cessna 182T Skylane, OY..CSI, USD 198,000 

200 I Piper Malibu Meridan, N I 20WW, USD 849,000 

200 I Piper Malibu Meridian, SE-MIC, USD 879,000 

1990 Beech I 900C, NI I 9WF, USD 995,000 

1989 Bell 206B III Lang Ranger; SE-HUC, USD 725,000 

1977 Beech Super King Air 200, N4047C, USD 749,000 

FABRIKSNYE FLYTIL SALG 
2016 Piper Archer DX, OY-PDA, USD 475,000 - PRIS NEDSAT 
2017 Pi per M600 
20 17 Piper Meridian MS00 
20 17 Piper M350 
20 17 Piper Matrix 
20 17 Seneca V 
20 17 Piper Acher 

Alle fabriksnye fly: Ring til os for pris og levering. 

SE SPECIFIKATIONER PÅALLE FLY 
på www.europeanaircraftsales.com 

KONTAKT OS FOR MERE INFO OG DEMOS 



NY HERCULES PÅ HIMLEN 
Så er den på vingerne; den nye civile 
version af C-130J Hercules. Denne 
sidste nye udgave den klassiske 
militær-transporter flyver under 
betegnelsen LM C-130J og forventes 
at være igennem certificeringspro
cessen i løbet af 2018. En del af det 
militære udstyr er fjernet - f.eks. 
chaff-flare-anlæg til selvforsvar og 
bagdøre, som kan anvendes t il fald
skærmsspring. Det traditionelle toilet 
er også væk, da de civile Hercules er
faringsmæssigt flyvere kortere ture. 
Sparet udstyr er sparet vedligehold 
og lavere vægt, hvilken gør flyet billi
gere at anvende for den kommercielle 
operatør. Den del af det militæ re ud
styr, der handler om at lande paller 
med forsyninger, er imidlertid beva
ret i den civile udgave. 

LM C130-J kan ved hjæ lp af special
udrustede containere hurtigt konfi
gureres t il forskellige roller såsom 
forureningsbekæ mpelse t il havs, 
brandslukning, luftambulance, per-
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' ' Af: Ole Steen Hansen 

sontransport eller slet og ret levering 
af fragt hvor som helst, når som helst. 
LM C-130J leveres med mikrobølge
ovn, som fast udstyr, men skal der 
også være kaffemaskine til besætnin
gen, koster det ekstra! 
OSH 

DEN HELT STORE RUND FLYVNING! 
F.ng;mg blev der ti lbudt rundflyvning 
fra Fanø strand - verdens korteste? 
Det var noget med 3 minutter til 
næsten ingen penge. Jo altså næsten 
heller ingen flyvetur, men man fik da 
luft under vingerne. 



310 ansatte hos Airbus fik i maj 
måned mulighed for at være med på 
noget, der måske er verdens læng
ste rundflyvning, da de lettede med 
en Airbus A350-1000 

prototype 
fra Toulouse. 
Med i flyet var 

13 cabin crew 
fra Virgin Atlantic og 

10 testmedarbejdere 
fra Airbus. Det hele 
var nemlig en realis
tisk test af, hvordan 

kabinen fungerer på en 
lang flyvning. Maskinen fløj via 
Italien op over Nordeuropa til Den 
Botniske Bugt, hvor den drejede mod 
vest mod Bodø i Norge og så videre 
sydvestpå ti l Storbritannien. Herfra 
gik turen til Irland og hele vejen syd 
om Spanien hjem til Toulouse. I alt 
s må tolv timer i luften. Det har da 
været en interessant dag på kontoret 
for de ansatte, der var heldige at 
komme med! OSH 

RUSSISK OBSERVATIONSFLY 
OVER STORBRITANNIEN 
Midt i april overfløj et russisk obser
vationsfly store dele af Storbritan-

.__ •cc•, • •r 
A.IRS(is,. • , •.•. , 

IN 

nien. Det var helt ok, ingen missil
bærende jagerfly blev scramblet for 
at forhindre det, og der var t ilmed 
britiske observatører ombord. 
Tidligere på måneden havde et 
britisk fly fløjet rundt over Rusland 
- men procentvis næppe over så 
stor en del af landet, som russerne 
fra deres Antonov AN-30B kunne 
se af "England's green and pleasent 
land". Begge observationsflyvninger 
var et led i Open Skies-aftalen, som 
blev underskrevet, også af Danmark, 

Antonov AN-308 (Wikimedia Commons) 

i 1992, men først implementeret i 
2002. Tankegangen bag aftalen er, at 
man ved at tillade gensidige observa
tionsflyvninger kan undgå mistillid 
og spændinger. OSH 

Airbus A350-1000-prototype MSN65 letter 
for at lave en realistisk test af, hvordan 
kabinen fungerer på en lang flyvning. 
(Foto: Airbus/Gousse) 



NORGE FÅR LUFTTANKNINGSFLY 
".ikke helt alene, men i et samarbejde 
med andre europæ iske NATO-lande. 
I fællesskab med Tyskland har Norge 
sluttet s ig Luxembourg og Holland 
for at købe en række Airbus A330 
MRTT (Multirole tanker transports) . 
Oprindeligt var to fly bestilt, nu hvor 
gruppen af lande er udvidet skal 
yderligere fem købes, og der tages 
optioner på yderligere fire fly. I Tysk
land skal de nye flyvende tankstatio
ner erstatte fire A310 tankfly og et 
A310 transport fly. I Holland er det to 
KDC-10 tankere, der skal på pension. 
Aftalen illustrerer den betydning, 
lufttankning har i nutidens militære 
operationer, og at det giver god me
ning for mindre lande at slutte sig 
sammen om at drive disse store fly, 
der også kan løse forskellige trans
portopgaver. OSH 
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Alaska Air Group aj).yser flyvninger på 
grund af pilotmangel. Et efterhånden 
udbredt problem blandt amerikanske 
commuter-selskaber. Foto: Bombardier 

En Airbus A330 MRTT fylder tanken op på 
den første hollandske F-35. Foto: Airbus 

PILOTMANGEL 
Alaska Air Group, der omfatter Alaska 
Airlines, Horizon Air og Virgin Ameri
r;i, rPgnPr mPrl ;it ;in<,;:pttP 100 pilotPr 

i 2017. Det skulle gerne hjælpe grup
pen med at løse et problem, som den 
har til fælles med andre amerikanske 
commuter-selskaber. De mangler 
piloter. Horizon Air er således tvun
get til at aflyse 6% af sine flyvninger 
i august, og samlet set må hele grup
pen aflyse 2%. Der gives forskellige 
forklaringer på pilot manglen i USA. 
Selskaberne mener, at hovedårsagen 
er en regel fra 2013, som kræver 
1.500 flyvetimer - ikke længere 250 
- af nye piloter. Piloternes fagforenin
ger påpeger, at lønnen hos mange 
commuter-selskaber ikke står i noget 
fornuftigt forhold til de udgifter, en 
kommende pilot må påtage sig for at 
få certifikatet. OSH 

STORE FLYVEDAG I VÆRLØSE 
FLYV bragte i juni en artikel om Store 
Flyvedag som blev afholdt på Flyve
station Værløse. Desværre havde sæt
ternissen været på spil, så fotografens 
navn forsvandt! Fotografen er Jesper 
Frøtlund. +-

Store Flyvedag. Foto: Jesper Frøtlund 









...... 







Gennem de seneste mange år har der 
de lige årstal været "Danish Airshow" 
i henholdsvis Skrydstrup, Karup og 
Aalborg, mens Roskilde Airshow 
afholdes de ulige år. De jyske airshows 
trækker op mod 140.000 besøgende, 
der kommer fra hele landet, og 
skulle Roskilde Airshow håndtere et 
tilsvarende publikum ville transporten 
omkring Roskilde nok bryde sammen. 

Der bliver lagt rigtigt ma nge timers frivill igt arbejde 
i forberedelserne af Roski lde Airshow, og der bliver 
brugt endnu flere timer de tre dage hvor hund

reder af frivillige, sammen med de ansatte i lufthavnen 
a fholder Roskilde Airshow. Spæ ndingen er derfor stor når 
portene åbnes, og det forventningsfulde publikum lukkes 
ind. 

Mange af de besøgende er stamgæster, der ved hvad der 
skal ske, og det vil nok ikke være fo rkert at sammenligne 
de hvert-andet-årlige ai rshows i Roskilde Lufthavn med 
juleaften. Det er med andre ord stort set de samme men
nesker der kommer til "festen", der afholdes i de sam me 
rammer, og det er de samme t raditioner der følges og 
langt hen ad vejen er det også de samme fly, der år efter 
år vises frem. De få af vore "familiemedlemmer", der af 
den ene eller den anden grund ikke kan komme til å rets 
airshow ønsker os "god fornøjelse", og vi kvitterer med at 
love at sende et billede eller to! 

1. Nordic Seaplanes OHC-6 Twin Otter med Wipline 13000 amphi
bian floats. Foto: Palle Nørby Christensen 

2. Westland Super Lynx fvtk 908 i afskedsbemaling ... 
Foto: Thorbjørn Brunonder Sund 

3. Dansk F16 smider flare. Foto: Palle Nørby Christensen 

4. Fransk Rafale. Foto: Thorbjørn Brunonder Sund 

2. 
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Swiss Air Force Super Puma 
Foto: Palle Nørby Christensen 

RVators fra Roskilde Lufthavn 
Foto: Rune Balle 



Gengangerne er til Roskilde Airshow selvfølgelig flyve
våbnets F16 og forsvarets redningshelikoptere som alle 
nyder at høre brøle ind over hovederne, imens vi skyder 
forventningsfulc.ll mec.1 vore kamerae1; som var det første 
gang vi så de prægtige maskiner. Men vi vil jo alle gerne 
have et billede der er lidt mere perfekt end de hundreder 
a f billeder der allerede ligger på ha rddisken, hvorfra de 
bliver delt med venner og bekendte på facebook og an
dre socia le medie1~ Ud over F-16 og EH-101 forventer vi 
a lle at opleve Mustang og Spitfire fra BILTEMA og CHIP 
CHAPS samt RVators sammen med en håndfuld andre 
gengangere, der måske ikke synger ligeså højt, nå r der 
danses rundt om juletræet, men som ikke desto mindre 
vi l skabe en vis tomhed hvis de ikke dukkede op. 

GAVERNE 
Hvert år er der dog overraskelser og også nye gaver der 
skal pakkes ud, og hvor forrige airshow var præget af 
kampe n om at blive fremtidens da nske kampfly, med 
spektakulæ re "luftkampe" mellem Gripen, Eurofighter, 
F-18 Super Hornet og en krydsfinermodel af F-35, så var 
å rets airshow en anelse mere afdæmpet. En kæmpe gave 
var dog den franske Rafale, der leverede et imponerende 
show, de r fuldt ud matchede de mere kendte jet-fightere. 
Super Puma helikopteren fra Schweitz, Royal Jordanian 
Falcons i deres fire EXTRA 300L samt den polske EXTRA 
330 - og den danske Twin Otter vandflyver fra Nordic 
Seapla nes - var a ndre gaver, der fik os alle til at nyde både 
lørdagen og søndagen i fu lde drag. 

Al l i all kan man roligt konslalere, al arrangørerne af 
Roskilde Airshow kan deres kram. De formår at ti ltrække 
nye spæ ndende fly og opvisningshold og at få "de gamle" 
til endnu en gang at give os alle gode oplevelser i luften, 
såvel som på jorden. Ikke mindst formå r a rrangørerne 
at motivere alle de mange frivillige, der gør det muligt at 
afholde et imponerende a irshow. Vi glæder os allerede 
til det næste Roskilde Airshow i 2019. Inden da kan vi se 
frem til at nyde Dan ish Airshow i Aalborg søndag den 10. 
juni 2018! + 

1. Supermarine Spitfire /vlkXVI og P-510 /vlustang fra BILTE/v/A i 
Sverige fløj i formation inden de hver for sig fløj aerobatic opvisnin
ger. Foto: Palle Nørby Christensen 

2. og 3. WW2 Yanks er en flok entusiaster der i form af"levende 
historie" prøver at gengive livet som amerikansk pilot i perioden fra 
1941 til krigens slutning i 1945. Foto: Rune Balle 

4. Kenneth /vlaigaard i sin Pi per Cub ·o Day Doll" fra 194 3. 
Foto: Rune Balle 

1. 

3. 
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Kløvermarken blev igen flyveplads for en dag 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

• .. 



Tv.: Dorthe Bardino er en 
af bidragyderne til Danske 
Flyveres nye jubilæumsbog. 

Th.: Gorm Christensen lander 
en KZ III fra Aeronautisk 
Aktivitetscenter Avedøre. 

en ligger som et idrætsanlæg i dag - Kløvermarken. 
Danmarks første flyveplads, som københavnerne 
flokkedes til i 1910 for at følge med i, hvem der 

først fløj over Øresund. Og i 1926 var det herfra, det første 
danske fly, der nåede til Tokyo, startede. 

r redag d. 1!3. august 2017 fungerede pladsen så igen 
som flyveplads, da Danske Flyvere fejrede foreningens 
100 års-jubilæum. Først kom to F-16 forbi, så landede en 
helikopter, dernæst en Fokker D VII og så kom andre fly, 
mest veteraner, ellers i en jævn strøm og satte hjulene på 
græsset. 

Folk strømmede til for at se på det hele. Dengang i 1910 
og 1926 var piloter mytiske helte. Den heltestatus hang 
stadig ved, da en del skolebørn absolut måtte have auto
grafer af nutidens piloter. Piloter er stadig noget helt sær
ligt i hvert fald ved særlige lejligheder! 

Mange skoleklasser og børnehaver havde lagt vejen om
kring Kløvermarken. Også voksne kom og så på - nogle 
hel t tilfældigt, og de fik sig da en uventet oplevelse. Der 
var noget helt, helt rigtigt ved at have alle disse flyve
maskiner inde i byen. Fly og flyvning kom tæt på folk, 
og der var kun glade smil, interesserede spørgsmål og 
begejstrede udbrud. 

"Er du pilot?" spurgte børnene. Og jo, det er FLYV's redaktør da. 
Herefter hjalp ingen kære mor, det var bare at autografere løs! 

1. Mikael Carlsons Fokker DV/1 var den eneste type, der var gammel 
nok til at have været på Kløvermarken dengang, det var Køben
havns flyveplads. 

2. Kløvermarkens første lykkelige flyvere har set og fløjet forbi Frel
ser Kirkes karakteristiske "snegl dig op"-tårn. Det gjorde piloterne 
også fredag d. 18. august. 

3. Wauw - en helikopter!" 

Der var ikke noget show. Det handlede bare om at lande, 
og så kunne folk se på maskinerne. Flådens band spil
lede både marcherende og swingende toner. Og Danske 
Flyvere afholdt en reception i anledning af, at foreningens 
nye jubilæums bog blev udgivet. Bidragydende forfattere 
fik overrakt et eksemplar af værket, der ellers kan købes i 
boghandelen. 

Så lettede alle igen, og da de sidste maskiner forsvandt ind 
over byen, gik flere familier i gang med at plukke brom
bær nede ved baneenden. En mand, en ægte amarkaner 
i gul tshirt, fulgte mig på gåturen t il busstoppestedet hen 
langs den gamle haveforening. Den lå der også, da Nervø 
landede efter den første flyvning over København i 1910. 
"Det var så det airshow," sagde amarkaneren. "Så er det 
Roskilde på søndag. Jeg kan sgu godt li' jetjagerne. De har 
en fed lyd." Hvem kunne være uenig? 

Og da han kom til "Så, nu har jeg ikke mere blæk: var reaktionen: 
"Kan vi så ikke få en high jive?" 
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A
t flyve i en kontrolzone uden 
radio er som regel muligt, hvis 
man beder om lov til det i god 

tid, og da Mikael Carlsons Fokker 0 -
VII ikke har radio, var det nødvendigt 
at få en sådan tilladelse, for at flyve 
ind i kontrolzonen omkring Kastrup 
Lufthavn. Man kan med god grund 
spørge, hvorfor Mikael Carlson ikke 
bare kobler et headset til en bærbar 
VHF-radio, men det er prøvet og fun
det i uorden! Motorens tænding laver 
nemlig så meget elektromagnetisk 
"støj" at det ikke virker, og da "Ka
strup" ikke ville lade Carlson flyve ind 
over Københavns tage til Kløvermar
ken, uden nogen form for radiokom
munikation, måtte Fokker'en eskorte
res til og fra Kløvermarken. 
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Kim Frandsen - fra Frederikssund -
påtog sig missionen i hans Chipmunk 
OY-ATL der i flyvevåbnets tjeneste 
hed P-146, og FLYV fik lov til at være 
med i bagsædet under "missionen", 
der var nøje planlagt. På den store 
dag fløj vi derfor til Roskilde Luft
havn for at møde Carlsson i luften 
over Roskilde, og så snart han var 
startet fra den improviserede græs
bane - syd for bane 11/29, satte 
Carlson kurs mod rapportpunktet 
ved Vallensbæk med Chipmunk'en på 
siden. 

Over Vallensbæk slap han et øjeblik 
styrepinden, for at pege på sit arm
båndsur, for dernæst at signalere at 
han ville cirkle rundt indtil det aftalte 

tidspunkt. Efter at have kredset et 
par gange, signallerede han, på det 
aftalte minuttal, at han ville fortsætte 
ind over København t il Kløvermarken 
hvor han lagde an til landing fra øst 
mod vest. Helt som planlagt gik det 
ikke, hvorfor han gav Fokkeren fuld 
gas og fløj en runde omkring Kløver
marken inden næste landingsforsøg 
der gik fint, og da Fokkeren var lan
det i god behold, lagde Kim Frandsen 
også an ti l landing, efterfulgt af en 
stribe veteranfly. +-



GF er tæt på dig 
Hos GF lægger vi vægt på vores kendskab til kunderne og sætter 

den personlige kontakt højt. Derfor bliver du automatisk tilknyttet 

en forsikringsklub, hvor vi sidder klar ti l at svare på dine spørgsmål. Det gode selskab 
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labiru har meget godmodige flyveegenskaber og 
skulle lige akkurat kunne spinde - hvad den sd i 
øvrigt ikke md. Nyere versioner af Jabiru har større 
halefinne og skulle være umulige at fd i spind. 

med prøvekørsel af moto
ans Henrik, om der dukker 
op i form af oliepletter. Er 

t, er et eller andet utæt, og 
elvsagt findes! 



GØR DET SELV 
- og få råd til at flyve! 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Flyv er med til 50 timers eftersyn på en australsk 
Jabiru, som har slået sig ned på Fornæs Flyveplads 
ved Grenaa. 

"Jeg starter med at feje under flyet," 
fortæller Hans Henrik Aaby, "så bliver 
bolte eller andet ikke støvede, hvis jeg 
taber dem." 

Herefter går han i gang med at fjerne 
motorcowlet og se motormonteringen 
efter. Et SO-timers eftersyn handler i 
meget høj grad om flyets hjerte - mo
toren. Så det starter med at under
søge om den sidder godt fast, og det 
slutter så nogle timer senere med at 
prøvekøre den og se, om der er afslø
rende olie, som løber ud eller ned et 
eller andet sted. 

Når Hans Henrik har sikret sig, at mo
toren sidder fast" går det videre med 
alle bolte og møtrikker. Hver og en. 
Sidder de der i det hele taget? Eller er 
de rystet løs? 

"Motoren er ikke helt ung længere," 
forklarer Hans Henrik. "Der er nogle 
møtrikker, jeg ikke rører ved. De har 
sat sig for længe siden og går aldrig 
løs. Hvis det umulige skulle begynde 
at ske, har jeg mærket møtrikkerne, 
så jeg kan se om de har flyttet sig det 
mindste." 
Blæsten rusker godt i de store han
garporte, der skramler højtlydt. En 

god eftermiddag til et eftersyn. Olien 
skal nu skiftes. Bolten i bundkarret er 
den eneste med låsewire, og det tager 
derfor lidt tid at få den løsnet. Snart 
løber den sorte olie ud i den orange 
bakke, der er stillet op på en skam
mel. 

"Egentlig er det et 42-timers eftersyn. 
Jeg fik ikke fløjet mere sidste å r. Så 
kunne man være nærig og flyve olien 
de s idste otte timer, men jeg vil hel
lere have maskinen helt klar t il den 
kommende sæson. I praksis passer 
SO-timers eftersynet med det, jeg fly
ver på et år. Så det kunne i mit t ilfælde 
også kaldes et årligt eftersyn." 

Oliefiltret bliver også skiftet. Det har 
Hans Henrik købt hos den lokale To
yota-forhandler, og det er det, Jabiru 
selv anbefaler. Han foretager visuel 
inspektion af det gamle for at se efter 
metalstumper, som kunne fortælle 
om motorproblemer. Overalt hvor 
det handler om olie, er det lige med i 
tankerne - er der splinter eller uren
heder, som ikke burde være der? 

lO ÅRPÅEKGR 
Jabiruen har boet i 10 år EKGR - Gre
naa Flyveplads ved Fornæs. Det var 

Jabiru UL 450 

Motor: 2200 ccm, 80 hk. 
Spændvidde: 9398 mm 
Længde: 5640 mm 
Tomvægt:175 kg. 
Maksimal take-offvægt: 450 kg. 
Cruise speed: 100 kt/185 km/t. 
Stall speed: 35 kt med fulde flaps, 
45 kt uden flaps 
Benzinforbrug: 14-15 Vt 
Godkendt til: +4/ -2 G 
(strukturelt testet af Jabiru til +8/ -4 G) 

i 2007, Hans Henrik lod en gammel 
drøm om at flyve gå i opfyldelse ved 
at tage et ultralet-certifikat. Flyet 
fandt han i Norge. Det var - i modsæt
ning t il en anden ultralet, han havde 
set nærmere på i Sverige - kærlighed 
ved første blik. 300.000 norske kro
ner var bet ingelsen for at få maskinen 
fløjet til Grenaa, så Hans Henrik kun
ne begynde at kalde sig flyejer. 
Da Hans Henrik var teenager fløj han 
radiostyring - ingen selvfølge den
gang, for det var skrigende dyrt sam
menlignet med, hvad radiostyrede 
modelfly koster i dag. Men allerede 
dengang skulle han op at flyve på en 
eller anden måde. 

Han var femten år i Hæren og glad for 
den tid, men det lykkedes ham ikke at 
blive udtaget t il helikopterpilot. Han 
havde ellers gjort sig den ulejlighed at 
læ re øjenlægens kort, som anvendes 
til kontrol af farveblindhed, udenad. 
Desværre anvendte flyvelægen andre 
kort, så Hans Henriks farveblindhed 
blev konstateret i løbet af de første ti 
minutter af helbredsundersøgelsen. 
Militær flyvning blev det altså ikke 
t il, men meget mere radiostyring. Og 
så i 2006 gik turen til Østjysk UL
Flyveklub i Randers, hvor han tog sit 
certifikat. 
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2. Hans Henrik er meget glad for Jabiru-motoren, som "er meget 
enkel og let at omgås: Men selv på den er der bolte, som det er lidt 
vanskeligt at komme til. 

5. Træpropellen er beklædt med glasfiber og har hård gummifor
kant. Dens fastgørelse skal tjekkes med momentnøgle. Hvis alle 
møtrikkerne ikke er spændt ens, risikerer man vibrationer. 
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1. Hans Henrik har selv lavet dette spjæld til oliekøleren - materie/
kontrollanten har sagt god for det, og i øvrigt må han godt efter det 
gældende regelsæt. Spjældet kommer især i brug om vinteren, hvor 
oliekøleren virker for godt. Spjældet giver mulighed far at begrænse 
køleluften. 

3. Den aftappede motorolie kommer med hjem til motorcykelkæden. 

4. Søgerbladet på 0,25 mm skal kunne komme ind - det andet på 
0,30 skal ikke. 



Modelflyvningen viste s ig at være en 
rigtig god forudsætning for at lære 
;:it flyvP. 111" 

"Min instruktør roste mig faktisk for 
at flyve maskinen som et modelfly. 
Jeg så ud af vinduet og reagerede på 
det, der skete. Jeg sad ikke og stirre
de på instrumenterne hele tiden. Det 
skal man naturligvis gøre med jævne 
mellemrum, men det er så vigtigt, at 
man får fornemmelse for at flyve." 
Hans Henrik er stadig medlem i Øst
jysk UL-Flyveklub. Medlemskabet 
af klubben - eller en anden under 
Dansk UL-Flyver Union - er en for
udsæ tning for at kunne have et fly, 
som man selv ved ligeholder. 

"jeg havde da ikke råd til det her, 
hvis J el havJe væ1 el e l alminJeligl 
GA-fly. Men når det er ultralet, e r 
certifikatet meget billigere. Og det 
er vedligeholdelsen også, for man 
må lave den selv. Det er frihed under 
ansvar, men det giver jo ikke mening 
andet end at holde maskinen kor
rekt ved lige, når man selv skal flyve 
i den. Hvis der er noget, jeg ikke 
ved, spørger jeg en i vores klub eller 
vores materielkontrollant. Kontrol
lanten, som i øvrigt er flyvemekani
ker, skal også se maskinen efter hver 
andet år." 

I bund og grund bliver SO-timer
eftersynet foretaget nøjagtigt som 
på et cer tificeret flyværksted . Hans 
Henrik ska l bare ikke betale 1000 
kroner i timen for at få det gjort. 

"jeg går frem efter den officielle tjek
liste til typen. Der har jeg så skre
vet nogle ekstra ting på. Jeg skifter 
f.eks. brændstoffilte r oftere, end det 
kræves. Der er også kommet en bul
letin om, at bremserne skal ses efter 
med hyppigere mellemrum. Der har 
været et problem med bremser på 
andre typer - faktisk vedligeholdel
sesfejl og ikke fejl på typerne som 
sådan. Det har fået Jabiru t il at ud-

Hans Henrik Aaby skal til at kontrollere 
forbindelsen til højderoret. 

sende en bulletin om det. Den slags 
har jeg så ført ind på tjeklisten. Det 
hele handler om at arbejde systema
tisk, grundigt og ansvarligt. Man må 
aldrig skynde sig med en flyvema
skine." 

VENTILER OG HANGARKAFFE 
Der skal stilles ventiler efter olieskif
tet. Hans Henrik fjerner dækslerne 
et efter et, ser olien på dem efter og 
kontrollerer så spillerummet mellem 
vippearm og ventil. Det skal være 
0,25 mm på alle otte, og det r igtige 
søgerblad skal gå stramt i. Han prø-

GØR DET SELV 
- og få råd til at flyve! 

ver også med 0,30 mm-b ladet for at 
sikre sig, at det ikke kan komme ind. 
Udstødningsventilerne bliver var
mere, så han lader dem få en anelse 
mere spillerum - 0,25 mm bladet 
skal kunne gå let her. 

Eftersynet fortsætter med tjek af 
propellen og dens montering. Og 
så er det ved at være tid til en kop 
kaffe. Den slags smager af en eller 
anden grund altid bedre i en hangar. 
Også selvom det er en dag, hvor man 
sidder i plastikstolene og ser ud på 
vinden, der rusker og raser i det le
vende hegn et lille stykke borte. 
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"Jeg prøver da at flyve i blæsevejr 
og lette i sidevind," fortæller Hans 
Henrik, mens hangarportene klaprer 
videre, og en gummepresenning får 
løftet et hjørne af en hvirvel, der sni
ger sig ind og slår krøller hen over 
hangargulvet. "Selv en ultralet er for 
dyr at have stående, hvis man kun tør 
flyve i vindstille vejr med uendelig 
sigtbarhed. Men jeg skal ikke ud at 
flyve i det s tormvejr, vi har i dag. Ikke 
i min lille maskine." 

Vi taler videre om rutiner, erfaringer, 
manøvrering af fly og glæden ved at 
eje et. Hans Henrik flyver småture 
med familie og venner, og han har 
flere gange været i Sverige med sin 
kone Kirsten. Nogle gange flyver han 
dog alene bare for at blive endnu 
mere dus med maskinen. 

"Rutinen er vigtig, og man må ikke 
flyve for lidt. Jeg flyver sommetider 
op i god højde med Jabiruen. Fortæl
ler tårnet i Tirstrup at jeg ligger lidt 
ud for kysten, og så leger jeg med 
den. Staller maskinen, flyver stejle 
kurve1~ får den ind under huden. Jeg 
mener, det er rigtig vigtigt, at man 

kender sit fly og er dus med det. Det 
eneste jeg er bange for ved at flyve er 
at blive bange for det. Det risikerer 
man, hvis man ikke kommer videre 
og bliver bedre. Det handler ikke om 
at overskride egne og slet ikke flyets 
grænser. Men hvis man ikke tør lande 
i sidevind, flyve i turbulens eller 
lægge flyet op i en s tejl kurve, bliver 
man lige så stille bange for det og for 
at flyve. Så holder man op igen." 

I den forbindelse er det en vigtig 
pointe med ultralet flyvning, at man 
faktisk har råd til at flyve det i fornuf
tigt omfang uden at sætte hele fami
lieøkonomien over styr. 

Efter kaffen bliver brændstoffiltret 
skiftet. Det sidder inde i cockpittet 
fremme mellem pedalerne, og det er 
lidt upraktisk at komme til. Herefter 
skal kabler til rorene tjekkes for kor
ros ion og smøres. Det samme gælder 
link og forbindelser ved rorene. 

Eftersynet er overstået. Det var ikke 
raketvidenskab. Snarere almindelig 
fornuftig omgang med mekanik. Der 
krævedes heller intet specialværktøj. 

GØR DET SELV 
- og få råd til at flyve! 

Flyet er bygget i 2001, kom pd vingerne 
med en norsk køber i 2002, og Hans 
Henrik købte det sd i 2007. Det cruiser 
med 100 knob, sd de 80 hestekræfter 
bliver udnyttet fornemt. 

Men selvfølgelig - hvis man aldrig 
har rørt en motor, ikke ved hvordan 
den fungerer og ikke har meget an
det end den billigste svensknøgle fra 
discountbyggemarkedet i sin værk
tøjskasse, er der nok noget, man skal 
lære og have fat i, inden man kan 
foretage sådan et selv. 

Og så skulle motoren testes. Den 
kørte fint. Dejligt at høre den efter 
t imerne med at se den efter i alle 
ender og kanter. Flyvning blev det 
dog ikke til. Vinden var for stærkt, 
turbulensen nede ved enden af banen 
og skoven for voldsom. Det var godt 
airman-ship at blive jorden med den 
lille Jabiru. Flyvningen måtte vente 
til en anden dag. Men der har FLYV 
så haft fornøjelsen af at møde Hans 
Henrik og jarbiuen på himlen over 
Djursland, som man kan se det se på 
nogle af billederne til denne artikel! +-
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Det helt store 
PICNIC-AI RSH OW! 
FLYV er taget til Polen for at se på flyvemaskiner. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Sverige Letland 

Litauen 

Rusland 

Hviderusland 

Tyskland Polen 

Krakow. 
Tjekkiet Ukraine 

200 Kliometer 

Slovakiet 
200Miles 
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Tv.: Den polske aerobatic-stjerne Artur 
Kielak er landet efter et imponerende 
show med hårde, skarpe og meget præcise 
manøvrer. .. 

Herover: ... og her lyser han velsigne/sen 
over publikum. Eller også modtager han 
bare folkets hyldest! 

C I ,,,--

L 
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Der var tusinder og atter tusinder til den store picnic. Her er det 
kun et lille udsnit, men det viser hvor tæt man gik omkring på den 
gamle rullebane. 
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1. Luftkamp over Østfronten 1944. 
Her er den baqerste Zlin malet som 
Messerschmitt Bf 109, der er efter en 
anden camoufleret som sovjetisk Yak. 
Bemærk de blå-hvide kors med rød 
prik i midten på "109'eren"; det var de 
mærker, som blev anvendt af de slovakiske 
luftstyrker, der kæmpede sammen med 
Luftwaffe under Anden Verdenskrig. 

2. litauiske Jurgis Kairys imponerer 
mange steder i Europa med sin Su-31 
- også i Krakow! 

3. Bronco Demo Team holder til på Kortrijk 
Wevelgem, der ligger i Flandern tæt ved 
nogle af den Første Verdenskrigs blodigste 
slagmarker. Flanderns valmuer er i sær 
i England blevet et symbol på krigen, 
og i år flyver teamets Bronco udsmykket 
med valmuer og tekst, der skal minde om 
kampene dengang. 

4. Hvor mange gange kan man spinde 
på vej ned? Jeg ved ikke om Jurgis 
Kairys holdt tal på det, eller om han 
koncentrerede sig om højdemåleren! 



D 
et var bare at tage sporvognen, 
stå af på stoppestedet "Mu
seum lotnictwa" og så var der 

flyvemaskiner for alle pengene hele 
weekenden. Polakker elsker flyve
maskiner; så meget, at de har begre
bet "picnic-airshow". Det er mindre 
shows, måske kun med fem, ti eller 
femten fly, men det er lokalt, billigt 
at gå til, og man kan have madkurven 
med. Nej, der er ingen brølende ef
t erbrændere, men picnic-airshows er 
super reklame for den kendsgerning, 
at flyvemaskiner er noget man skal 
se, høre, opleve og glædes over. Og 
netop fordi disse airshows er lokale, 
når flyveglæden r igtig langt ud til 
befolkningen. 

FOLKEFEST 
Men er det ikke England, man rej
ser til, når man skal til airshows? Jo 
da, igen og igen, men man behøver 

jo heller ikke at vælge den samme 
pizza hver gang. Jeg tog derfor til 
det største af Polens picnic-a irshow, 
som holdes i Krakow. Og netop inde 
i denne gamle konge by, der ligefrem 
er på UNESCO's liste over verdenskul
turarv. 

Byens gamle flyveplads hører til ver
dens ældste. Den begyndte som hjem
sted for et ballondetachement i det 
Østrig-Ungarske rige, som Krakow 
dengang hørte under. I 1912 blev den 
militær flyveplads, og fly herfra del
tog i de tidlige kampe på Østfronten 
under Første Verdenskrig. Pladsen 
har siden været anvendt både mili
tært og civilt, men lukkede i 1963, da 
husene begyndte at skyde op overalt 
omkring den. 700 meter startbane 
ligger der imidlertid endnu, og det 
var herfra airshowet foregik. 
Når man kom nedefra indgangen ved 
selve Muzeum Lotnictwa Polskiego -

Det helt store 
PICNIC-Al RSHOW! 

Det Polske Flyvemuseum - kom man 
via et 500 meter langt stykke tidli
gere rullebane gennem et område, 
der ikke lod et engelsk airshow noget 
efter, hvad angik boder med alt mel
lem himmel og jord med forbindelse 
til flyvemaskiner - tekrus, T-shirts og 
anden beklædning, legetøj, modelfly 
og alt i grillmad, drikke og hoppe
borge, gynger og karruseller. Måske 
nåede nogle børnefamilier i den tætte 
menneskemængde aldrig helt frem 
til flyvemaskinerne, fordi der var så 
meget at se på. En folkefest af dimen
sioner var det i hvert fald. 

SHOWET 
Udsigtsforholdene ved startbanen 
var ikke så ideelle som på en tradi
tionel flyveplads. Man skulle helt op 
til det lille parkeringsområde, hvor 
hovedparten af de deltagende fly var 
parkeret. Der kunne man få et nogen-



lunde kig på starter og landinger. Der 
var også en lille høj et stykke inde 
bag et hegn, som langlinsede spot
tere og pressefolk havde adgang til, 
og hvorfra man så banen fint. Men 
hovedparten af publikum måtte nøjes 
med at lægge nakken tilbage og se 
maskinerne over træer, bygninger og 
byggekraner. 

Flere fly på pladsen var gæster, der 
var fløjet til Krakow i private fly. Det 
blæste godt og et par piloter, jeg 
talte med, beskrev indflyvningen ved 
de høje huse omkring pladsen som 
"interessant". De havde skullet holde 
tungen lige i munden i turbulensen. 
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Disse indflyvningsforhold betød, at 
nogle fly i showet startede og landede 
fra græsbanen på Krakow-Pobiednik 
udenfor byen og fjorten kilometer fra 
airshowet. Det drejede sig bl.a. om en 
Harvard og den polske RWD-S'er. 

Det var et absolut seværdigt show, 
selvom der hverken var tunge war
birds eller efterbrændere. En forma
tion med Tiger Moth, Chipmunk og 
Auster V understregede Polens for
bindelser til Royal Air Force. Og i øv
rigt blev Chipmunken designet under 
ledelse af en emigrant-polak hos de 
Havilland Canada. 

1. En stor del af museets omfattende 
samling af MiG's og andre sovjetiske 
typer står udendørs. 

2. Tempelruiner i en urskov? Nej, gamle 
lufthavnsbygninger på Krakows første 
flyveplads, hvor Det Polske Flyvemuse
um ligger. Tyskerne bruge pladsen under 
Anden Verdenskrig og sprængte de 
fleste af bygningerne, da de forlod den i 
1945. Ruinerne ligger der stadig. Museet 
har planer om restaurere nogle af dem. 

Men det mest spændende var natur
ligvis at se typer og indslag, som vi 
ikke lige oplever under vores hjem
lige himmelstrøg. Der var fin flyv
ning med gyrokoptcrc, ultralcttc og 
mindre tomotorede fly. Særligt frem
hæves skal den litauiske kunstflyver 
Jurgis Kairys og polske Artur Kielak, 
der fløj både solo og som en del af 
Grupa Firebirds. Det slovakiske Retro 
Sky Team simulerede et luftslag over 
Østfronten i 1944. Jagerne blev spil
let af forskellige typer Zlin-fly malet i 
autentiske tyske og sovjetiske farvet~ 
En Po-2 krydsede langsomt rundt på 
himlen midt i det hele, og en An-2 let
tede og gjorde det ud for tung bom
ber. Røgfaner fra sårede fly og lyde af 
maskingeværsalver og eksplosioner 
på jorden bidrog til illusionen. 

MUSEET 
I Polen er man stolt af sin nationalitet, 
sin historie og ikke mindst glad for sin 
frihed. Polen har tidligere i historien 
været et stort kongerige, men landet 
forsvandt fra Europakortet i 1795, 
da naboerne Preussen, Rusland og 
Østrig-Ungarn blev enige med hinan
den om, at landet ikke behøvede at 
eksis tere. Det mente polakkerne ikke 
desto mindre, og efter Første Verdens
krig opstod muligheden for at få gen
etableret nationen. Selvstændigheden 
varede kun kort, for i 1939 delte 
Tyskland og Sovjetunionen landet 
mellem sig. Forude ventede seks år, 
hvor omkring seks millioner polakker, 
tyve procent af landets befolkning, 
blev slået ihjel. Efter krigen var det en 



kommunistisk pseudo-selvstændig
hed landet fik tildelt. Polen blev først 
rigtig frit efter murens fald i 1989. 
Er der noget at sige til, at polakker er 
glade for et selvstændigt Polen? 

Denne omtumlede og dramatiske 
historie ses glimrende på museet i 
Krakow. Her er tyske fly fra Første 
Verdenskrig, som også blev brugt 
i Polen efter selvstændigheden. I 
mellemkrigstiden voksede en polsk 
produktion af fly op, og under Anden 
Verdenskrig fløj mange polske piloter 
både jager- og bombefly i Royal Air 
Force. Polske piloter fløj MiG's og 
andre sovjetiske typer i lange baner 
under Den Kolde Krig. Det har givet 
museet en helt særlig blanding af øst 
og vest. 

Museets har flyene udstillet i en ræk
ke hangarer, hvor særligt den fra Før
ste Verdenskrig må fremhæves, ikke 
for sin størrelse, men for flyenes sjæl
denhed og de meget flotte omgivelser, 
de er placeret i. Flyene er originaler, 
som er endt i Polen, til dels fordi de 
blev evakueret derti l fra det store 
flyvemuseum i Berlin, da de allierede 
bombardementer af Tyskland tog til 
under Anden Verdenskrig. De er så 
blevet fundet og restaureret siden. 

Andre fly er udstillet udendørs, og 
det er langt fra nogen ideel tingenes 

tilstand. De nyrestaurerede fly ser 
godt ud under åben himmel, men 
andre har stået der for længe. Mu
seet fattes penge, et problem andre 
museer vil kunne nikke genken
dende til. Man vil gerne have mange 
udstillingsgenstande, men det er 
svært også at få dem under tag. 
Museet i Krakow har planer for at 
udvikle bedre forhold for at bevare 
flyene, men som sagt - flere penge 
ville hjælpe vældigt på det. 

Enkelte af museets fly står på ak
tive flyvepladser og holdes i fin 
luftdygtig stand. Et af dem havde 
jeg lejlighed til at se nærmere på 
fredagen inden den store picnic. Jeg 
ville tilmed kunne slå to fluer med 
et smæk, da der på samme flyve
plads fandtes et fly, som hører til de 
virkeligt elskede i den polske flyve
historie. 

LOSOSINA DOLNA 
Der var to timer med bussen ned til 
tososina Dolna sydøst for Krakow. 
Her ligger en fin græsflyveplads 
med flyveskole, flyveklub og en 
svæveflyveklub, der også er aktiv 
om vinteren, fordi bjergene tæt på 
pladsen giver mulighed for at flyve 
bølge op til 4 -5000 meters højde. 
Flyvende gæster er velkomne på 
pladsen skulle jeg hilse og s ige! 
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Hvis mon vil se en russisk fvt-15 flyvebåd 
fro Første Verdenskrig må man tage til 
Krakow, ingen andre har overlevet til i 
dag. Maskinen her blev bygget i 1917, 
hvor den senere på året blev erobret af 
tyske tropper i Baltikum. Efter at være 
blevet testet ved Warnemiinde endte den 
på det store flyvemuseum i Berlin, hvor
fra den blev evakueret til Polen under 
Anden Verdenskrig. Her overlevede den 
i mere eller mindre hel tilstand, og efter 
krigen endte den på museet i Krakow. 
Det ses ikke på et foto, men flimrende 
lys ned over den malede vandet, giver et 
meget livagtigt indtryk. 

Det var jeg også, selvom jeg kom 
med bussen. De to aeronautiske 
stjerner stod bagerst i den fjerneste 
hangar. Foran dem var tre ultralette, 
hvoraf den ene - en Tulak - skulle 
fungere som fotofly. Jerzy Kutod
ziej, formand for Stowarzyszenia 

I Polen er man både stolte af og be
vidste om det bidrag, piloter fro landet 
gav i kampen mod nazismen. Det er en 
Spitfire fro den polske 303 Squadron, der 
her pryder en t -shirt, der vor til salg i en 
af de mange boder. 
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1. Så lykkedes det - Yak 18 og RW0-5 i 
en dal nær lososina Dolna i det sydlige 
Polen. 

?. /Jrfp i sknrp sn/ mPI/Pm stnrP hygPr 
Bemærk at RWD'en har to små døre 
ind til pilot og passager. Tro mig, de er 
virkelig ikke store! Store personer kan 
overveje et yogakursus for at få lidt øget 
smidighed, hvis indstigningen skal se 
elegant ud! 
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Lotnictwa Eksperymentalnego - den 
polske afdeling af EAA - havde ven
ligt tilbudt at flyve mig, så jeg kunne 
få nogle air-to-air billeder. 

Yak 18'eren tilhører flyvemuseet i 
Krakow, men er udstationeret på 
tososina Dolna, hvor den passes, ple
jes og flyves ved særlige lejligheder. 
Der er kun få flyvende eksemplarer 
af typen i verden. Maskinen, jeg stod 

og så på blive gjort kla r, blev produ
ceret i Ungarn i 1956 og fløj civilt i 
Polen, indtil den blev givet til muse
et. Typen blev designet i slutningen 
af Anden Verdenskrig og fløj første 
gang i 1946. Selvom det er en træner 
gav de lokale på pladsen klart udtryk 
for, at det var en herlig maskine at 
flyve - det optrækkelige understel, 
lyden fra stjernemotoren og de fine 
flyveegenskaber giver klare warbird
fornemmelser. 

RWD-S'eren der stod ved siden af 
Yak'en er et ægte klenodie. Der er 
tale om en replika - kaldt det evt. en 
"late production" - af en type fra 
1931. Kun tyve blev bygget, og ingen 
overlevede Anden Verdenskrig. Så 
skulle Polen have en RWD-5, måtte 
den produceres fra bunden. Og det 
blev så klaret på fire år af medlem
mer af Stowarzyszenia Lotnictwa 
Eksperymentalnego. Deres RWD-5 
fløj første gang i år 2000. 

Polen fik temmelig hurtigt efter selv
stændigheden i 1918 en flyindustri, 
hvor RWD blev grundlagt af tre unge 



3. Yak-18 har alder, størrelse, vægt 
og præstationer, der gør, at den kan 
opfattes som en sovjetisk parallel til 
Chipmunk. Ikke mindst i kraft af stjer
nPmotnrPn Pr dPr dog lidt mere war
bird over en Yak-18. Typen blev i øvrigt 
anvendt af Nordkoreas flyvevåben som 
let natbomber under Koreakrigen. 

designere. "Der var en stor lyst og 
vilje til at gøre noget for Polen efter 
selvstændigheden i 1918," fortalte 
en mekaniker mig i hangaren. Han 
kom kort forbi, men arbejdede ellers 
i Kastrup og kunne derfor engelsk. 
"Nogle ville bygge flyvemaskiner." Og 
tre unge mænd designede så RWD
flyene. Mekanikeren påpegede, at 
selvom Polen dengang ikke havde 
nogen egentlig uddannelse i flyde
sign, så havde polske professorer 
og ingeniører erfaringer fra både 
Rusland, Østrig-Ungarn og Tyskland 
- de tre lande, Polen havde været 
delt mellem - og det gav dem meget 
alsidige erfaringer at give videre til 
den generation, der gik i gang med at 
udvikle flyvemaskiner i det selvstæn
dige Polen. 

RWD-5 var den første polsk-desig
nede maskine med lukket cockpit. 
I 1933 blev et eksemplar af typen 
fløjet over Atlanterhavet, og den 
var på det t idspunkt det mindste 
fly, der havde præsteret det. Piloten 
Stanislaw Skariynski's RWD-5 var 
modificeret med store tanke til tu
ren. Han fløj fra Warszawa til Afrika, 
hvor maskinen blev tanket, og herfra 
videre til Brasilien. Han var naturlig
vis iført jakkesæt og slips, så han tog 
s ig præsentabel ud, når han steg ud 
af flyet! 

RWD-5 har fællestræk fra de Havil
land D.H. 80 Puss Moth, ikke mindst 
hvad kroppen angår. Men i mod
sætning til de Havilland-typen har 
RWD-5 en fritbærende vinge. Den 
kan minde en hel del om de vinger, 
Fokker på den tid med stort succes 
havde anvendt på mange typer. Man 
kan gætte på af de polske designerne 
bag RWD-5 har ladet sig inspirere. 

MELLEM BYGER OG BJERGE 
Flyvningen fra tososina Dolna, blev 
lidt et eventyr, hvor det blev under
streget, at flyvning handler mindst 
lige så meget om at vente, som om 
at flyve. Da de to fly var klar, trak vi 
begge ud - og de tre ultralette foran 
dem. 

Der gik ikke så lang tid, før en solid 
byge blæste ind mod pladsen, og vi 
måtte derfor pænt sætte alle fem fly 
ind igen. Samme rækkefølge, samme 
vride-vende-procedure. Efter nogen 
ventetid, var bygen drevet forbi, og 
igen gennemførte vi det klassiske 
kunststykke at få fem fly ud af en 
tæt pakket hangar. Motorerne blev 
varmet op - ikke mindst for Yak'en 
vedkommende var det noget, der 
krævede tid og olierøg. Godt lød det 
naturligvis! 

Men så kom en endnu større byge 
- nu med torden - ind vestfra. Altså 
måtte alle fly ind igen. Nu synes min 
pilot, at der skulle gøres lidt ud af gæ
sten, så han erklærede "Hangar par
ty", hvorefter han med et stort smil 
fandt en plastikstol til mig, serverede 
en kop pulverkaffe og tændte for en 
radio med polsk popmusik. ingen skal 
komme og sige, at de ikke kan give 
VIP-service i tososina Dolna! Servi
cen udstrakte sig også ti l, at vi kørte 
over på den anden side af startbanen 
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og fik frokost i et landevejscafeteria, 
da bygen så ud til at blive liggende. 

Hen mod slutningen af"Fish? Pota
tos?" - "Yes please!" klarede det op, 
og vi kørte hurtigt om til hangaren, 
hvor vi fik maskinerne ud for tredje 
gang. Nu kom vi til briefingen, som 
foregik på en blanding af polsk (som 
jeg ikke forstod et kuk af), engelsk 
( som et par af polakkerne forstod 
en smule af), russisk (som jeg og de 
ældre polakker havde et begrænset 
kendskab til), kropssprog og papir
og-blyant. Det kom ikke mindst til at 
handle om "stall-speed", hvor Yak'en 
havde en på 112 km/t, mens vi i den 
ultralette fotomaskin e ikke kunne 
præstere mere end 125 km/t, hvis 
den åbne dør ikke skulle banke for 
hårdt ind i lærredet. Vi nåede frem 
til en formel, hvormed det hele skulle 
kunne lade sig gøre, endda med 
Yak'en og RWD'en i formation. 

Vi taxiede ud til start alle tre, men så 
snart vi som de førte steg op mellem 
bakkerne, begyndte regnen at ramme 
vores rude. Min pilot og jeg så på hin
anden og rystede begge på hovedet. 
"Dawn" sagde jeg. Vi havde fundet 
ud af, at højdeangivelser måtte være 
på engelsk, da vi begge forstod "up" 
og "down"; mens mine ordrer om 
hvilken s ide, vi skulle flyve til, måtte 
være på russisk "na lerva" og na 
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prava" (til venstre, til højre), da vi 
begge havde helt styr på disse russi
ske begreber. Han orienterede andre 
over radioen, men inden vi har påbe
gyndte landingsrunden, var Yak'en 
på vej ind i formation - RWD'en var 
landet igen eller slet ikke startet. Jeg 
forstod ikke lige de finere polske de
taljer i mit headset. 

Vi fløj rundt i området et lille stykke 
tid - altid i venstredrej, så Yak'en på 
højre side fløj de største cirkler og 
holdt sig på den rigtige side af stall
grænsen. 

Et fantastisk syn; den klassiske træ
ner i den grå dis mellem byger og 
bjerge. 

Men det var så det, tænkte jeg. Nu 
har vi prøvet så længe, og nu var vi 
så på vej ned i let regn. jeg gik glip af 
RWD'en. Men nede på jorden var de 
forsamlede gode folk på flyvepladsen 
hundrede procent indstillet på, at 
hvis jeg orkede at vente, så gjorde de 
også. Det gjorde jeg naturligvis. Og 
samtidig fik vi så løst det problem, 
at døren i Tulak'en havde det med at 
falde ned og komme i vejen for linsen. 
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Vi afmonterede den simpelthen. 
Vejret blev ikke meget bedre, men vi 
ventede os frem til et vejrvindue, hvor 
vi kunne lette med alle tre fly. Nogen 
tæt formation med Yak og RWD blev 
det ikke til, for mange faktorer arbej
dede imod. Men vi fik dem på chippen 
og så sluttede vi af med RWD'en solo. 

Det er en rigtig god oplevelse at se 
disse klassiske fly sammen med kom
petente mekanikere og piloter. Og var 
der sproglige udfordringer, så var de 
ikke større end af den fælles glæde 
ved flyvning overvandt dem. 

1. Jeg mødte Antoni til showet i Krakow. 
Hans far var produktionschef hos RWD i 
19 30'erne. Faren blev sendt til Afrika for 
at sikre, at optankningen inden turen 
over Sydatlanten foregik ordentligt. 
Antoni berettede, at hans far havde 
forklaret, at det ikke var en soloflyvning 
- et lille insekt i cockpittet gjorde turen 
med i RWD'en dengang i 1933. 

2. Opvarmning afYak'ens Shvetsov 
M-11 FR-motor på 160 Hk. Cowlet 
består af fem dele, en om hver cylinder, 
der afmonteres hver for sig. 

3. Jerzy Kutodziej i cockpittet på sin 
meget ve/instrumenterede Tulak. 



3AT3-TEAM 
I pilot-området til det store picnic
airshow havde jeg fornøjelsen af at 
møde medlemmer fra 3AT3 Forma
tion Flying Team. De var der med 
hund, børn, familie og illustrerede 
glimrende den afslappede stem
ning. 
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Holdet blev grundlagt i 2009 af to 
af medlemmerne. Som vi alle ved, 
findes der aktiviteter, som det er 
sjovere at være med til end at se 
på. De to piloter mente, at airshows 
hørte til dem. Hvorfor ikke lave et 
eller andet, så de kunne blive delta
gere i airshows? Ikke bare tilskuere. 

De begyndte at flyve formationer 
med deres fly af typen AT-3; en polsk 
designet og bygget LSA-type. Kine
siske investorer har nu overtaget 
firmaet og er begyndt at bygge typen 
i Kina. Privat flyvning i Kina? The 
times are indeed a changing! I Polen 
bygges AT-3 fortsat til det europæi-

1. To af flyene fra 3AT3 Formation Flying 
Team øst for Krakow. Fotografen sidder i 
teamets tredje fly. 

2. Dagens tre opvisningspiloter går 
helt bogstaveligt programmet igennem, 
inden det skal flyves for publikum. 



ske og amerikanske marked. Og 
typen bliver fornemt fløjet af 3AT3 
Teamet. 

Det har nu t re fly, og fem piloter 
skiftes til at flyve dem. De har op
trådt ved mange polske airshows, 
og er nu også begyndt at sprede 
deres vinger over andre lande, bl.a. 
Tyskland og Tjekkiet. 

Formationsflyvning med LSA-fly er 
langt mere krævende, end den gen
nemsnitlige airshow-gæst forestil
ler sig. Lette fly påvirkes mere af 
vindstød og turbulens end tungere 
med større planbelastning. Den 
yderste pilot i formationen har helt 
bogstaveligt kun sekunder til at 
sikre, at han ikke sakker bagud i et 
drej. Han har ganske enkelt ikke et 
overskud af hestekræfter til hurtigt 
at kunne indhente de andre. 

Holdet var så flinke at demonstrere 
deres talenter for mig efter selve 
showet. Det var ikke muligt over 
Krakow, og heller ikke forsvarligt at 
starte med to om bord fra den korte 
bane midt i byen. Så det kom til at 
foregå fra Krakow-Pobiednik, hvor 
de skulle tanke og hvorfra de skulle 
have nogle af de øvrige folk med 
hjem til Warszawa. 

Helt fra take-off var formatione n 
tæt og stabil. Den lethed, hvormed 
nummer to og tre skiftede positioner 
illustrerede tydeligt piloternes kom
petence. Endnu mere imponerende 
var det tredimensionale overblik, 
de tre havde, når formationen blev 
splittet i forbindelse med manøvrer 
som cross-over-break. De fandt hur
tigt hinanden igen; nærmest instink
tivt vidste de, hvor på himlen, det 
va r rationell al mødes. Igen må man 
huske, at de ikke bare kunne give gas 
for at indhente de andre. 

3AT3 Formation Flying Team så godt 
ud til showet over Krakow, og de så 
endnu bedre ud fra højre sæde i for
mationerne efter showet! 

Siden grundlæggelsen har teamet 
fået en An-2 og en Iskra jettræner 
med i stalden. Og for at gøre det hele 
endnu mere professionelt, end det 
allerede er, er alle teamets piloter 
ved at tage ATPL-certifikater. Hold 
øje med dette team fremover! 
Og prøv også at holde øje med, hvad 
der sker i Polen. Landet er let og bil
ligt at rejse i. Folk er venlige, og de 
kan flyve. Det fik jeg demonstreret 
ganske tydeligt omkring mit besøg 
på landets flyvemuseum og største 
picnic-airshow. + 

Det helt store 
PICNIC·AIRSHOW! 

3. "We know each other, and we know, 
we con trust each other," sagde min 
pilot og formations/eder, når der kun 
var ganske få meter til andre fly - over 
os, under os eller til siderne. 

4. 30 graders varme og endnu mere 
flyvning at se frem til. Piloter og fami
liemedlemmer hygger sig i varmen til 
Polens største picnic-airshow. 
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1. Norsk CAP 10 foran Skive Airport. 
Foto: Erik Gjørup/SAI-Collection 

2. Denne Gi/es G-202 ejes af fire danske 
kunstflyvepiloter i fællesskab. Her skal 
en af de frivillige hjælpere havde en tur 
efter selve konkurrencen. Foto: Thomas 
Rasmussen 

3. En smule hdndkraft skal der til - her 
pd den finske Ekstra 330L. Foto: Erik 
Gjørup/SAI-Collection 

Dansker blev 
Nordisk Mester! 

Tek~t: Ole ~teer, H ~fn 

Horisonten vendte på sjove måder, da det nordiske 
mesterskab i kunstflyvning blev afviklet i Skive. 

Pladsen er noget nær ideel til formå
let. Passende størrelse, gode facilite
ter og alt i alt kan de fleste naboer til 
Skive Lufthavn godt leve med, at det 
brummer lidt fra himlen i nogle dage. 

Der blev sørget rigtig godt for gæ
sterne. Der var gratis udlejnings
biler til dem og desuden sørget for 
hotelbooking. ja og så stod frivillige 
ligefrem klar til at tanke deres fly op. 
Der er vi jo nærmest tilbage i de gode 
gamle dage, hvor en bil blev tanket 
op af en venlig tankpasser, og ordet 
"servicestation" faktisk svarede til, 
hvad det logisk set betyder. 

Der var deltagere i Nordisk Mester
skab i Kunstflyvning fra Danmark, 
Norge og Finland. Svenske piloter 
var forhindret i at være med, men 
Sverige stillede med en chefdommer 
( den såkaldte Chief )udge). 

Derudover bestod dommerpanelet af 
1 nordmand og 2 danskere. Piloterne 
fløj i klasserne basic, sportsman, in
termediate og advanced. Der var an
komst tirsdag den 25. juli, fri træning 
dagen efter, briefing torsdag morgen 
og så ellers ventetid, mens regnen 
stod ned i stænger. 

"Man lægger altid en buffer ind af 
hensyn til vejret," fortalte Thomas 
Rasmussen fra den danske fire
mandsgruppe, der har stået med 
hovedansvaret for at planlægge ar
rangementet. 
Konkurrencen var berammet t il at 
strække sig over tre dage med den 
store fest lørdag aften. 

Vejrguderne så umiddelbart ud til at 
gøre selv det vanskeligt at nå. Situa
tionen var meget ustabil og bygerne 
meget tunge med bulder og glimt i. 

ningen foregdr i en markeret "boks" 
.(}()() x 1.000 meter og laveste 
e er660 fod for piloter der flyver 

nced klassen. Her er flyet pd vej 
Ver svæveflyveklubben for enden 

i Skive. 
omas Rasmussen 



Alligevel dukkede gode store huller 
op, og piloterne var fint med på at 
udnytte dem fuldt ud. Det hændte en 
flyvning måtte afbrydes, fordi sky
basen pludselig var for lav - noget 
der er taget højde for i regelsættet 
- men den kunne så genoptages kort 
efter. En pilot kan så at sige trykke på 
"stand-by-knappen" hos dommerne 
og vente de par minutter, der skal til, 
før flyvningen tæller igen. 

Den fælles indsats og den gode tilret
telæggelse gav bonus. Allerede fredag 
lidt efter middag havde alle piloter 
fløjet deres programme1~ og vinderne 
kunne udpeges. Morten Hartvig Han
sen vandt intermediate-klassen i Giles 
G202 OY-JEL. Jesper Bajer La rsen fløj 
sig med samme fly til en fj erdeplads 
i denne klasse. Advanced var helt do
mineret af finner og nordmænd. 

Resten af fredagen blev brugt til a t 
give spændende horisontroterende 
flyveture til frivillige hjæ lpere, der 
havde været med til at få alt til at 
fungere. Det har bestemt ikke været 
den kedeligste del af Skive-dagene for 
deres vedkommende. 

• 

Fleksibiliteten ved arrangementet 
sås også i, at lørdagsfesten blev flyt
tet til fredag, hvor medaljerne blev 
overrakt, og man festede på det gode 
nord iskP ~;im;i rhPjrlP Fn ;if rlP fin~kP 
deltagere viste sig at have talent for 
andet end styrepind og pedal e1~ da 
han rullede sig ud på et flygel, der 
stod i lufthavnen. Helt uden noder 
spillede han forskellige klassiske 
s tykker og en flot udgave af"My 
Way". 

Man kan måske sige, at "My way" var 
e n form for relevant kommenta1~ for 
vil man kunstflyvningen, må man gå 
en lidt anden vej e nd den slagne, som 
mange fritidspiloter fø lger. Gevinsten 
- uanset om man kommer hjem med 
en pokal eller ej - er stor personlig 
tilfredsstillelse. Man kommer ind i 
et givende fællesskab, og frem for alt 
bliver man en bedre pilot, end ma n 
gør, hvis turen hver gang kun går 
rundt om flagsta ngen. Det gør ikke 
noget, horisonten vender s jovt en
gang imellem! 

Tak til Erik Gjørup/SAI-Collection og 
Thomas Rasmussen for lån af fotos. + 

RESULTATER - NORDISK MESTERSKAB I KUNSTFLYVNING 2017 

Klasse 
1 
2 
3 

Advanced 
Tero Va/las (Fin) 
Ulrik Hasle (No) 
Tapio Pitkiinen (Fin) 

lntermediate 
Morten Hartvig Hansen (Dk) 
Harri Konto (Fin) 
Robert Obalgogiani (Fin) 

I klasserne Basic og Sportsman var der kun en enkelt deltager i hver. Martin 
Jermiin (Dk) fik førstepladsen i førstnævnte, Jacek Matyja (No) i sidstnævnte. 

6. "My way" - kompetente finske fingre fik 
toner til at svæve ud omkring flyglet! 
Foto: Thomas Rasmussen 

7. Det sociale er et vigtigt element i kunst
flyvningen. Foto: Thomas Rasmussen 
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Sidste år bragte vi et par artikler om Piper Cub'en "Bessie'; der af og til er på 
tur rundt i det danske sommerland. I juli blev FLYV igen inviteret med på en 
tur fra Samsø til den lille ø Drejø, der ligger mellem Sydfyn og Ærø. 

"Bessie" er ikke kun en Piper Cub, 
men en "Piper Special Cub", der blev 
bygget i meget få eksemplarer, og - så 
vidt vides - findes der kun et eneste 
eksemplar af typen i Danmark. 
"Bessie" er fra 1949 og efter at være 
blevet restaureret af Peter Zier nær 
Ebeltoft og efter at have tilhørt Dieter 
Betz i omkring ti år, er "Bessie" flyttet 
fra Djursland til en hangar på Lolland 
Falster Airport, hvor flyets "nye" ejer 
Thomas Jøhnk passer og plejer det 
smukke klenodie, der luftes jævnligt. 

SOMMER? 
Juli 2017 vil næppe blive husket 
som den skønneste sommer i mands 
minde, nærmest tvært imod! For 
ifølge Danmarks Meteorologiske 
Institut var der ikke en eneste dag i 
juli, der kunne defineres som en som
merdag, hvor hele landet nåede op på 
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25 grader. Faktisk nåede den officielle 
temperatur kun op over 25 grader 
en enkelt dag i slutningen af juli, og 
da det kun var på Bornholm det var 
"sommer", var det ikke en landsdæk
kende sommerdag. Tankevækkende 
i en tid med så stor fokus på "global 
opvarmning" og klimaændringer! 

Juli havde dog dejlige dage, med stille 
vejr, sol og "stuetemperatur" og på 
en sådan dag fløj "Bessie" fra Lolland 
Falster Airport til Samsø Flyveplads, 
for derefter at fortsætte på en eks
pedition til Drejø. Først fløj vi hele 
den lange vej fra Samsø til Endelave, 
fo r lige at se om der var aktivitet, og 
efter et kort besøg på den skønne ø, 
gik turen videre over Æbelø, Nordfyn, 
Midtfyn og Sydfyn til det eventyrlige 
"sydfynske øhav" i det tempo en Pi
per Special Cub med 90 hestekræfter 
kan præstere. 

DREJØ 
At ankomme til en ø er altid noget 
særligt. For hvis man ikke kan flyve 
eller sejle dertil selv, må man vente 
til der sejler en færge og ankomme 
når det passer ind i færgens fartplan, 
hvilket kræver forberedelser og tål
modighed. At ankomme med fly er 
anderledes, for selv i en Pi per Cub 
føles det som om det går hurtigt, når 
man flyver fra den ene ende af øen til 
den anden på et par minutter. Drejø 
er nemlig ikke ret stor, faktisk bare 
fem kilometer lang og 2 kilometer 
bred med et areal på bare 4,26 kva
dratmeter. Ikke desto mindre er der 
hele TO flyvepladser! 

BESØGET 
Efter at have overfløjet den vestlige 
flyveplads, fortsatte vi til den østlige 
hvor "Bessie" fløj en standard anflyv-



Bessie anflyver Drejø 

Der afholdes stadigvæk ølejr på Drejø 



ning og landede på den fine græsba
ne, der for nogle år siden blev anlagt 
af øens "krofatter" for at tiltrække 
kunder i butikken. 

Da øen ikke er ret stor, er det over
kommeligt at vandre fra flyvepladsen 
til "byen", der både har forsamlings
hus, kro, dagligvarebutik og en del 
kunsthåndværkere samt håndværke
re, der servicerer øens mange huse, 
der - som så mange andre steder i 
"Vandkants Danmark" - for længst 
har skiftet status fra helårsbeboelse 
til fritidshuse. 

"KLUBTUR" 
Når man besøger Drejø, er det som 
om tiden går i stå. Der er nemlig en 
afs lappet og hyggelig atmosfære, der 
selv på få timer kryber ind under 
flyverdragten. Men sådan er det med 
mange små øer, der kan besøges med 
små fly, og det er vel en af de væsent
ligste årsager til at flyve små fly. 
Drejø er ikke meget anderledes end 
mange andre små-øer i Danmark, 
men så meget et besøg værd, hvorfor 
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flere flyveklubber allerede har været 
på besøg på øens østlige flyveplads, 
der godt kan få plads til 10-15 gæ
stende fly. Kroen står meget gerne for 
at sørge for at der er mad og drikke, 
og øens vognmand har en traktor 
med specialbygget vogn, der kan bru
ges til rundtur på øen. God tur! + 

Piper PA-11 Cub Special 

Spændvidde: 
Længde: 
Tomvægt: 
Max startvægt: 
Rejsehastighed; 
Max. flyvehøjde: 
Rækkevidde: 

10,73 m 
6,80m 
341 kg 
554kg 
80mph 
16.000ft 
300nm. 



Johannes Madsen ejer den østlige af Drejøs flyvepladser. Der 
er PPR på pladsen pga. miljøhensyn. Kontakt ham derfor inden 
påtænkt ankomst. Johannes kan også være behjælpelig med 
overnatning og transport rundt på øen. 

Sommerliv ved købmandsbutikken og kroen. 

Købmand og Kromuttter Anne-Birgitte Christensen 

Øens købmandsbutik 



Denne gang med Anne Rasmussen; UL-pilot og fluefisker med hang til småøer. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du 
at flyve? 

Jeg påbegyndte PPL teori i efteråret 
2012 og begyndte at skole i Fyns 
Ul flyvekl uh skolP.fly OY-9291 en 
Savannah i 2013. 11.12.2013 fik jeg 
certifikat og har indtil marts 2017 
fløjet klubfly. 

I 2015 købte Fyns Ul Flyveklub OY-
9280 Zenair, som jeg er omskolet 
til. I 2016 købte klubben en anden 
Savannah OY-9304 også kaldet 
Svenskeren, som jeg dog ikke har 
fløjet så meget på. 

Medio marts 2017 købte jeg mit 
eget fly en A22, der går under øge
navnet Annes Airbus 22. Indtil nu 
har jeg fløjet 90 timer i den og væ
ret i Sverige, Tyskland og Tjekkiet 
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samt på en masse små baner og øer 
i Danmark. 

Hvormange timer har du? 

Jeg har fløjet over 300 timer nu og 
uden skader. 

Kan du reparere et fly? 

Efter at have erhvervet eget fly, 
mangler jeg Rotax kursus, men får 
oplæring ude i hangaren af "de 
store drenge", så jeg er på vej. 
Jeg sender min bil på værksted, og 
er derfor også indstillet på at gøre 
det samme med mit fly, hvis det 
bliver nødvendigt. Det vigtigste for 
mig er, at kunne lave et sufficient 
pre- og postflighttjek, 

Hvad er den mest mindeværdige op
levelse i forbindelse med flyvning? 

Den mest mindeværdige oplevelse 
fra min skoleflyvning var nok at over
flyve alle de kyststrækninge1~ hvor jeg 
gennem årene har fanget havørreder. 
Helt specielt var det at flyve Fyns Ho
ved og Helnæs rundt. Soloflyvningen 
var bare noget, der skulle overstås for 
at komme videre, så jeg kunne få mit 
certifikat. 

Jeg er meget målrettet, helt min egen 
som en Piet Heins kat og absolut ikke 
til at sætte i en ramme, så det er ikke 
lige mig med alle de fastlagte spørgs
mål. 

Jeg flyver, fordi jeg ganske enkelt ikke 
kan lade være. Målet med at få certi
fikat var, at jeg ville ud på alle de dej-

. ..... ..... ~~~~---- ---- ---- -- -- -- - -



+- Anne blandt fjerede flyvere pd Helgo/and 

lige øer i Danmark for at svinge min 
fluestang og fange havørreder. 

Flyvning for mig er et eventyr, hvor 
jeg føler mig som Doctor Livingstone, 
når jeg går på opdagelse eller står 
alene og fisker på en ø. 

Mit andet mål er at lande på alle fly
vepladser i Danmark. Jeg har været 
på de fleste der er nævnt i Flyve
pladsguiden. Nu gælder det alle de 
privatbaner, jeg kan få PPR på. 

Mit allerstørste ønske er at komme 
til at lande på Hesselø, og selvfølgelig 
a lle de andre små øer, hvor jeg endnu 
ikke har landet. 

Nu er jeg også blevet hooked på ud
landet og vil gerne flyve til England, 
gennem Brennerpasset, Himalaya 

Solnedgang over en af Annes 
foretrukne fiskepladser ved 
Fyns Hoved. 

Prøver drømmejly på TLfabrik i Tjekkiet. 

og selvfølgelig Karen Blixens Afrika. 
Der er rigelig med drømmeflyvning 
t il den dag, hvor min aske skal strøs 
over min fiskeplads på Fyns Hoved. 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Hvis jeg havde rigelig penge ville jeg 
købe en CT, et gammelt veteran fly 
og en helikopter. Jeg ville nok ikke 
skippe mit job, men gå på deltid fo r at 
for mere tid til at flyve og fluefiske. 

Jeg er vild med de gamle veteranfly, 
specielt Mistress, nok fordi hun var 
det første veteranfly, jeg så. Men også 
Spitfire bliver jeg blød i knæene over. 

Har du nogensinde fået skældud for 
din flyvning? 

Skæld ud lærer man da ikke noget af 

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

Ja jeg skulle have været begyndt at 
flyve for mange år siden. 

Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

Mmhh. Det var nok da jeg lige havde 
fået certifikat og det begyndte at 
regne på venstre base til bane 18 
på Revninge og jeg ser et lyn over 
Lindø værftet. På finale bliver jeg 
presset mod skoven, fordi vinden 
er vendt. Jeg hopper op og ned og 
til siderne. Højdemåleren pisker op 
og ned på grund af vindstød. Efter 
happy landing er vi 3 til at holde han-
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garportene for at kunne lukke dem. 
En ubehagelig men også en positiv 
op levelse, for den viste at man kan 
mere, end man tror. 

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

At Ul flyver på dispensation. Det e r 
da grotesk med alle de særregler. 
Ærgerligt at vi ikke kan holde vores 
Ul vetera n fly og ældre modeller 
flyvende lige så KZ'erne. 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Det er nemt at gætte Amelia Earhe
art selvfølgelig, s ikke et eventyrligt 
flyver liv. 
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Flyvende gummibåd i svensk hangar. 

Hvem synes du skal have 
Luftposten næste gang? 

Uh den er svær. My sister in the sky 
Natalie, har jo haft luftposten. 
Alle Afis folkene burde have luftpo
sten. De er i virkeligheden luftens 
helte, for de passer på os. Jeg er 
specielt glad for dem i Odense og 
COIF, for dem er jeg mest i kontakt 
med. 

Så er der alle de gæve mennesker, 
der bruger tid på at renovere vete
ranflyene, så vi stadig kan opleve 
dem bl.a. ti l airshows. Mmmhhh 
svært at vælge ... 

Ubådsjagt i Storebælt! Verdens 
største atomubåd, russiske Dmitrij 
Donskoj, sejlede igennem danske 
farvande sommeren 2011. 

+-

Vestkysten set fra et UL-fly 



Pd Helgoland ligger flyvepladsen tæt pd stranden! 

Havørred på Endelave 

Et af målene med at få certifikat var at kunne 
omkring til alle de skønne fiskepladser på 
småøerne. 
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OY-HLV Airbus EC 1758 

OY-HNV Airbus EC 1758 

OY-HRW Rotorway EXEC 162F 

OY-JAC PA-46-500TP Malibu Meridian 

OY-MNS Vulcanair P 68C 

OY-RVM Van's RV-6A 

OY-SKK Dassault Falcon 7X 

OY-WAX Schleicher ASW 20L 

OY-YBY Bombardier DHC-8-402 

OY-YBZ Bombardier DHC-8-402 

OY-8D1 PA-28R-180 Cherokee Arrow 

OY-GKJ Dassault Falcon 2000EX 

OY-HKO Robinson R44 Clipper li 

OY-HPP Robinson R44 Raven li 

OY-JRU McDonnell Douglas MD-87 

OY-JTI Boeing 737-448 

OY-JZA ATR 72-212A 600 version 

OY-JZW ATR 72-212A 

OY-KFB Bombardier RJ-900 

OY-KFM Bombardier RJ-900 

OY-NPS Sky A-18 Husky 

OY-PGH Cessna 172S SkyhawkSP 

OV-RAD Dassault falcon 7X 

OY-RLX Schleicher ASW 24 

OY-TFT Piper PA-32R-301T Saratoga 11 TC 

OY-XPY Schleicher ASW 19B 

OY-BRT PA-28-181 Archer li 

OY-DBD Cessna 172B 

OY-DSB S.A.I.KZVII U-8 Lærke 

OY-EGI Cessna F.150G 

OY-EKA PA-28RT-201 Arrow IV 

OY-EVM Diamond DA40-180 Diamond Star 

OY-PBT SOCATA TB-9 Tampico 

OY-POW PA-28R-200 Cherokee Arrow li 

OY-SUR Partenavia P 688 Observer 
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Af: Lars Finken - /ars@ftnkenweb.de 

2015 5008 7.7.17 DanCopter NS, Esbjerg 00-NSG 

2017 5019 27.6.17 DanCopter NS, Esbjerg 

2017 2015-04/6950 21.6.17M Rune Amstrup Wissing, Roskilde (MidLreg.) 

2017 4697624 16.8.17 JAC Flying A/S,Aars N71082 

2017 502/C 9.8.17 Bio.Flight NS, Holte 

2017 1997-09 23016 7.8.17M Henning Haslund, Bjæverskov (+l) (Midl.reg.) 

2017 417 

1979 20206 

2007 4152 

2007 4148 

11.7.17 

15.6.17 

3.7.17 

9.6.17 

4.8.17 

11.8.17 

28.6.17 

9.6.17 

20.7.17 

16.6.17 

20.6.17 

6.7.17 

14.7.17 

10.7.17 

3.7.17 

11.7.17 

1.8.17 

21.12.16 

3.7.17 

16.6.17 

1.8.17 

30.6.17 

19.6.17 

7.7.17 

7.7.17 

4.7.16 Kirkbi lnvest NS, Billund 

28.6.17 Thomas Bach Madsen, Nørre Nebel D-6804 

22.6.17 Wells Fargo Bank Northwest, N.A.,c/o Billund SX-BIU 

22.6.17 Wells Far go Bank Northwest, N.A., c/o Billund 

Aviat Aviation ApS, Hellerup 

KirkAviation NS, Vejle 

Evergreen Helicopters ApS, Holte 

Matchlease ApS, Viby J. 

Danish Airlease ApS, Horsens 

Jet Time NS, Kastrup 

NAC Aviation 2 NS, Billund 

G.1.E. Trip Atrone,c/o Billund 

Cimber NS, Kastrup 

Cimber NS, Kastrup 

Rocketsky ApS, Ringe 

Poul Bjerre, Navlinge, Sverige 

Air Alsie NS, Sønderborg 

Midtsjællands Svæveflyveklub, Fjenneslev 

Reka-Fly ApS,Års 

Sønderjysk Flyveklub, Sønderborg 

Lars Blicher Østergaard, Høng 

Toft Air Force, Lem St. 

Michael Bo Jensen, Holte 

Bent Iversen, Rødding 

Tue Friis-Hansen, Glostrup 

Hultfreds flygklubb, c/o Vamdrup 

Kjetil Nordin, Kirke Såby 

Richard Hove-Christensen, Nakskov 

AirZafari Greenland ApS, Nuuk 

Solgt som G-CKLI 

Solgt som N40NW 

Solgt til Monaco 

Solgt til Finland 

Solgt til Tyrkiet 

Solgt som EI-STK 

Udlejet som 8-28068 

Udlejet til Mongoliet 

Solgt som ES-ACK 

Solgt som ES-ACI 

Solgt som G-GGZZ 

Solgt som SE-MLF 

Solgt N860SB 

Hav. 26.9.15 ved Fjenneslev 

Solgt til Schweiz 

Solgt til Slovakiet 

Hviid Aviation ApS, Høng 

Jens Tyrsted Toft, Lem St. 

Kræn Hjortlund, Brønderslev 

Herluf Ligaard Kristensen, Nr. Snede (+ 1) 

Flyandelsforeningen 10-4-1, Holbæk 

H.H. Innovation ApS, Svendborg 

Peter Bennedsen, Sdr. Felding 

Claus Peter Billesbølle (+2), Haslev 

Bioflight ApS,Århus 



Få 
på 

Flyforsikring 
Pilotforsikring 

Loss of license 
Hospitalsforsikring 

Ulykkesforsikring 
RPjSPforsikring 

Hangar Keepers 
Bygningsforsikring 
Erhvervsforsikring 

Professionelt Ansvar 
Transportforsikring 

Unik flyvemaskine til salg! 

OY-NIN, af typen Zlin 242L, ser.nr. 0659 fra 1993, Total 1044 

timer. 

2 sæder, side-by-side, stick og super velflyvende. 200hp Lycoming 

AEIO360 motor med direkte indsprøjtning, 3-bladet constant 

speed MT propel. 

Gyldigt luftdygtighedsbevis og pt. kommercielt indregistreret. 

Godkendt til aerobatics, optræk af svævefly og træk af banner. 

Ny generator og kunstig horisont installeret i 2017. 

På kommerciel basis udløber motoren til overhaling i 2019. På 
privat basis skal motoren kontrolleres i 2019. 

Ca. 4.100 timer tilbage i normal category. Ca. 160 timer tilbage i 

A+U category, hvorefter vingerne skal skiftes. 

Sælges for 300.000 + moms. 

Kontakt: nin@cavokflying.dk, tlf. 2160 7252 (Flyet står på EKAH) 

Flyveplads 
Guiden ~@~ u7 

Flyveplads Guiden giver informationer til GA piloter i Danmark. 
Den har detaljerede oplysninger om flyvepladser, herunder 
landing / anflyvning og taxi kort, banelængder, position af vind
pose, restriktioner og andre oplysninger for at gøre din rejse 
nemmere. Dækker også små private flyvepladser. 

125.- + porto 

Indhold 

• Kalender 1 år frem. (april ti l apri l ) 
• Logbog (VFR) 
• Danske flyvepladser ( 107 stk) 
• Tabeller og koder 
• Briefing Kort 
• Notater 

Bestilles på: www.fl.yvepladsguiden.dk eller down/oades hos iBooks 
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ROLFSTED FLYVEPLADS 

En lille flyveplads på Østfyn hvorfra der opereres med motorfly 
samt ul-fly og evt. motorsvævefly 
Beliggenhed er mellem Nyborg og Odense ved Langeskov 
tæt på motorvej E-20. 
Der er nem adgang uden adgangskort, porte eller andet bureaukrati. 
Du kan være i luften 10 minutter efter ankomst. 
Vi har senest bygget en ny isoleret rundbuehangar samt renoveret 
den ene af to gamle hangarer. Snart vil alle hangarer være som nye, 
og kapaciteten er samlet til 11 fly. 

Savner du en god placering til dit fly, så ring og hør nærmere. 
Vi har ledige pladser. 

Pris i uisoleret hangar: 
Pris i isoleret hangar: 

VI HAR ALLE FORDELE: 

700,- + moms 
1.200,- + moms 

• 655 m lang og 35 m bred, tromlet og velplejet græsbane, 
brugbar året rundt 

• Isoleret eller alm hangar. LEDIGE PLADSER 
• Avgas 100 LL 
• Miljøgodkendelse 
• Nemme adgangsforhold 
• Klubhus med toilet og thekøkken 

Interesseret i at høre mere? 
Kontakt: Søren Lykkegaard 
Tlf: + 45 30 11 11 19 eller 
Firma: + 45 70 23 17 17 
Mail: soeren.lykkegaard@danbolig.dk 



LYCC>N 
ENGINEERING AB 

Motorer-Reservdelar-Til lbehor 
Tel +46-(0)171-414039 

E-mail info@lycon.se · www.lycon.se 

Hårkeberga 16 
SE-7 45 96 Enkeping 

Sverige 

. .. .. .. 

PowerFLA~RM til G.~~ 
og UL-fly! ~~~-:-= -

.. ,> ,J\ ,.(\ I 

FLARM anticollision ., .. ~ _, .. .,} 
.. \I,-!• system, med 

Transponder-, ADS-B modtager & ADS·B OUT 

PowerFLARM kan vise trafikinformationer A 
række af eksisterende "GlassCockpits" o na 
systemer, bla.: 

nrm ~ Vamdmp 

U!M. SERVICE 
craft Maintenance 

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

PiperWarrior (tunet I 60HP) 
udlejes fra Kalundborg Flyveplads. 
Kontakt Kalundborg Aviation for pris mv. 
59 29 I 3 26 - aviation@mail.dk 

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 til 
reparation af Annex li fly. 

ISIJ~UNDBORG 
Ll1fVIATION 
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LÆR AT FLYVE I AARHUS 
Kontakt: 

www.aarhusaircenter.dk 

atrlari 
Luft ha11ns11ej 34-38 

4000 Roskilde 
Tlf.: 46 19 1114 

Email: cat @aircat.dk 

www.aircat.dk 

---> 

UDDANNELSE AF PROFESSIONELLE PILOTER 
FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

BILLUND AIR CENTER A/ S 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • Tlf.7533 8907 

bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

•• ''I i flig hl.dk 

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 kommercielle flyveselskaber. 

Heliflight.dk ApS 
Hangarvej H-11 • DK-4000 Tune Roskilde • 

+45 7022 5260 
kontakt@heliflight.dk • www.heliflight.dk 





~ ASERVICE 
GENU Al AYIATIOH SUYICE APS · WWW.CASEII.YICE.DK 

GENERAL AVIATION SERVICE APS VAT NO DK 20 B1 BB OB 

LUFTHAVNSVEJ 44 +45 72170 180 

4000 ROSKILDE WWW GASERVICE DK Dl( 145.0090 

DENMARK INFO@GASERVICE DK DK MG 1008 

1!11.hl!1 
"•"-~ SCAN KODEN OG SKRIV DIG OP 'fl('~ . ~ TIL VORES NYHEDSBREV 
l:J ■•• 1 

AEROCLEAN 
Aircraft painting 

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

I www.aeroclean-li'usum.de 

IKAROS ATO TILBYDER: -l 
• 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 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 
• Reval ldat1on/Renewal div. rett1gheder 

Roskilde Lufthavn • Lufthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 
http://www.ikaros.dk • ikaros@ikaros.dk • Tlf.: 461418 70 

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



Bøger på ønskesedlen 

Efter en kølig, blæsende og våd sommer - hvor alt for 
mange små fly har måttet holde sig i hangarerne, og de 
store fly har haft travlt med at fragte solhungrende dan
skere mod syd - så er det efterår, der dog trods alt også 
har givet os en del gode flyvedage. 

Efterår er ensbetydende med at flyveskoler og flyveklub
ber tilpasser sig vejret og at aktiviteterne derfor rykker 
indendørs, og solens varmende lys afløses af menneske
skabt belysning. Inde i varmen kan vi så nyde at det er 
årstid for udgivelser af bøger, der kan skrives på ønske
sedlerne til Jul - hvis man kan vente så længe! 

I denne udgave af FLYV præsenterer vi hele tre nye bøger: 
en om forsvarets redningshelikopter MERLIN og de men
nesker der har glæde af den prægtige flyvemaskine; en 
bog udgivet i forbindelse med 100-års jubilæet i forenin
gen "Danske Flyvere" og så en bog om livet som jagerpilot, 
skrevet af Thomas "MET" Kristensen. 

"Efterårs-FLYV" har også mange andre spændende histo
rier. Vores "top-historier" er Ole Steen Hansens portræt 
af en meget lille flyveskole, der er flyttet til Randers efter 
en del år i Tirstrup Lufthavn. Derudover har vi en spæn
dende historie om en ganske almindelig rutineflyvning 
med SAS fra Kastrup til San Francisco og retur, skrevet af 
Thomas Aagaard Kristensen fra Odense. 

Rune Balle 
Redaktøro . 

g udgwer aifFLYVfi 
ro 2013 

Født i Odense 1967 
A-cert./PPL 1991 
Cand. scient · • t antronof • 
CPL i New Ze I ,- og, Kbh. 1999 
CPL . D a and 2003 

, anmark 2004 
Flyvepladschef på Sa . 
Flyveinstruktør 2005 msø Stden 2004 
Søfly · 

ratmg Canada 2012 

Nogle læsere har efterspurgt lidt mere nørdede artikler, 
og til dem har vi en artikel om "laminar strømning". Des
uden har vi også en opdatering på sagaen om FLYVs fly
vemaskine DY-FLY, og en hyggelig historie om Bessie, der 
besøger Bjørnø i det sydfynske øhav. Endelig har lidt mere 
"vintage-flyvning" nemlig en historie fra Stauning og lidt 
fra Notodden i Norge, hvor man kan komme i luften m~ 
blandt andet Boeing Stearman, Harvard og snart også en 
ægte Spitfire. 

FLYV byder - med andre ord - endnu en gang på en god 
portion blandet guf fra flyveverdenen i in- og udland! 

God læselyst! 
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TAKE ITTOTHE SKIES 
- kom i luften med vores nye og brugte fly t il salg 

* * * 
* * 
* 
* * Euroøean 

* aircratt sales ~ 

200 I Piper Malibu Meridian, 
Reg, no.: N I 20WW 

Meget velholdt! 
Pris USD 849,000 

2004 Cessna Citation CJ2 
Reg.no.: OY..UCA 

Pris: USD 2,575,000 

2016 Piper Archer DX, 

Reg. no; OY-PDA 

FABRIKSGARANTI 

står i Odense/ EKOD 

Pris: USD 475,000 

BRUGTE FLY TIL SALG (priser ex. moms) 

2004 Cessna C itation Cj2, OY-UCA, USD 2,575,000 

200 I Cessna 182T Skyl ane, OY-CSI, USD 198,000 

200 I Piper Malibu Meridan, N I 20WW, USD 849,000 

200 I Piper Malibu Merid ian, SE-MIC, USD 879,000 

1990 Beech I 900C, NI I 9WF, USD 995,000 

1989 Bell 206B III Long Ranger; SE-HUC, USD 725,000 

1977 Beech Super King Air 200, N4047C, USD 749,000 

FABRIKSNYE FLYTIL SALG 
2016 Piper Archer DX, OY..PDA, USD 475,000 - PRIS NEDSAT 
20 17 Piper M600 

20 I 7 Piper Meridian MS00 

20 17 Piper M350 

20 17 Pi per Matrix 

20 17 Seneca V 

2017 Pi per Acher 

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 

Katja Nielsen +45 2043 5287 

Bjarne Jorsal +45 4016 540 I 

Henrik Burkal +44 7771 900 198 

sales@europeanaircraftsales.com 

www.eu ro eanairo~aftsales.com 

Follow us on 
@europeanaircraftsales f 



LIGESTORE 
Boeing 747 Jumbojet og Airbus A380 
er nu lige store - hvis man tæller, 
hvor mange fly af typerne, der er i 
tjeneste. Da Airbus A380 kom i drift 
for ti år siden, fløj der omkring 550 
Boeing 747 med passagerer rundt i 
verden. Det tal er faldet i nogenlunde 
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, ne Balle 
Af: Ole Steen Hansen og Ru 

sammen takt som antallet af A380 
er steget, så der nu er ca. 430 i alt og 
omtrent lige mange af hver. Der er 
langt til de 1.235 store fly, som Air
bus i år 2000 forudså, der ville være 
brug for i 2019. Dengang som nu er 
det vanskeligt at spå om fremtiden. 
OSH 

SAGAEN OM 8,33 KHZ 
Der har været skrevet og talt meget 
om implementering af krav om nye 
kommunikationsradioer med 8,33 
KiloHerz kanalatstand, og forrige 
vinter bredte der sig en stemning af 
bekymring blandt mange flyejere. For 
skulle alle radioer udskiftes med ud
gangen af 2017 ville det koste mange 
penge, og give stor travlhed blandt de 
teknikere, der skulle skifte de mange 
radioer. 
Rygter om udsætning af kravet, 
har der været mange af, men 20. 
juli 2017 udsendte NAVIAIR AIC A 
06/17. Af denne AIC fremgår, at der 
er givet dispensation, således at de 
gamle radioer fortsat kan benyttes i 
dansk luftrum i fly der kun flyver VFR 
under FlightLevel 195, hvis der vel 
at mærke flyves udenfor København 
TMA. Ydermere kan svævefly fortsat 
flyve indenfor København TMA når 
der flyves i de publicerede svævefly
områder (glider a reas). 
Dispensationen er gældende indtil 1. 
januar 2021 og at det ikke er utænke
ligt at dispensationen kan forlænges 
til 1. januar 2023. RB 



En lørdag i september havde Randers 
Flyveklub og Aarhus Air Center besøg fra 
Belgien. To piloter viste Sonaca's nye model 
200 frem. Instruktører og flere medlemmer 
fik IPj/ighPd til at J?fØVP mn~kinm FLYV 
vender tilbage med en grundig omtalte af 
det spændende fly OSH 

FLYGIRL-DAG 
I august blev der med stor succes af
holdt Flygirl-dag på Herning og Slag
lille flyvepladser. Kvinder inviterede 
kvinder til let frokost og flyveture i 
svævefly for at promovere sporten. 

Her er gæsten Hanne Svenstrup, der 
er kørt langvejs fra efter at hørt om 
arrangementet, klar til sin første tur 
i forsædet på en Duo Discus. Hun vil 
blive fløjet af Christin Nielsen, næst
formand i Herning Svæveflyveklub 

og tidligere i år deltager i kvindernes 
verdensmesterskaber i svæveflyvning 
i Tjekkiet. Wiren vil blive koblet på 
af Agnete Olesen, tidligere verdens
mester i svæveflyvning. Man kan kun 
kalde det service i verdensklasse. OSH 

n _[)- . ,., ,- ,, ,r 
__!.J !.f_.,(/ L,J_:._.-,,_._.... 



Mørke og tåge en aften 
i Heathrow. Billedet er 
taget fra en SAS Airbus, som 
landede selv. Piloten fortalte 
efter landingen, at han bare 
havde set på. Landingen var 
foregået automatisk. 
Foto: OSH 

Tekst: Ole Steen Hansen 
Foto: Boeing 

Det er denne Dreamliner - den fjerde 
produceret - som fra 2019 skal anvendes til 
forsøg med automatisk taxi og start. 
Foto: Boeing 

Stop nu lige! Tanken om at smide 
piloterne ud af cockpittet på et 
trafikfly ligger altså de fleste 

fjernt. Alligevel vil Boeing næste år 
flyve med et mindre fly - det er ikke 
afsløret hvilket - som i et eller andet 
omfang skal kunne flyve sig selv. 1 
2019 er det meningen, at forsøget 
skal udvides til, at en Boeing 787 skal 
udstyres med software, der skal kon
trollere taxi og take-off. 

Boeing gør sig ingen illusioner om, at 
trafikfly uden piloter er lige om hjør
net. Men alligevel, incitamenterne til 
at arbejde i den retning er klare. Vil 
det store behov for piloter, der for
udses i de kommende årtier, kunne 
dækkes? Og dækkes forsvarligt? Og 
vil det på sigt ikke være billigere for 
luftfartsselskaberne, at slippe for de 
dyre drenge i kontoret uden foran, 
hvis software kan gøre det lige så 
godt? 
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PILOTER - nej tak! 
Boeing er i gang med at udvikle teknologi, 
der mindsker behovet for piloter 

De førstejettrafikfly havde både navi
gatør, flyvemaskinist og piloter. Kun
ne man den gang forestille sig, at man 
droppede ham, som skulle finde vej? 
Virkede det ikke fuldstændig tåbeligt 
blot at tænke tanken? Navigatøren 
blev ikke desto mindre overflødig. 

De første modeller af Boeing 7 4 7 hav
de flyvemaskinisten som tredje mand 
i cockpittet, men fra 747-400 var han 
ikke længere nødvendig. 

Trafikfly er allerede i stand til at 
lande sig selv, hvis det rigtige udstyr 
er til stede på jorden og i maskinen. 
Mange funktioner, inklusive rapporte
ring om fejl, er automatiseret. 

Udviklingen gennem flyvehistorien 
er klart gået i retning af færre be
sætningsmedlemmer i cockpittet. Og 
Boeing arbejder nu seriøst med den 
software, der skal kunne få antallet 
endnu længere ned. 

"I dag accepterer vi, at fly med op til 
10 passagerer, kan flyves af en enkelt 
pilot," kommenterer Mike Sinnett, 

vice-president for produktudvikling 
hos Boeing. "Ville det så ikke være i 
orden, at en enkelt pilot fløj et fragtfly 
uden passagerer ombord?" 

Og så er der naturligvis endnu et 
skridt - stort, vil mange nok mene -
til at lade fragtfly blive fløjet alene af 
software. Eller til at skære i antallet 
af piloter ombord på trafikfly med 
passagerer. Men spørgsmålet er i vir
keligheden nok snarere, hvornår det 
sker, end om det sker. 

I 2016 blev 40.000 amerikanerne 
dræbt i biler. ingen - slet ingen - blev 
dræbt i trafikfly i USA. Hvis selvkø
rende biler kan reducere antallet af 
trafikdræbte, vil de blive betragtet 
som et fremskridt. Omvendt må pilot
løs teknologi for at retfærdiggøre sig 
selv demonstrere, at den kan leve op 
til den næsten ideelle sikkerhed, som 
trafikflyene præsterede sidste år. Det 
bliver noget, der kommer til at foregå 
i små skridt. Og der er nu stadig no
get vældigt beroligende over, at der 
sidder noget så tillidsvækkende som 
et menneske bag styrepinden. + 





LAM I NAR STRØMNING? Ja tak! 
Det er almindelig kendt, at en glat, laminar luftstrøm omkring en vinge 
giver mindre modstand end en turbulent ... 

Tekst: Ole Steen Hansen 
Foto: Airbus 

Men også, a t den laminare luftstrøm 
ved selv meget små forsty rrelse r, 
f.eks. bevægelser i vingen, regndråber 
eller ujævnheder om kring lemme og 
ni tter, kan s lå over og blive turbulent. 
Ønsker man en laminar luftst rømning 
omkring en vinge er det desuden en 
god ide at aftale med fluer og andre 
insekter, a t d e skal flyve udenom fly
vemaskinen, for selv så lidt som en 
død fladmast flue på fo rkan ten kan 
ødelægge den laminare luftstrøm. 
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Har den laminare luftstrøm således 
en nærmest hysterisk-sart karakter, 
er der også store fordele forbundet 
med den. Airbus har derfor gjort en 
A340 klar til forsøg, der skal hjælpe 
med at fastslå, om man kan opnå en 
laminar strømning over 50 % af kor
den på et rutefly. Det te vi lle kunne 
reducere brændstofforbruget med 5 
%. En klar gevinst både for miljøet 
og for luft fartsse lskabernes bund
linjer. 

NYE YDERVINGER 
Maskinen, der er gjort klar til for
søgene er A340-300 MSN 001, den 
allerførste af type n, som er bygget, og 
som nu er et flyvende laboratorium 
hos Airbus. De yderste ni meter af 
vingerne på hver side er blevet fjer
net og erstattet af nye, produceret i 
kul fiber. 

I dag er de t muligt a t fores tille s ig, 
at man vil være i stand t il at pro-



ducere vinge1~ hvor luftst rømmen 
vil være laminar over en større del 
af dem. Den nye vens tre ydervinge 
er bygget hos SAAl:l , og her danner 
forkant og den fo rreste del en sam
menhængende glat D-boks. lngen 
slats eller fo rkantflaps eller andet, 
der kan forstyrre lufts trømmen. Alle 
fastgø ri ngspunkter i den forres te del 
af vingen sidder inde i den. Der skal 
bare ikke være noget, som laver bu
le r i luften. 

Høj re ydervinge har en metalforkant, 
men er ellers også bygget i kulfiber. 
Det er engelske GKN Aerospace, der 
står for denne del, hvor man under
søger om kombinationen af metal og 
kul fiber ka n bruges. Denne løsning 
vil være billigere a t producere. 

De nye yde rvinger har mindre pil
form end de cirka 30 grade1~ som 
en A340 ellers har. Med 30 graders 
pilform er det umuligt at opnå en la
minar lufts t røm, og forsøgsvinge rne 
yderst på flyet har derfor kun ca. 20 
grader. Det betyd e1~ a t en eventuel 
fremtidig rutemaskine kun vil flyve 
Mach 0,75 og ikke de ca. Mach 0,84 
som man opnår med 30 graders pi l
for m. 

Forskellen betyder noget for lange 
distancer, men på de korte vil denne 

reduktion i hastigheden næppe kun
ne mærkes, da flyene e n relativt s to r 
del af tiden taxier, venter og flyver 
med red uceret hastighed i luft rum 
omkring lufthavne. Man kunne der
for foresti lle sig, a t forsøgene med 
laminar luftstrøm var med henblik 
på en elle r anden flyvemaskine, som 
før eller siden skal afløse A320. 
Og så e r der insekterne. Her ska l 
der arbejdes med forskel lige former 
for overfladebeha ndling, så de døde 
fluer flyver videre i stedet for a t blive 
hængende. Der vil også på et senere 
tidspunkt blive sa t små klistermær
ker på ydervingerne for at s imulere 
nittehoveder og den s lags. Det skal 
undersøges til bunds, hvor speciali
se rede vinger, der kræves for a t opnå 
den attraktive brændstofbesparelse. 

l første omgang kommer testflyvnin
gerne til at dreje s ig om blot at flyve 
den modifi cerede A340; hvordan vil 
det være at flyve en gammel jet med 
to gange n i meter helt nye ydervin
ger? Først nå r piloterne har styr på 
det, går man i gang med fo rsøgene 
omkring den laminare luftstrøm. Det 
hele er en del af EU's projekt Clean 
Sky 2, og EU betaler da også for halv
delen af omkostningerne ved denne 
research. 
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Tv. Den laminare og turbulente luftstrøm 
over de to ydervinger skal registreres af 
infrarøde kameraer på toppen af halefin
nen. En laminar luftstrøm afkøler ikke 
vingens overflade så meget som en tur
bulent, og temperaturforskellen bliver 
derfor det, man måler. Forsøgene kan 
ikke flyves om vinteren, da solen her ikke 
står højt nok på himlen til at varme vin
gen tilstrækkeligt op. 

Th. En vinge skal kunne bevæge sig op og 
ned. Godt far styrken, skidt for en even
tuel laminar luftstrøm, der kan brydes op 
og blive turbulent af disse bevægelser. 
Airbus· forsøg går bl.a. ud på at finde ud 
af, hvor meget fleksibilitet man kan lade 
vingen have og samtidig opnå en laminar 
luftstrøm over en større del af den. For at 
registrere dette, er der et stribet mønster 
på panelet over vingesamlingen. I tippen 
er der monteret kameraer, som kan regi
strere bevægelserne. 
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And remember, you can 
order and pay for your aviation fuel 
via the RocketRoute Fuel app. 

Download at fuel.rocketroute.com 

air bp 



Selvom det - siden Wright brødrenes 
banebrydende første flyvning den 
17. december 1903 - har været mu
ligt at flyve i fartøjer der er tungere 
end luft, og selvom civil flyvning er 
blevet hvermandseje og militær flyv
ning har gennemgået en ubegribelig 
udvikling, så er der en helt speciel 
"aura" omkring flyvning. For flyvning 
er noget helt specielt, hvilket blandt 
andet skyldes, den helt ubegribelige 
teknologiske udvikling, fra træ og 
lærredsfly med upålidelige motorer, 
til computerstyrede vidundermaski
ner, fremstillet af kulfiber og epoxy. 

Mennesker som Otto Lilienthal og 
brødrene Wright har inspireret tu
sinder andre, der har sat livet på spil 
for at være blandt de første, der op
levede suset af frihed i luften. I Dan
mark er vi stolte af Ellehammer, der 
foretog sine første flyvninger i 1906, 
og som derfor var med t i l at vække 
mange danskeres drøm om at flyve. 
Uden Ellehammer var flyvning nok 
ikke blevet så stort som det trods alt 
blev, og uden Ellehammer havde der 
nok ikke været så stor interesse, at 
der ligefrem blev skabt en forening 
af "flyvere" - DANSKE FLYVERE, der 

blev etableret allerede i 1917 ... kun 
godt ti år efter Ellehammers første 
flyvning. 

Foreningen "DANSKE FLYVERE" har 
nu eksisteret i 100 år, og i forbin
delse med fejringen af jubilæet ar
rangerede en gruppe af foreningens 
medlemmer et helt unikt "flyv-ind" på 
Kløvermarken, der spillede en vig-
tig rolle i flyvningens allert idligste 
barndom. I forbindelse med dette ar
rangement blev foreningens 100-års
skrift udgivet, hvilket er en flot 
gennemarbejdet samling af artikler, 
der fortæller om 100 års flyvning i 
Danmark. Bogen blev præsenteret til 
arrangementet på Kløver
marken, til foreningens 
årsfest og til Roskilde 
Airshow, hvilket førte ti l, 
at der på bare tre dage 
blev der solgt over 400 
eksemplarer af bogen. 

Bogen "MED DANSKE FLY
VERE PÅ VINGERNE 1100 
ÅR" giver læserne en lang 
række historier om flyvning 
i Danmark, fra Ellehammers 
første flyvning til og med et 

indblik i hvad militær flyvning kan 
forvente, når de første højteknologi
ske F-35'ere lander i Danmark i 2022. 

Bogen hører til blandt klassikkerne 
på bogreolen, og den er en oplagt 
julegaveide. 

Bogen kan købes gennem førende 
danske boghandlere eller bestilles 
hos foreningen Danske Flyvere. 
E-mail: regnskab@danskeflyvere.dk 

ISBN 978-87-999703-0-8 

Pris: 200 kr. 
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NIHIL INTENTATUM "Intet uforsøgt" 
er mottoet for Eskadrille 722, der 
har base på Flyvestation Karup, hvor 
forsvarets helikoptere blev samlet i 
2004, efter at have haft "hovedkon
tor" på Flyvestation Værløse, nord for 
København. 

Helicopt er Wing Karup råder over 
flere forskellige helikopter-typer, der 
løser forskellige opgaver for hæren, 
søværnet, flyvevåbnet og politiet, 
men der er ingen tvivl om, at EH101 
MERLIN er noget helt særligt. For de 
14 enorme helikoptere, der i sin tid 
blev indkøbt, er nok den del af for
svaret som flest danskere er bekendt 
med, ford i forhåbentlig alle indbyg
gere i landet ved, at hvis lokummet 
virkeligt brænder, så er det nok en 
101'er og flyets specialister, der gør 
alt hvad der står i deres magt for at 
hjælpe! 

Hele vejen gennem den næsten 300 
sider "lange" bog, fortæller piloter, 
reddere, læger, mekan ikere, og mange 
af de mennesker 722 har reddet, om 
nogle af opgaverne de imponerende 
helikopter har løst. Det er spæn
dende, tankevækkende og rørende at 
læse om livet i og omkring de impo
nerende helikoptere, der betjenes og 
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vedligeholdes af mindst ligeså im
ponerende mennesker, der ikke giver 
op før alt har været forsøgt. For det 
er ikke uden grund af Eskadrille 722 
lever under mottoet NI HIL INTENTA
TUM ! ! ! 

Bogen MERLIN, som er den t redje 
bog i serien OPLEVELSER PÅ DANSKE 
VINGER, er endnu et mesterværk, 
der er blevet t il gennem et tæt sam
arbejde mellem F-16 pi lot Thomas 
Kristensen (MET) og Henning Kristen
sen, der også er kendt som FOTO
HENNING. Første bog, F-16, blev rost 
til skyerne og hurt igt udsolgt, og den 
velfortjente succes inspirerede MET 
og FOTO-HENNING til at lave bogen 
om Herkules, der nu følges af det 
imponerende værk om MERLIN. I de 
tre bøger skildres livet i og omkring 
flyene af de mennesker der er - eller 
har været - tæt på, og det gør bø
gerne uundværlige, fordi de giver en 
unik indsigt i helt specielle verdener, 
der ikke er tilgængelige for alle og 
enhver. 

Bøgerne F-16, Herkules og MERLIN 
er blevet til fordi MET og FOTO
HENNING har taget initiat iv t il pro
jekterne og brugt deres fritid i en god 
sags tjeneste. Alle, der bidrager med 

bi lleder og historier gør det uden 
andet honorar end et eksemplar af 
bogen, der dog skaber et overskud, 
der går direkte ti l at støtte danske 
soldater og disses efterladte. 

For de FLYV-læsere, der ikke allerede 
har købt bogen MERLIN, er der god 
grund t il at gøre det, og endnu bedre 
grund ti l at skrive den øverst på øn
skesedlen, så rigtigt mange bøger 
havner under juletræerne. Mange 
anmeldere har for vane at søge efter 
noget negativt, og skal man finde no
get negativt, så kan det være, at det 
er utroligt svært at lægge bogen fra 
sig. Men det må omgivelserne lære 
at leve med, for der kommer heldig
vis flere bøger i samme gode serie af 
OPLEVELSER PÅ DANSKE VINGER! 

Polit ikens Forlag 

Vejledende pris: 350 kr. 

ISBN 978-87-400-3619-0 



Julen 2017 ser ud til at kunne blive 
en rigtig "BOG-JUL'.', for ud over at 
skrive "MERLIN" og "Med danske 
flyvere på vingerne i 100 år" på øn
skesedlen, så er det absolut værd 
at skrive "KYSSER HIMLEN" på årets 
ønskeseddel. Faktisk er det et "must", 
hvis man da kan vente helt til Jul, 
med at få fingrene i den fantastiske 
fortælling, som Thomas "MET" Kristen 
har skrevet. 

I bogen "KYSSER HIMLEN" fortæller 
"MET" sin l ivshistorie, der er blevet 
til "En jagerpilots historie". Thomas 
Kristensens liv starter ganske almin
deligt, med komme til verden den 
1. november 1969, hvilket følges op 
med at vokse op i trygge rammer hos 
mor og far og bror i en ganske almin
delig familie på Amager. Skoletiden 
går med fodbold og andre sunde 
drenge-aktiviteter, alt imens familien 
lever et ganske almindeligt liv, med 
bilferier med telt sydpå, familiebesøg 
og den obligatoriske tur til Mallorca. 
Barndom bliver til ungdom, og fol
keskole afløses af tre år i gymnasiet, 
hvilket ikke peger i retning af et liv, 
der vi l blive så meget anderledes end 
det alle de jævnaldrende begiver sig 
videre ud i, efter at have fået sat stu
denterhuen på hovedet. 

Thomas Kristensen vælger dog at 
gå en vej, der skal vise sig at blive 
helt speciel. For efter at have klaret 
frivillig værnepligt, fortsætter han 
i "Kongens klæ'r" hvor han blandt 
andet bliver Garderhusar i Næstved. 
Efter at have lært at stå ret, parere 
ordrer, skyde, grave huller og holde 
ud, når det er surt, søger han ind i 
Flyvevåbnet, og efter at have bestået 
optagelsesprøverne, og den helbreds
mæssige undersøgelse på Flyvemedi
cinsk Klinik på Rigshospitalet, starter 
han på flyvevåbnets flyveskole på 
Avnø i 1991. Efter 14 timers skole
flyvning bliver han den 14. august 
1991 sendt solo for første gang i et 
SAAB T-17 skolefly med halenummer 
T-417, for at flyve en landingsrunde 
omkring den nu nedlagte græsbane 
på Avnø, syd for Næstved. Herfra er 
der kun en vej, og det er videre til 
Texas for at lære at flyve jet, og hjem 
igen for at flyve F-16! 

Thomas "MET" Kristensen har nu 
logget over 3.000 timer i F-16, og 
selvom hans "stelnummer" indeholder 
69, er han stadigvæk aktiv F-16 pilot. 
Han er også aktiv formidler, og har 
ydet en kæmpe indsats i tilblivelsen 
af bøgerne "F-16", "HERCULES" og 
"MERLIN" i serien "Oplevelser på dan-

ske vinger". 
Derfor kommer det 
ikke som nogen overraskelse,at han 
også skriver en bog om sine egne 
oplevelser som jagerpilot, men det 
er overraskende hvor blændende 
velskrevet og medrivende bogen er. 
For bogen er ganske enkelt næsten 
umulig at lægge fra sig, når man har 
fået den i hænderne. En bog på 425 
sider kræver dog, at man af og t il 
holder en kort pause, for finde noget 
spiseligt, men ud over det er der kun 
en anden grund ti l at lægge bogen 
fra sig et par minutter ad gangen! 

FLYV giver bogen 10 ud af 10 mulige 
stjerner eller flyverhjelme - takker for 
en forrygende læse-oplevelse - og 
ønsker alle andre der får fat i bogen 
god læselyst! NYD BOGEN! 

KYSSER HIMLEN er udgivet på Politi
kens Forlag og den har ISBN nummer 
9 788740 036381 
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OY-BZAfyldte 50 i 2011. Der er nok ikke mange kørelærere, der anvender biler fra 1961, 
men en Cessna 150 er stadig et meget fint skolefly. Det bliver fortsat brugt på masser af 
flyveskoler rundt omkring i verden. 

"Vi skal væk fra det der med, at pi
loter er højere væsner," siger Brian 
Pastoft, ejer af Aarhus Air Center og 
instruktør samme sted. "Faktum er, 
at det på mange måder er lettere at 
flyve end at køre bil. Hvis man kører 
i bil, er der desværre en del men
nesker, som kører efter deres egne 
regler. I luften kan man som udgangs
punkt regne med, at vi alle spiller 
efter samme regelsæt, som i øvrigt 
ikke er ret stort." 

FLYV har besøgt Aarhus Air Center 
og været med Brian på Samsø, hvor 
han gav efterskoleelever deres første 
flyvetime, og desuden på Randers 
Flyveplads, hvor han var i gang med 
at lære sine elever at lande. 

Brian og hans makker og ansatte 
Frederikke Hansen, har i fællesskab 
sørget for, at mange østjyder har fået 
deres PPL, og flere er gået videre til 
større flyveskoler og en karriere som 

pilot. De hjælper også områdets pri
vate piloter med tjek og certifikatfor
nyelser. Aarhus Air Center er dermed 
en helt nødvendig virksomhed for 
fri tidsflyvningen i Østjylland. 

Tv. Frederikke Hansen - instruktør hos 
Aarhus Air Center. Foto: AAC 

Th. Her er Brian og Cessna'en fotograferet 
i forbindelse med, at en radiostyret model 
skulle fotograferes med skalaperspektiv til 
et modelfl.yvemagasin. 
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Det er kun et spørgsmål om håndelag 

Eleverne fra Samsø Efterskole henter selv 
morgenmaden fra buffeten i Terminal 1 
på Samsø International. Mod slutningen 
af chokolademadderne holder Brian sin 
briefing. Om lidt skal de unge selv styre en 
flyvemaskine. 

En af eleverne sætter det første hjul på ba
nen. Deres år med flyveteori og simulator
flyvning gør det ofte muligt for dem at flyve 
hele første time selv. Sommetider til deres 
egen store overraskelse. Brian kommenterer, 
rådgiver, opmuntrer og retter rent verbalt. 
Meget sjældent har han brug for selv at 
tage fat i styregrejerne. 
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Det ligger Brian og Frederikke meget 
på sinde at påpege, at langt de fleste 
a ltså kan lære at flyve: "For at kunne 
flyve, skal man have viden og færdig
heder," konstaterer Brian. "Men det 
er ikke enkeltdelene, der er proble
matiske. 

Langt de fles te har noget i deres dag
lige arbejde, som er vanskeligere. I 
et fly skal det bare kombineres, sam
tidig med at man bevæger sig med 
200 km/t. Så er det, at det bliver en 
udfordring." Og det lærer man så 
at håndtere på Aarhus Air Center 
- både enkeltdelene og kombinatio-

"Når vi kommer op, er det helt i orden at 
sige, at 'det har jeg ikke lyst til'. Måske vil 
nogen af jer hellere sejle sejlbåde eller 
dyrke landevejscykling. Det er ingen skam, 
og det er ikke noget nederlag. Flyvning 
skal man kun beskæftige sig med, hvis man 
synes det er sjovt." 

nen af dem under det tidspres, som 
er et grundvilkår i alle former for 
flyvn ing. 

"Vi bruger mange procedurer inden
for flyvning - tjeklis ter og bestemte 
måder at gøre tingene på. Det gør 
det sjovere at flyve, fordi man hele 
tiden kan være på forkant med ma
skinen. Man bevarer overblikket, og 
skulle der opstå en helt uforudset 
situation, der kræver håndtering ud 
over de indlærte procedurer, vil man 
så alligevel takket være dem, være så 
godt klædt på som muligt til at takle 
den situation også." 

BEGYNDELSEN 
Da Brian Pastoft i 2001 havde fået 
sine certifikater og skulle til at 
begynde at arbejde som pilot, fløj 
nogle terrorister et par rutefly ind 
i World Trade Center. Det lagde en 
voldsom dæmper på flyvning i hele 
verden. 
Starten på karrieren var ikke let. 
Under uddannelsen fu lgtes han 
ofte med Frederikke Hansen t il 
flyvep ladsen. Hun ville også være 
pilot. De to delte erfaringer fra 
undervisningen, og det vidste sig, 
at selvom de generelt var glade for 
den, stødte de også på inst ruktør
typer, der var noget barske og mili-



tært anlagte. De var begge rystende 
nervøse, når de skulle op med dem, 
og de blev enige med hinanden om, 
at den slags slet ikke gav nogen 
mening. 

"Vi fik simpelthen bank sådan i 
overført betydning. Det var der in
gen grund til, vi gjorde jo alt, hvad 
vi kunne og var topmotiverede. Så 
jeg og Frederikke blev efterhånden 
enige om, at vi måtte kunne lave 
en skole, hvor det at få PPL skulle 
være en sjov, god oplevelse." 

Det indebar, at eleven skulle sæt
tes i centrum i den forstand, at 
skoleflyvningen skulle have høje-
s te prioritet. Det kan lyde som en 
næsten dumsmart banali tet, men 
i årenes løb har en hel del elever 
til privatcertifikat oplevet aflyste 
skoleflyvninger, fordi der lige skulle 
laves en taxaflyvning, fotoflyvning 
eller noget helt andet. Små flyvefir
maer har ofte haft mange jern ilden 
- måske nødvendigt for at lave et 

overskud, men langt fra ideelt set 
fra elevens synspunkt. 

Brian og Frederikke fulgtes ud i 
instruktørgerningen, og i første om
gang arbejdede de for andre. Men når 
de så sig omkring, mente de fortsat, 
at der var plads til forbedringer, 

ikke mindst, som Brian påpeger, "i 
betragtning af, at private elever skal 
ryste op med 100.000 kroner for at få 
et PPL. Så skal de da have en positiv 
oplevelse." 

I 2007 tog Brian Pastoft så en rask 
beslutning. Han købte en Cessna 150 
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Det er kun et spørgsmål om håndelag 

og fik en ny motor sat i den. Brian 
tegnede selv logoet, der sidder på 
halen af flyet. I midten sidder en 
Hawker Hurricane, et klass isk briti
ske jagerfly fra Anden Verdenskrig. 
"Jeg har altid været fascineret af fly
ene fra dengang," fortæller Brian. "Og 
det kunne da være fint at prøve at 
flyve sådan en. Men når man sidder i 
en Cessna 150, trives drømmen om at 
flyve altså lige så fint." 

Han brugte tre uger på at skrive de 
nødvendige manualer, få det hele 
godkendt, og snart kunne han åbne 
Aarhus Air Center. Frederikke hørte 
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om det, ringede og blev på stedet til
knyttet som instruktør. Det er fortsat 
de to, der tager eleverne med op og 
lærer dem at flyve. 

Flyveskolen startede sine operatio
ner i Tirstrup, men er siden flyttet til 
Randers Flyveplads. 

ELEVERNE 
Til et introduktionsmøde hos Aarhus 
Air Center mødte bl.a. en violinist, en 
lokomotivinstruktør, en pizzabager 
og en fotograf op. Det er mennesker 
med vidt forskellige baggrunde, der 

"Du skal op at lege med flyveren," siger 
Brian under denne briefing. "Slap af, mærk 
maskinen, prøv den lidt af Så er det, du be
gynder at lære. Du kommer ikke til at lave 
noget, jeg ikke let kan rette op på, hvis det 
viser sig nødvendigt, og det er mit ansvar at 
qø,e del." 

Benzinen i tankene tjekkes med "en høj
teknologisk pind'; som flyveeleven Niels 
udtrykker det. 

drømmer om at flyve. Der er de helt 
unge, der skal have luft under vin
gerne, måske med henblik på at blive 
professionelle piloter på et tidspunkt. 
Der er de midaldrende, hvor børnene 
er fløjet fra reden, så de har fået råd 
til drømmen om at få vinger selv. Der 
er håndværkere og akademikere, der 
er mænd og kvinder. Hver kommer 
de med deres stærke sider og møder 
udfordringer på andre. 

"Det kan næsten være irriterende at 
se, hvor hurtigt et ungt menneske 
lærer at håndtere en flyvemaskine," 
smiler Rri,rn, "men mange unge 
skruer ikke i knallerter mere, så det 
er ikke sikkert de ved ret meget om, 
hvordan motorer fungerer. Teorien 
er ikke noget problem for akademi
kerne, der er vandt til at håndtere 
store mængder læsestof, mens ma
skinmestrene med det samme kan 
høre, om der er et eller andet, som 
lyder forkert." 

"Piger flyver ofte bedre end dren
gene," fortæller Brian. "Pigerne tager 
hjem og tænker over, hvad de gjorde 
galt, og hvordan de kan gøre det 
bedre. De er ikke så selvsikre; faktisk 
bruger jeg en hel del tid i cockpittet 
t il at for tælle pigerne, at de er dygti
gere, end de selv tror." 

"Drenge skal man sommetider lægge 
en dæmper på, fordi de nogle gange 
tror, at de kan mere, end de faktisk 
kan. Og så har vi mænd det med at 
fortrænge fejl - vi vil hellere hjem og 
fortælle gutterne, at det hele gik su
per godt!" 



SELVTILLIDEN 
Det er helt afgørende, at en pilot sto
ler på sig selv. Det kan ikke undgås, 
at man før eller siden kommer til at 
sidde i en situation, der ikke er så 
ideel, som man kunne ønske sig. Man 
kan planlægge sig uden om rigtig 
mange situationer, men det vil være 
urealistisk at tro, at man aldrig vi l 
møde en. Og i et lille fly er der kun en 
selv til at redde sig ud af suppedasen. 

Allerede under skolingen, skal ele
verne få den selvtillid. Frederikke fik 
lov at være med i DM til landingskon
kurrence og navigation. Hun fløj med 
en elev, som formelt var deltageren 
og stod for det. Hun var blot nødt til 
at være med, da eleven endnu ikke 
have certifikat. Men han vandt navi
gationskonkurrencen. Den slags giver 
selvtillid. 

Brian oplever mange gange, at nybag
te piloter er usikre. Men han påpeger 
over for dem, at der jo først er en 

Frederikke instruerer Sharooz - en flyveelev 
der er gået videre og snart vil være færdig 
som erhvervspilot. Foto: AAC 

instruktør, der mener de er gode nok, 
og siden har der været en kontrollant 
med tusinder af timers erfaring, der 
ligeledes mener, at de hverken er til 
fare for sig selv eller andre. 

Flere gange har han fløjet med nybag
te piloter for at stive deres selvtillid 
af. "I ni ud af ti tilfælde, fortager jeg 
mig overhovedet ikke noget på turen. 

Niels letter mod vest en sommeraften på 
Randers Flyveplads. Mange af Brians elever 
har arbejde, så flyvetræningen foregår i 
mange tilfælde ud på eftermiddagen. 

De kan sagtens. Når de så siger, at de 
da lavede en eller anden mindre fejl, 
forklarer jeg, at det er ok ikke at være 
perfekt. Det er der ingen, som er. De 
skal bare bruge alt det, de har lært, 
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Det får du hos GF 

0 Del i overskuddet på alle dine forsikringer. 
Hvert år gør vi regnskabet op, og kunderne deler overskuddet. 

Vi trækker din andel fra i din pris for det kommende år. 

Ø Personlig og nærværende rådgivning. 

Som kundeejet selskab har vi en særlig forpligtelse til at yde god 

service. Derfor går vi ekstra langt for at give god sagsbehandling, 

når skaden sker. 

0 Et lokalt kontor tæt på dig. 
Vi har kontorer i hele landet, så du er aldrig langt fra din lokale 
GF-afdeling. 

0 Rabat, når du samler flere forsikringer hos os. 
Hos GF belønner vi dig, hvis du samler flere forsikringer hos os. 

Ø Stærk autohjælp. 
Har du din bilforsikring i GF, kan du for 350 kr. om året udvide 

forsikringen med vores fordelagtige autohjælp. 

Det er nemt at skifte til GF 

Du ska l ikke selv gøre noget, når du vil skifte til GF. Vi klarer nemlig 
det hele og opsiger også dine nuværende forsikringer. Vil du høre 
mere om fordelene ved at være forsikret i GF? 

Så kontakt os på t lf.: 49 17 0194 og få et uforpligtende tilbud. 

GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet 
Strandvejen 59 · 2100 København Ø · Tlf. 49 17 01 94 · www.gf-officerer.dk 

GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s, 
som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesfors ikringsselskaber. 



og hele tiden flyve og blive bedre. 
Mange private piloter flyver alt for 
lidt." 

INSTRUKTØREN 
Men den baggrund Aarhus Air Center 
blev oprettet på, er det ikke mærke
ligt, at pædagogikken spiller en stor 
rolle. "Man skal vide, hvorfor vi skal 
op at lære forskellige ting, og man 
skal udt rykke det præcist. Vi skal ikke 
'op at lære at stalle', som mange siger. 
Vi skal op for at lære at genkende et 
stall og dets udvikling, så vi ikke kom
mer til at lave et i landingsrunden." 

Brian er meget bevidst om de roller, 
han spiller som instruktør; han er læ
rer, autoritet og forb illede. Samtidig 
kommer han meget tæt på s ine elever 
- også sådan helt fysisk. Man sidder 
tæt i en Cessna 150. 
"Det kræver meget af en instruktør. 
Det bliver nemt meget personligt at 
sidde og inst ruere og samtidigt være 
meget tæt på hinanden fys isk. Jeg 
sidder med et menneske, som betaler 

mange opsparede kroner for at lære 
at flyve. Man skal virkelig opføre sig 
ordentligt." 

Og med det mener Brian ikke mindst, 
at instruktøren skal tale ordentligt t il 
eleven. Alligevel vil der næsten altid 
være både gode og dårlige dage i et 
skoleforløb. 

"Det kan være, de har sved på panden 
og synes, at jeg er hård. En halv time 
efter landingen har de måske lyst til 
at skælde mig ud, men det er vigtigt, 
at vi slutter dagen med at smile og 
blive enige om, at det var en god op
levelse. 

Uanset hvad," fortsætter Brian, "skal 
vi huske at samle eleven op, inden vi 
sender ham eller hende hjem. Der har 
.al.ti.d været et eller andet godt i løbet 
af flyvetimen." 

Her i efteråret 2017 er Brian og Fre
derikke i gang med et nyt hold elever, 
der har sat s ig på skolebænken i teo
rilokalet på Randers Flyveplads. Og 

Det er Danmark, når det er bedst: en rød
hvid Cessna i 2000 fod, sejl som stryger 
om klint og næs, og Besser Rev er en tynd 
stribe i det blå hav. Ville man være andre 
steder i verden i et øjeblik som dette 

lad os så i den anledning give Brian 
det sidste ord, bare lige for at slå 
pointen fast: "Flyvning er ikke raket
videnskab. Vi skal ikke glorificerede 
den. Tænker man foran, er det ikke 
noget farl igt ved det. Du bliver en god 
pilot, når du lærer at planlægge or
dentligt, træffe fornuftige beslutnin
ger og føre dem ud i livet. Så venter 
der til gengæld også store og dejlige 
oplevelser på himlen!" + 
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A lle disse aspekter fik jeg mulig
hed for at få et indblik i som ob

servatør på SK935/SK936 CPH-SFO
CPH i dagene 12.-14. maj 2017. FLYV 
var inviteret indenfor i en verden 
som de færreste får adgang til, og 
her bringer vi et indblik i piloternes 
arbejde - fra deres første briefing 
inden afgangen til debriefingen 49 
timer senere. 

Fredag, den 12. maj 2017, kl.11.00 
SAS Crew Base, CPH 

SAS' Crew Base i Kastrup ligger i 
Terminal 3 - godt gemt inde bag bu
tikker og andre lufthavnsfaciliteter. 
Her mødes piloterne i en lille ver
den, der er hemmelig for de fleste, 
for at forberede dagens flyvninger 
eller for at slappe af mellem to flyv
ninger. Det er også her cabin crew 
sætter sig og gennemgår dagens 
flyvning. Allerede siden det såkaldte 
"schedule re lease" for maj måned, 
som fandt sted midt i april, har pilo
ter og cabin crew på dagens flyvning 
vidst, hvem de skulle flyve sammen 
med. Men for First Officer, Jan Dis
sing, begyndte dagens arbejde, al
lerede inden han forlod hjemmet i 
Nordsjælland. 

Lidt mere end to timer før den plan
lagte afgang modtog han nemlig en 
såkaldt "briefing package" fra SAS 
Flight Dispatchment i Stockholm på 
mail. Denne pakke rummer blandt 
andet en PDF på ca. 50 s ider med 
detaljer om dagens rute, vejr, fuel
beregninger, NOTAM og TAF for 
alle relevante lufthavne på eller i 
nærheden af ruten. Det er derfor 
tre piloter, der allerede er i arbejds
mode, der møder mig de fastsatte 80 
minutter før afgang. På afgangene til 
Los Angeles og San Francisco er det 
nødvendigt med tre piloter af hen
syn til SAS' interne "crew planning 
guide", og selv om man ifølge denne 
guide i teor ien kan flyve til Tokyo og 
Shanghai med to piloter, så har man 
ved SAS alligevel valgt at prioritere 
tre piloter også på disse afgange. Det 
skyldes, at flyvetiden akkurat er så 
lang, at der ikke skal meget forsin
kelse til, for at en tredje pilot bliver 
nødvendig. 

For at komme godt fra start sætter 
dagens tre piloter, Peter Nielsen, 
Jan Dissing og vores svenske "Relief 
Pilot" sig ned sammen med mig over 
en kop kaffe og gennemgår indhol
det af "briefing package". Hele plan-

Piloterne gennemgår vejr og flyveplan 
inden afgang. 

lægningen foregår på iPad og i en 
række særlige apps udviklet af Luft
hansa, bl.a. "LIDO/mPilot". Den så
kaldte "MEL", Minimum Equipment 
List gennemgås og holdes op mod 
Airbus' sikkerhedsforskrifter og fly
vevejret og ruten gennemgås kritisk. 
Mange aspekter af flyvningen ligger 
altså allerede fast og flyveplanen er 
"filed", men en stor og vigtig beslut
ning udestår: Hvor meget fuel skal 
der tankes? Det er Company Policy 
hos SAS, at det er besætningens 
suveræne beslutning. Briefingen 
foreslår 82,5 tons, hvoraf de 77 tons 
er den såkaldte "trip fuel". De reste
rende 5,5 tons er sammensat af 30 
minutters reserve, taxi-forbrug og 
ekstra reserve til alternativ lufthavn, 
som i dette tilfælde er Oakland ved 
San Francisco Bay nogle få minutters 
flyvning fra SFO. Men piloterne be
slutter sig for at tanke 84,5 tons for 
at være på den sikre side. Princippet 
er altid "safety first". 
Således bliver vores take off-vægt 
252.954 kg med 3 piloter, 9 cabin 
crew, 186 passagerer og fulde vand
tanke - og en observatør. 
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Med denne viden mødes piloterne 
med cabin crew kl. 11.15 i et af møde
lokalerne i Crew Base til den såkaldte 
"crew briefing". Alle hilser pænt på 
hinanden, og man fornemmer som 
observatør øjeblikkeligt en ganske 
særlig "team spirit". Samarbejdet mel
lem piloter og cabin crew er essentielt 
for at opgaven løses optimalt, sikkert 
og til tiden. Den forestående opgave 
tages alvorligt, men humoren og det 
gode humør får også lov at være med. 
Air Purser, Annette de Graaf, leder 
mødet med stor myndighed og fortæl
ler om passagerernes eventuelle sær
lige behov. Piloterne orienterer om de 
ting, der kan have betydning for flyv
ningens praktiske gennemførelse, dvs. 
"en route"-vejret og flyvetiden, som 
er beregnet til 10h55m. Der udarbej
des også en "crew list" med navne og 
Lelefonnurnre på alle i besætningen, 
og der træffes aftaler om transfer og 
hotel i San Francisco. Herefter samles 
alle uden for Crew Base, og vi går i 
samlet flok til gate C32. Nu går det 
løs ... flyveren skal gøres klar ... turen 
går til San Francisco! 

Fredag, den 12. maj 2017, kl.11.45 
Gate C32, CPH 

Fremme ved flyet går piloterne di
rekte i cockpittet, mens cabin crew 
går i gang med at sikre sig, at alt sik
kerhedsudstyr er ombord og findes 
på de rigtige steder, kontrollerer den 
mad, der er leveret og tjekker sæder, 
toiletter og kabinen generelt. 

1 cockpittet ligger logbogen klar til 
kaptajnen og det fremgår, at OY-KBC 
senest har været i New York og an
kom til CPH i morges kl. 07.30 og si
den da har gennemgået maintenance. 
Jan Dissing uploader flightplanen til 
FMS ("Flight Management System") 
og henter desuden de seneste vind
forhold på ruten ind i beregningen. 
Den beregnede flyvetid er fortsat 
lOhSSm. Alle tre piloter taster nu 
takeoff data ind i hver deres Airbus' 
"FlySmart" takeoff-app og sammen
holder resultatet. Dagens Vr hastig
hed er 180 kts. 

Efterhånden begynder de forskellige 
klarmeldinger at komme: "Ground" 
melder sig klar til push back på in
tercom, loadsheet fra "Handling" 
med de endelige vægtdata på last og 
baggage overleveres i døren, "Fuel 
re lease"-kvitteringen tjekkes og 
holdes op mod bestillingen på de 
84,5 tons fuel, som bestiltes. Alt ser 
fornuftigt ud. Kabinen meldes klar, 
og det betyder, at Kaptajn Peter Niel
sen kl. 12.12 kan starte APU op efter 
aftale med "Gro und", og at ground
power kan lukkes ned. Med t il freds
hed kan man konstatere, at "cockpit 
preparations" er "an-time" og 30 
sekunder før planmæssig afgang får 
OY-KBC alias SK935 push back, alt 
imens motor et og to startes op og 
overvåges. Halvandet minut senere 
kører alle fire motorer, og vi holder 
klar til taxi via Q, D, C, B, kryds af 
bane 30 og videre til Bl ved 04R. 

Fredag, den 12. maj 2017, kl.12.30 
Et sted mellem C og B , CPH 

På vej mod bane 04R briefer kaptaj
nen om mulige scenarier: 
Ved problemer under 100 kts kan vi 
nå at bremse ned igen, over 100 kts 
fortsætter vi take off, stiger til 400 
fod og følger ECAM-actions, dvs. de 
forslag, som flyets computer foreslår 
til troubleshooting. 

Til San Francisco med SAS 

En "Engine Fail Procedure" er lagt 
ind i FMS for alle ti lfældes skyld. 

Umiddelbart efter taxi ad B påbegyn
des foretages et blidt "brake check" 
og check af flight controls, og mens 
vi således er på vej mod banen får vi 
clearance til at climbe og maintain 
4000 fod. Endelig fuldendes "Before 
takeoff checklist". Kl. 12.35 er vi 
lined up på 04R, og gashåndtagene 
føres frem til "take off thrust" er 
"set" - På 18 sekunder runder vi 100 
kts og efter yderligere 15 sekunder 
når vi Vr og Jan Dissing, som er "Pi
lot Flying", indleder climb out. Kort 
efter får vi besked på at indlede et 
venstredrej til kurs 320 og indlede 
stigning til FL240, derefter videre 
mod Waypoint GOLGA. Inden længe 
er vores hastighed 360 kts, og vi pas
serer Fredensborg Slot, Anholt, Læsø 
og Skagen. 

Ganske hurtigt, efter vi har nået vo
res cruise-højde, går vores "Relief Pi
lot" ud for at lægge sig i køjerummet 
bag cockpittet. På denne tur er der 
plads til to raster af halvanden times 
varighed for hver af de tre pilote1: 
Snart bliver der langt mellem vore 
waypoints, alle systemer overvåges 
og fungerer uden problemer, og 
FL360 er nået. Flight Dispatch har 
udregnet denne højde ud fra en lang 
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række parametre. Forholdet mellem 
fuel efficiency, vejr, maintenance, 
punctuality og en lang række andre 
parametre udtrykkes gennem et 
"Cost Index", som FMS fodres med 
under opsætningen inden flyvnin
gen. 

Fredag, den 12. maj 2017, kl.16.30. 
(Dansk tid) Et sted mellem ISVIG 
og 67'10" N 

På denne flyvning skal vi flyve nord 
for OTS ("Organised Track System"), 
det vil sige de transatlantiske ruter, 
som flyttes en gang dagligt, alt efter 
hvor jetstrømmen ligger. På denne 
måde kan de østgående fly drage 
størst mulig fordel af medvinden og 
derved reducere fuelforbruget og 
rejsetiden. De vestgående ruter læg
ges, så de ikke generer de østgående, 
men i øvrigt er trafikken ufle stort 
set ensrettet, idet flyselskaberne pla
cerer deres afgange mellem Europa 
og Amerika, så afrejsetidspunkterne 
og ankomsttidspunkterne bliver så 
behagelige og optimale som muligt 
for passagererne. 

Selvom vi kommer til at ligge langt 
fra anden trafik med vores meget 
nordlige rute, så skal der alligevel 
altid indhentes en Oceanic Clea
rance. Det er den pågældende ATC, 
der koordinerer og udsteder vores 
clearance. På store dele af flyvnin
gerne over Atlanten er der ingen 
radardækning, men i stedet kom
munikeres via datalink og FMS-sy
stemet sender positionsdata direkte 
til pågældende ATC via ADS (Auto
matic Dependant Surveillance). På 
de nordlige kurser er det Reykjavik 
Oceanic Clearance, der koordinerer. 
Sydligere er det Gander i Canada og 
Shanwick i Irland og sydligst er det 
Santa Maria. Som backup har man 
HF-r;idio til t;ilckommunikation med 
sikker identifikation vha. såkaldt 
"Selcal Check". 

Inden længe har vi Grønlands øst
kyst i sigte, og man overraskes over, 
at indlandsisen rager op til FL106. 

En detalje, som pludselig spiller en 
stor rolle, hvis vi får brug for at sik
kerhedslande! 
Undervejs overvåges alle systemer 
efter faste rutiner, og hver time luk
ker vi ekstra luft gennem air con
dition i ti minutter for at holde kli
maet behageligt i kabinen. Desuden 
foretages løbende tjek af alternative 
lufthavne undervejs, for det tilfælde 
vi skulle miste en motor eller miste 
kabinetrykket. 

Godt fire timer inde i flyvningen er 
alternativ lufthavn Søndre Strøm
fjord - dog under den forudsætning, 
at der kan dumpes fuel. Flyets sam
lede vægt er for stor til en sikker 
landing - så i givet fald skulle vi 
dumpe 24 tons fuel vha. en såkaldt 
jettison i vingen. Alternativ lufthavn 
kodes løbende ind i FMS, så ruten 
hurtigt kan aktiveres om nødvendigt 
og opdaterede METAR og TAF printes 
ud, så de er lige ved hånden. 

Cabin crew sørger godt for pilo
terne, så der er friske forsyninger 
af mad, drikke og snacks - også 
selvom døgnrytmen i cockpittet 
ikke nødvendigvis svarer til, hvad 
resten af flyet oplever. Cabin crew 
har mulighed for at raste efter et lidt 
andet mønster og kun i sæder, der 
kan lægges lidt ekstra langt tilbage. 
Men der er mulighed for at hvile lidt 
undervejs mellem de mange forskel
ligartede opgaver, som spænder mel
lem sikkerhedsrelaterede opgaver og 
services. Hele tiden er sikkerhed og 
passagerernes velbefindende i fokus. 
Fælles for alle ombord er det vigtigt 
at holde sig vel hydreret. 

Under passage af Rocky Mountains 
oplever vi en kort periode med let 
turbulens, og inden længe bliver det 
tid til at gennemgå landingen i SFO. 

Fredag, den 12. maj 2017, kl.23.05 
(Dansk tid), Stillehavskysten nord 
for San Francisco 

20 miles før descend flyver vi Mach 
0.8, hvilket svarer til en true airspeed 



på 450kts eller en indicated airspeed 
på 250 kts - for vi ligger i FL390 og 
der er ret langt mellem molekylerne 
heroppe. Vi får besked på at sætte 
farten op til 270 kts, gå ned i FL290 
og dreje til kurs 200 grog fortsætte 
ad vores Arriva! Route. Fra kabinen 
indløber besked om nogle få defekter, 
som skal udbedres, inden flyet kan 
vende hjem til CPH, og ellers meldes 
kabinen klar af Air Purseren. Vi pas
serer lufthavnen "over the field" i 
FLll0 på en sydlig radial, hvorefter 
vi modtager vektorer til en anflyv
ning af bane 28R. I praksis betyder 
det, at vi flyver syd om San Francisco 
Bay, drejer til kurs 280 grader og 
Jan Dissing beder om at flaps sættes 
trinvist. Efter en ILS anflyvning kob
ler han autopiloten ud og overtager 
flight controls. Efter llh03m i luften 
sætter vi hjulene. Landingen er silke
blød, og de ca. 175 tons bremses ned, 
og vi taxier ind til gaten på to moto
rer og APUen kører. Ved gaten kobles 
vi til ground power. Kabinedøren åb
nes præcis 5 minutter før tidsplanen, 
vi åbner cockpitvinduerne og efter 
passagererne har forladt kabinen, 
lukkes alle systemer ned, og logbo
gen lægges klar til mekanikeren. 

Det er tydeligt at mærke, at hele 
besætningen er glade og tilfredse 
med rejsens forløb. Nu gælder det 
immigrations. Det kræver lidt omhu 
at forklare min immigration officer, 
at jeg som er i civil påtænker at rejse 
tilbage til Danmark efter et ophold 
på ca. 25 timer. Men det lykkes om
sider, og så går alle ellers samlet 
og helt hjemmevant gennem 
mega-lufthavnen og ud til den 
ventende transferbus, som 
kører os til vort hotel i det 
centrale San Francisco. 

Undervejs går snakken lysteligt, og 
alle ser frem ti l et døgn, hvor der er 
brug for både at strække benene og 
få hvilet. For de fleste piloter har mo
tion og hvile omtrent lige stor betyd
ning på disse ture. Målet er at være 
i god form psykisk og fysisk inden 
returflyvningen i morgen. 

Jan Dissing og jeg tager på sight
seeing til fods. Det er rart at mærke 
blodomløbet blive bragt tilbage til 
sædvanlig stil og få frisk luft i lun
gerne. Dagen sluttes med thai-mad 
inden sengetid klokken 05 dansk t id. 

Lørdag, den 13. maj 2017 kl.07.00 
(Pacific Daylight Time) Downtown 
San Francisco 

Til San Francisco med SAS 

Efter en noget urolig nat, hvor krop 
og sind ikke følte sig i helt samme 
tidszone - og hvor politiet larmende 
ordnede politiforretninger 19 etager 
under mit vindue - så er der trods alt 
blevet hvilet. 

Vi har dagen frem til klokken 15.00 
til vores rådighed. Jan Dissing og jeg 
har sat hinanden stævne kl. 07.00 
lokal tid, og planen er at spise mor
genmad, leje cykler og så ellers få 
arbejdet kroppen igennem på "active 
sightseeing". Vi kører via Golden Gate 
Park til Stillehavskysten, videre op 
gennem Lincoln Park og så ellers 
over Golden Gate Bridge. Herfra går 
turen ned til det hyggelige lille fær
geleje Sausalito, hvor en velfortjent 
is nydes med udsigt til Alcatraz. Vi 
tager færgen tilbage til Pier 39. 
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Frokosten spiser vi på hotellet, for 
snart er det tid til et hvil og et bad, 
inden skjorterne stryges, og turen 
igen går med transferbussen tilbage 
til lufthavnen. 

Lørdag, den 13. maj, klokken 15.00 
(Pacific Daylight Time) 
På vej til lufthavnen 

Inden afgang fra hotellet har de tre 
piloter hver især studeret flyvningens 
dokumenter, som de har modtaget på 
mail, og i bussen diskuterer man nu 
et par af de detaljer, som man aftaler 
at være opmærksomme på. 
Den sædvanlige bane til start, bane 
28 L, er lukket på grund af vedlige
holdelse. Derfor frygter man forsin
kelser, når kun en bane skal benyttes 
til både start og landing. Det kunne 
tale for at laste mere fuel end sæd
vanlig, hvis der bliver kødannelser på 
taxi-vejene. I sidste ende fører det t il, 
at vi laster 1,5 tons ekstra fucl, i alt 
77,5 tons. TOW bliver dermed 253,3 
tons - vi holc!f'r os f't pænt stykkf' un
der 275 tons som er MTOW, selvom 
vi har næsten fu ldt hus, da 234 af 245 
sæder er optaget. 

Da vi er vel fremme ved flyet, fore
tages de sædvanlige procedure1~ der 
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skal bringe flyet frem til "an-time 
departure". Men vi får lov at vente 
lige lovlig længe på det endelige "load 
sheet" med den endelige vægt af last 
og bagage. Det viser sig desuden, at vi 
skal fragte nogle ganske vist ufarlige 
kemikalier med til København, men 
de skal opbevares ved 6 grader i den 
forreste del af lastrummet. Kaptajnen 
vælger derfor at konsultere flight 
dispatchment i Stockholm pr. telefon 
for at være sikker på, at kølingens 
forbrug af fuel ligger indenfor den 
fuel, der allerede er lastet. Desuden 
er der lidt problemer med at få kølin
gen ned på de 6 grader inde n afgang, 
men ved fælles hjælp og god support 
er vi klar til afgang. Samlet set bety
der det 5 minutters forsinkelse, som 
kan vise sig at blive til en større for
sinkelse, hvis vi skal holde i kø på vej 
mod startbanen. 

Vi får push back og cleares via A, 
kryds af01L, F, kryds af 28L til bane 
28R som forventet. Taxi foregår med 
motor 1 og 4, og inden kryds af bane 
28L er også motor 2 og 3 "available". 
Heldigvis er der ikke de store kødan
nelser, men før vi kan køre ind på 
bane 28R, må vi holde for tre landen
de fly. Vi er 29 minutter forsinkede, 
da vi kan se det næste landende fly og 

få r tilladelse ti l at køre ind på banen 
"for immediate take off". 
I løbet af ca. 30 sekunder når vi Vr og 
cleares via waypoints King, Carlos og 
Santana 2 t il FLl 90. FAA har ikke væ
ret uden humo1~ da de waypoints fik 
navne! Det må være en af verdenens 
smukkeste climb outs: Vi passerer 
ud over Stillehavskysten syd om San 
Francisco centrum, og kort tid efter 
flyver vi hen over Golden Gate med 
hele San Francisco Dawn Town på 
vores højre side. En smuk afsked med 
en dejlig by. 
Vores første flyvehøjde i FL330 nås i 
løbet af cirka 20 minutte1~ i kabinen 
påbegyndes serveringen og i cockpit
tet forbereder man endnu engang 
Oceanic Clearance. 

Lørdag, den 13.maj 2017, kl. 20.25 
(Pacific Daylight Time) 
FL350,Saskatoon,Canada 

Vi flyver 519 kts og udenfor er mør
ket så småt ved at sænke sig over 
Nordamerika. Det rutinemæssige 
fuel check vise,~ at vi har 2 tons fuel 
ekstra i forhold til forventet - "but 
better safe than sorry"! Selvfølgelig er 
det altid en afvejning af sikkerhed og 
økonomi, men lige nu, hvor vi skal til 
at passere en af verdenens mest øde 
egne, så føles det godt at have en lille 
brændstofreserve. 

Vores entry point i forhold t il OTS 
hedder ADSAM og Reykjavik ønsker 
at modtage vores request 45 minut
ter før forventet entry. Da vi første 
gang sender vores request via Da
talink får vi at vide, at vi endnu ikke 
kan forvente svar og må vente. Men 
da vi 25 minutter før entry opnår 
clearance, så indstilles FMS til at 
placere os 1 mile "right of track", sim
pelthen fordi præcisionen i moderne 
navigation er så stor, at der er brug 
for f'n marein. 

Over det nordligste Canada oplever 
vi en nat, som kun er cirka 15 minut
ter lang - sommeren er på vej - og 
det fører til en snak om arbejdstider; 
døgnrytmer og jetlag. Piloterne er 



enige om, at det er væsentlig nem
mere at håndtere de lange flyvninger 
fra vest mod øst om sommeren, fordi 
det er så meget lysere end i de lange, 
mørke vintre. 

Efter små 50 timer på farten er det 
vigtigt for krop og sind at hvile. Der
for udløser et arbejdsrul til SFO eller 
LAX fire fridage. Hvis der derimod er 
tale om en af de kortere ture til USA's 
østkyst, så må man nøjes med to fr i
dage til at restituere. Der er også fast
sat, hvor lang tid der må gå mellem 
en flyvning mod øst og en flyvning 
mod vest; hvis man eksempelvis har 
været på en flyvning til Bej ing, så har 
man som pilot brug for fire dage til at 
finde sin døgnrytme igen, inden den 
må brydes op med et arbejdsrul til 
USA. Samlet set må longhaul-piloter 
hos SAS flyve 900 timer på et kalen
derår og max. 1000 timer pr. løbende 
12 måneder, dog altid maksimalt 100 
timer pr. løbende 28 dage. 

Mellem arbejdsopgaverne skal der 
også være tid til de omfattende 
checks; det årlige Medical Class 1 
indtil man fylder 60 år, herefter er 
gyldigheden 6 måneder. Derudover er 
alle piloter hos SAS gennem to årlige 
simulatorcheck foruden et årligt Pro
ficiency Check og et årligt Operator 
Proficiency Check på hver af de typer, 
som man har rettighed til. I praksis 
vil det sige to årlige OPCs, idet alle 
SAS' longhaul-piloter flyver både 
A330 og A340. Som pilot er man en 
del af et fantastisk stort og komplekst 
organisatorisk apparat, der noget 
særpræget benævner det samlede 
antal flyvninger "produktionen". 

Omkring midnat (Pacific Daylight 
Time) passerer vi nord om Diskoøen 
i den lyse polarnat. Isbjergene lyser 
blåhvidt og luften har en klarhed, der 
gør, at man næsten synes at kunne se 
isbjørne bevæge sig rundt. Men det er 
nok ønsketænkning hjulpet godt på 
vej af jetlag. Jeg får et tiltrængt hvil i 
lækkert sengetøj på et ledigt "flatbed" 
Business Class sæde - og hvor ligger 
man bare dejligt der, når man lulles i 

søvn af fire store motorer, der bringer 
en sikkert gennem den iskolde polar
luft. 

Søndag, den 14. maj, kl. 03 .00 
(Pacific Daylight Time) 
Syd for Ålesund, Norge 

Efter en luksuriøs morgenmad møder 
jeg ind i cockpittet igen. Piloterne har 
sovet på skift og ti l trods for en lang 
dag og nat, så er der god stemning 
og god humor. Flyvningen er forløbet 
helt som forventet, og inden længe er 
vi i dansk luftrum igen. En halv time 
før touchdown cleares vi fra FL370 
til FLlOO, og luftrummet er forbav
sende roligt omkring os. Sådan en 
søndag middag er der ikke så travlt i 
luftrummet over Nordjylland og ned 
langs den svenske kyst. Vi rekvirerer 
en "conneclion lisL", som afleveres Lil 
cabin crew, der så kan oplyse connec
ting passengers om, hvilke gates de 
kan flyve videre mod deres destina
t ion fra. Efterhånden som vi nærmer 
os Kastrup ledes vi fra FLlOO til 7000 
fod, videre til 4000 fod, hvorefter 
vi etablerer en anflyvning på ILS til 
bane 22L. 7 miles ude får vi at vide, 
at vi er nummer to, og da vi passerer 
2000 fod med 190kts og flap 3 er 
det tid til "gear down". Kaptajn Peter 
Nielsen laver en smuk landing med 
idle reverse og konstaterer humori-

Til San Francisco med SAS 

stisk, at: "Så kom vi altså heller ikke i 
Kongelunden i dag, Thomas"! Vi dre
jer fra ved B4, starter APU'en op og 
taxier via C, D, Q, kryds af bane 30 til 
C28, hvor vi parkerer kl. 13.12 lokal 
tid, tre minutter før tid, efter 10h03m 
airborne. 

Det er faktisk lidt vemodigt og meget 
mærkeligt pludselig at stå med hele 
besætningen i CPH igen - 49 timer 
efter vi fløj afsted. Efter en rejse til 
San Francisco t/r. På mange måde har 
besætningen fungeret som en slags 
familie i de forgangne døgn og nu 
spredes alle igen. 

På vej hjem krydser jeg den smukke 
Storebæltsbro - for anden gang i 
løbet af to dage - og under 20 timer 
efter at have cyklet over Golden Gate. 
Men den slags paradokser er hverdag 
for en longhaulpilot. Og omtrent sam
tidig med at jeg parkerer i indkørslen 
på Midtfyn, så er OY-KBA allerede 
i luften igen - denne gang på vej til 
Tokyo. Som fartøj i en industri, der 
aldrig sover. 

Tusind tak til hele besætningen på 
SK935/936 for et helt unikt indblik 
i arbejdslivet i luften. Det var i sand
hed en ægte drøm, der gik i opfyl-
delse. + 
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kan kræve 

tålmodighed 

Den 17. marts i år blev den tidligere "norske" 
Cessna 172 LN-fv/TP fløjet fra sit nye hjem 
på Samsø til Kalundborg. Her skulle den have 
udskiftet motor og propel samt gøres klar til 
registrering på dansk register som OY-FLY. 
Hvad der egentlig skulle+ have taget nogle uger 
endte dog med at tage hele seks og en halv måned! 

Tekst og foto: Rune Balle 



"TÅLMODIGHED ER EN DYD" 
I foråret bragte FLYV to artikler om 
overhaling af den 180 HK motor der 
skulle monteres på OY-FLY. Først en 
artikel om hvordan motoren blev 
skilt ad og inspiceret, og dernæst en 
artikel om hvordan motoren blev 
samlet igen, med fabriksnye cylindre 
og stempler samt mange andre min
dre dele der udskiftes, når en motor 
"nulstilles". Planen var derfo1~ at der i 
juni-FLYV skulle bringes en artikel om 
installation og prøveflyvning, og at 
OY-FLY skulle bruges til rundflyvning 
over Samsø, og vises fre m og demon
streres til Roskilde Airshow og mange 
af sommerens andre arrangementer. 

AIRPLAINS "KIT" 
De godt 43.000 Cessna 172'ere, der 
er bygget siden 1955, findes i mange 
forskellige varianter. Selvom typen er 
firesædet, har de fleste 172'ere det 
problem, at de reelt ikke kan flyve 
med fire voksne og brændstof til et 
par timer. Men ved at installere et 
"kit" med 180 HK motor og en ny pro
pel, kan startdistance mindskes, sti
geevnen forbedres og den maksimale 
startvægt øges, så flyet kan bære godt 
60-70 kg mere en<l stan<la r<l versio
ner, og dermed kan bære fire voksne 
og benzin til flere timers flyvning. 

Et "kit" består dog af mange flere 
dele end blot motor og propel, for det 
kræves også at der f.eks. skiftes pro
pelbolte og "luft-skærme" omkring 
motoren. Derudover kræves der nye 
gashåndtag, karburatorhåndtag og 
mixturehåndtag samt de wirer 
der forbinder håndtag 
og motor. Alle disse æn
dr inger er beskrevet i et 
digert værk, som mekani
kerne bruger, når de instal
lerer motoren. 

PROPEL 
For at få maksimalt udbytte af 
de mange nye heste, skal der 

Omsider lykkedes det at få FLYVs flag
skib OY-FLY på dansk register 

monteres en propel, der passer til fly 
og motor, og i "kittet" fra AirPla ins 
medfølger bolte til at montere propel
len. Hvad der dog ikke medfølger, er 
de gevindstykker - såkaldte "dovel 
pins" - der er monteret på bagsiden 
af motorflangen, der er den forreste 
del af krumtappen. På nogle fly passer 
de nye propelbolte nemlig i de gamle 
gevind, mens det ikke er tilfældet 
på andre fly. At bestille disse "dovel 
pins" er normalt ukompliceret, da de 
normalt er lagervare, der fremsendes 
inden for et par dage, hvis de altså er 
lagervare. Det var de dog desværre 
IKKE da OY-FLY skulle have monteret 
den nye propel ! ! ! 
Da det blev klart, at producenten 
havde glemt at sørge for at holde øje 
med lagerbeholdningen, var der ikke 
andet at gøre end at vente, og rykke 
for svar på hvornår de små stumper 
kunne forventes at blive sendt fra 
USA. Desværre skulle der rykkes for 
svar mange gange, de godt mange 
måneder flyet stod med ny-overhalet 
motor, alt i mens tiden gik og sommer 
blev afløst af efterår! 

STØJ CERTIFIKAT 
For at få et fly på dansk register skal 
der være udfærdiget et støjcertifikat, 
hvilket normalt ikke er særligt pro
blematisk, da der i EASA-regi findes 
databaser hvor oplysninger om 
flytype, motortype og 
propeltype uden 
større pro
ble-

mer "bindes sammen" til et støjcer
tifikat. Problemet er bare, at det 
kræver at tilsvarende fly er registre
ret, og når nu der ikke var tale om en 
godkendt Cessna 172N fra f.eks. 1978 
med en 180 HK Lycoming A3A med 
en McCauley-propel af typen 1A170/ 
JFA7658, men en Cessna 172P fra 
1982 med en Lycoming A3A og en 
McCauley-propel af typen 1A170/ 
JFA7658 så er det jo logik for os 
lægfolk, at der ikke umiddelbart kan 
udstedes et støjcertifikat, og sagsbe
handling for at få luftdygtighedsbe
vis og registrering derfor ikke kan 
iværksættes. 

Indenfor EASA er det sådan, at hvis 
et fly af bestemt godkendt type med 
modifikationer der er godkendt, så 
kan man få "grand-father right" og 
dermed godkendelse, overført fra et 
fly til et andet .. . . hvis altså sagen 
ikke bortkommer i EASA-systemet. 
Det skete desværre, hvilket medførte 
endnu nogle ugers forsinkelse, da sa
gen jo var bortkommet, og der derfor 
skulle søges forfra med nyt sagsnum
mer. 

Tålmodighed er en dyd, og efter nogle 
uger lykkedes det at få godkendt 
kombination af fly, motor og propel, 
så der kunne udstedes et støjcertifi
kat. 
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TRAFIKSTYRELSEN VAR DET 
MINDSTE PROBLEM 
Der har - gennem årene - været 
mange historier om hvor besværligt 
det kan være, at få noget sagsbe
handlet hos Trafikstyrelsen. Taget i 
betragtning at styrelsen har været 

- igennem mange omstruktureringer 
- og udskiftning af personale (og navn, 

så det vist for tiden hedder Trafik, 
Bygge og Boligstyrelsen), så viste 
det sig at være noget af det nemme
ste i hele projektet. Fra den dag de 
mange papirer, logbøger, certifikater 
og noter blev afleveret hos styrelsen 
(personligt, for at undgå risiko for at 
det hele forsvandt i et af de mange 
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postvæsener, der kan vælges imel
lem), Lil flyel ulev syuel, gik tle1 ku11 
nogle uger. Og selve synet af flyet 
var en rigtigt positiv oplevelse, fordi 
Trafikstyrelsens udsendte medar
bejder var utroligt kompetent og 
velforberedt! Stor ros til ham, og 
endnu mere ros til mekaniker Thor
kil Kristensen, for at have udført et 
fantastisk arbejde, der fik mange 
rosende ord med fra Trafikstyrelsen! 

TESTFLYVNING 
Når en motor overhales og nulstilles, 
kan mekanikerne enten montere den 
i en testbænk, og teste motoren efter 

fabrikantens specifikationer, eller 
1r1011Le1 e tle11 direkte i flyet. At fore
tage testen i testbænk koster mange 
arbejdstimer, da motoren skal mon
teres og afmonteres. Og da testen i 
princippet er den samme, når den 
udføres i flyet, er det at mindst ligeså 
godt at teste motoren der hvor den 
skal "bo" i mange år fremover. Testen 
var også ret overskuelig, for ifølge 
manualen fra motorfabrikanten, 
skulle motoren bare køres mindst to 
timer med 2500 RPM i 2.000 fod. 

Da flyet endelig havde alle papirer 
i orden op randt den store dag, der 
dog lod vente på sig, da vejret dril -



1. På forenden af krumtap-akslen ses flangen 
propellen boltes fast til, med "dowel pins''. 

2. Redaktøren klæber reklame på halen af 
sit FLY. 

3. Efter mange måneders venten lykkedes 
det endeligt at få de sidste reservedele, så 
propellen kunne komme på plads. 

4. Sidste småting -såsom et slidt dørhængsel 
- kommer på plads inden den længe ventede 
motorprøve. 

lede ... som det har drillet meget 
denne sommer! I usædvanligt smukt 
sensommervejr med høj sol og frisk 
til hård vind fra nordvest, blev mo
toren startet og kørt nogle minutter 
inden test af karburatorforvarme 
og magneter, med monitorering af 
olietemperatur og olietryk. Spæn
dingen i cockpittet var derfor sto1; 
da vi som testpiloter endelig holdt 
klar til afgang fra bane 27 på Ka
lundborg Flyveplads, for endelig at 
give fuld gas og slippe bremserne, og 
lade flyet få luft under vingerne efter 
mere end et halvt år på jorden. De 
180 heste reagerede nøjagtigt som 
de skulle, og efter et par hundrede 

meters - markant bedre acceleration 
end med den gamle 160 HK motor -
var OY-FLY i luften. Første start som 
OY-FLY og første start med den nye 
kraftigere motor var en succes, for 
motoren lød og arbejdede som en 
drøm, der endelig gik i opfyldelse. 
Fra Kalundborg gik turen så - i løbet 
af lige godt to minutters stigning - til 
2.000 fod over Kalundborg og til Sto
rebæltsbroen med 2500 RPM - og en 
airspeed på lige godt 110 knob. Fra 
Storebæltsbroen gik turen videre til 
Storstrømsbroen og Farø broerne, 
videre til Møn broen og Møns Klint 
hvorfra vi fløj til Marielyst på Falster, 
videre via Rødbyhavn og Nakskov 

MOTORSKIFT 
kan kræve 

tålmodighed 

til Langeland, hvor vi steg til 5.000 
fod. I denne højde nød vi at flyve i 
fuldstændig rolig smørluft det sidste 
"ben" af testflyvningen, retur til Ka
lundborg, der dog bød på lidt turbo
Jens i lav højde og en sidevindslan
ding med omkring 15 knob sidevind. 
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KONKLUSION 
At testflyve sin egen flyvemaskine -
efter alle disse genvordigheder - var 
en utroligt god oplevelse og en stor 
lettelse. Alt der kan gå galt, vil som 
bekendt gå galt på et eller andet 
tidspunkt, og selvom det har været 
hamrende frustrerende, at skulle gå 
glip af en hel flyvesæson, så viser 
historien bare, hvor nemt der kan 
opstå uforudsigelige forhindringer. 
Mangel på reservedele har gennem 
flyvningens historie holdt mange fly 
på jorden, og ansøgninger der bliver 
væk i offentlig - eller privat - admini
stration er også noget der, trods alle 
gode hensigter og gode procedurer, 
er uundgåeligt. Det Sker Bare - som 
de s iger inden for jernbanedrift - og 
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vi kan som piloter, mekanikere eller 
flyejere ikke gøre andet end at glæde 
os over alle de tusinder af situationer, 
hvor alt spiller som det skal, og reser
vedele ankommer indenfor få timer 
eller få dage. 

OY-FLY skal nu vænne sig ti l a t flyve 
over flade landskaber, efter at have 
tilbragt det meste af sin tilværelse i 
Bergen og Trondheim, og den skal 
vænne sig til at flyve lidt hurtigere, 
og med lidt større startvægt. Nye fly 
er nu så kostbare, at der er rigtigt 
mange penge at spare på at renovere 
og modernisere ældre fly. Så hvis man 
alligevel går i gang med modernisere 
et brugt fly, er det absolut værd at 
overveje at installere flere heste, og få 

et rigtigt godt fire-personers fly. 
Da OY-FLY har Samsø som hjemhavn, 
er der næsten lige langt for alle nys
gerrige danske piloter, og da flyet skal 
flyve kommercielt, bliver det natur
ligvis muligt at erhverve en prøvetur. +-





I 

• 
I 

En weekend i august tilbød Stauning 
alt, hvad hjertet kunne begære. Der 
var eksotiske fl.y, gamle og nye venner, 
spændende flyvning og gastronomi 
ad libitum. Anledningen var ikke min
dre end to flyvearrangementer dør og 
dør. 
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En heldig passager stiger ud 
efter at have oplevet YAK 11 's 
prægtige lyd fra bagsædet 

KZ-rally er blevet et afslappet hyggearrangement - en 
fætter-kusine-fest kaldte en af deltagerne det. Der er 
fortsat generalforsamling i klubben og flybedømmelse i 
de forskellige kategorier afveteranfly og hjemmebyg, så 
pokalerne kan deles ud. 

Men der er ikke længere noget airshow. Det, der blev 
gennemført weekenden før, var i lufthavnens regi. KZ og 
Veteranfly-klubben står ikke længere for det. Et airshow 
er naturligvis altid godt at se, men det har altså også sin 
pris. De kæmpearrangementer som KZ Rally har været 
gennem mange år, trak tænder ud. De har været fine og 



mindeværdige, men den nuværende og mindre form har 
bestemt sin charme og berettigelse. Nu handler det om at 
mødes og dele en fælles glæde over sine flyvemaskiner. 
Den trives rigtig godt uden stram tidsplan og et vældigt 
arbejdspres for at få alt til at klappe. 

' .. , '; 
I . I 

VINTAGE AEROBATIC 
Deltagerne i KZ Rally var i år så heldige, at der samtidig 
blev afholdt Vin tage Aerobatic World Championship på 
Stauning. Det var andet åc det skete, og konkurrencen 
må kaldes et af de senere års mest spændende initiativer 



i dansk flyvning. Det handler om at blæse nyt liv i gamle 
maskiner. Det handler om at mødes for både at have det 
hyggeligt og samtidig have et formål med s ine t imer i luf
ten. 

De æ ldre typer matcher ikke moderne aerobatic-flys per
formance, det skulle lige være på fornøjelsen ved at flyve 
med dem. Så vintage aerobatics er noget andet. Der flyves 
tre programmer med stigende sværhedsgrad. Derudover 
er der "The Performance" som er et program man selv 
laver, gerne til musik. 

Det var interessant at opleve så mange varierede toner, 
der kom ud af højtalerne. Titelmelodien til "Those Magni
ficent Men in their Flying Machines" blev brugt to gange, 
men der var også en gammel tysk fliegerslage1~ som flere 
tyskere nynnede med på (den må være kendt syd for 
græ nsen!), AC/DC med Highway to Heil, S0'er rock og 
Shine on Your Crazy Diamonds med Pink Floyd. 

Når der dyrkes elitesport til lands, til vands eller i luften, 
kan der opstå mislyde, fordi deltagerne for at komme 
øverst på skamlen kæmper hårdt og til grænsen a f regler 
og af tolkninger af dem. Vin tage aerobatics var elite hvad 
kompetencerne angik, men kampen om diplomer og de 
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store champagneflasker fo regik i en hyggelig og afslap
pet atmosfære. Selvfølgelig gjaldt det om at vinrle, men 
først og fremmest om at være med. Og de programme1~ 
der skal flyves, er lavet, så alle kunstflyvningsgodkendte 
æ ldre fly kan være det - KZ 11, Bolkow Junio r, Saab Safir, 
Tiger Moth, Stampe, Chipmunk m.m. Det drejer sig blot 
om at melde sig til det program, som passer til flyets per
formance. 

Vin tage Aerobatic World Championship havde deltagere 
fra mange lande - Sverige, Tyskland, Belgien, England, 
New Zealand, foruden de lokale. Det var meget velorga
niseret og for nemheds skyld var prisen for alt, hvad man 
kunne drikke og spise hele weekenden 380 krone1~ Sådan. 
Godt billigt tilbud og en god ide at arrangørerne, som 
havde nok at gøre, ikke skulle spekulere på byttepenge og 
valutaer og jeg skal komme efter dig. 

Stauning den weekend med både KZ Rally og Vin tage 
Aerobatic World Championship var en gang a ll 111klus1ve 
for opleveren! Vi glæder os allerede t il næste år! Hvis du 
ikke allerede har det, så få lige en aerobatic rating, så du 
sikkert og lovligt kan vende bunden i vejret på d it vete-
ranfly og være med. +-



All inclusive - 380 kr. for al mad og drikke til deltagerne i Vin tage 
Aerobatic World Championship. 

Clive Davidson kom over fra England med sin Tiger Moth. 
Den stod til rådighed for deltagere, der ikke havde eget fly 
med til Vintage Aerobatics. Andre kunne købe sig til kvalifice
ret instruktion i at flyve Tiger. /vfoth. 



Boeing Stearman 

Harvard 

FLYING ACES 
i Notodden 

Flyv har modtaget følgende 
rejseberetning fra Notodden i Norge. 

Tekst og foto: Kai Lange 

J eg er lidt tosset med fly - nogen vil sige meget tos-
set! I t idernes morgen fløj jeg KZ3 fra Skovlunde hos 
Morian Hansen, og fik certifikat. Så gik der næsten et 

helt liv, men her, efter at jeg er blevet æ ldre har jeg fløjet 
rigtig meget: 400 t imer i svævefly, 1200 timer i mit eget 
Eurostar UL fly og 400 t imer i alt muligt andet fra dragefly 
til Mustang. Her i sommer også vandfly i Flensborg - Alt 
i alt har jeg fl øjet 27 forskellige fly, så det er nok rigtigt at 
jeg er noget tosset, men jeg har det sjovt, og det er jo ikke 
så dårligt! 

Efter at have set i FLYV, at der var kommet et nyt center 
med spændende fly i Notodden i Sydnorge ( Norwegian 
Flying Aces A/S ) besluttede jeg, at det måtte prøves. Jeg 
har for nogle år siden fløjet Harvard og Mustang i Kissim
mee i Florida, og her var muligheden for igen at flyve T6 / 
Harvard noget bill igere og noget tættere på. 

Samme n med en r igtig god flyverven, Henrik Andersen, 
Log jeg Lil No Lodden i Augusl. Del var en mageløs fi n ople
velse! 

Henrik og jeg kom t il Notodden ved middagstid og havde 
så hele eftermiddagen i dejligt sommervejr t il breefing, 
flyversnak og flyvning. 



Artiklens forfatter po en Harvord. 

Notodden er en mellemstor flyveplads med asfaltbane 
og kontroltårn. Flying Aces har en stor flot hangar med 
højglansgulv, fine kontorer og breefing rum og 5 supervel
holdte fly (næste år også en Spitfier). 

Først var det Boeing Stearman - Et stort skrummel af et 
biplan med stjernemotor og åbent cockpit. Det var det 
fly, tusinder af piloter i USA's flåde lærte at flyve under 2. 
Verdenskrig. Meget, meget velholdt. Der er højt op til det 
åbne cockpit. Det er helt fint med briller og hjelm, men 
hvis man tror man kan høre ret meget andet end motor
larm og vindstøj, tager man fejl! 

Det går langsomt, men stabilt og både loop og rul er nem
me. Jeg har fløjet meget kunstflyvning både med svævefly 
i Sverige og med Bellanca fra Roskilde, men dette er dog 
det nemmeste, og så er det noget særligt med åbent 
cockpit. Stearman er meget nem at starte, flyve og lande, 
selvom det er et halehjulsfly. 

Så kom turen til T6, som den kaldes i USA (Harvard i UK). 
Det der bekymrede mig mest var, hvordan jeg kom op i 
dyret. Der er pænt over 2m op til cockpitkanten og man 
kommer op ved at stå på vingen og så træde op på en gan
ske lille dims, der foldes ud på siden og så endelig over 
kanten. Det gik fint og så sidder man godt med rimeligt 

NORWEGIAN FLYING ACES 

Norwegion F/ying Aces tilbyder unikke oplevelser i historiske 
fly fra Anden Verdenskrig så som Boeing Stearman, Harvard, 
Decatlon, T-28 Trojan og snart også i Spitjire og forskellige 
varianter af Cessna-fly. 

Turene går over fjeldtoppene i Telemark og Tinn, og i udvalgte 
"pakker"vil man bl.a. kunne opleve Gaustatoppen og Vemork i 
Rjukan, der er kendt for tungtvandsanlægget der blev sprængt 
i luften af norske frihedskæmpere under Anden Verdenskrig. 
Alle flyvninger inkluderer mulighed for kunstflyvning, som 
loop og ru~ og inden flyvningerne bliver passagerer briefet 
grundigt af de erfarne piloter. 

udsyn undtagen fremad hvor man ikke kan se en pind. 
Når man taxier foregår det hele tiden i zig zak for i det 
mindste at kunne se en lille smule. Under start løfter man 
halen og får så rimeligt udsyn. 

T6eren flyver hurtigt så efter få minutter er vi oppe i 
6000 fod og flyver med 70 graders krængning rundt om 
en varde på toppen af Sydnorges højeste fjeld, Gausta. 
Flere fjeldvandrere står ved varden og vinker. Ind over et 
fjeld og så et næsten lodret kik ned i 
dalen hvor vandkraftværket Rjukan ligger. Rjukan er 
kendt fra 2. Verdenskrig. (Kampen om det tunge vand) 
På turen tilbage laver jeg loop, ballistisk rul og tønderul, 
men jeg må ikke lave Hammerhead for som instruktøren 
siger: Aldrig langsomt med en T6 - Den er upålidelig! 

Jeg har i Florida øvet Military Landing og nu spørger jeg 
om tilladelse til Military Landing på Notodden. Det er 
OK. Ned mod landingsbanen med 500 km/t. Ved midten 
af banen i 10 meters højde startes et kraftigt stigende 
drej, hvor farten byttes til højde og derafter et jævnt 360 
grades drej til landing. Under drejet reduceres gassen, 
propellen sættes i Fine Pitch, hjulene slås ud, flaps sættes 
og landing udføres. 

Nu må jeg fortælle at jeg ser som en ørn, men hører dår
ligt, hvilket ikke gør så meget, da jeg blot skruer op for 
radioen, når jeg flyver. Jeg har dog et høreapparat, der 
spiller en lille melodi når batteriet er opbrugt. 

Landingen bliver en lidt speciel oplevelse. Instruktøren 
synes det vil være flot med røg og slår udblæsningsrøg 
til, men har ikke sagt noget til mig. Da vi når break point 
er der pludselig røg i cockpittet - Føj for pokker tænker 
jeg, nu må jeg koncentrere mig om at flyve og alt det jeg 
skal gøre,. Gotll tier kun er 30 sekunder Lil vi er nede. 
Netop i det øjeblik spiller mit høreapparat sin lille melodi: 
Bethowens 5. Symfoni, Skæbnesymfonien. Sikken en ti
ming. Landingen gik fint. 

Så pølser på grill - Flysnak og afslutning på en fin efter-
middag. Kan anbefales! + 
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I forrige FLYV var "Bessie" på besøg på Drejø i "Det sydfynske Øhav'; og 
efter kort besøg på Ærø - hvor Bessie blev tanket - var det planen at flyve 
nogenlunde direkte tilbage til Samsø. Når Bessie er på tur, er det ikke alt 
der går som planlagt, og hvorfor skal alt også planlægges i detaljer, når 
man faktisk har fri fra arbejde og kan improvisere og ændre en plan fra at 
være rigtigt god, til at blive endnu bedre? 

Når vi bliver udsat for en sommer 
som 2017 - der var blæsende, våd 

og kølig, hvis nogen skulle have glemt 
det allerede - så var det bare om at 
få det bedste ud af de få flotte dage 
sommeren trods alt også bød på. Fra 
Ærø satte vi kurs mod Storebælt, der 
var korteste vej til Samsø, men da 
det så ud som om der var skyet langs 
Fyns østkyst, og næsten skyfrit mod 
vest, ja så vandt solen over skyerne. 
Lidt nord for Ærøskøbing blev planen 
blev derfor ændret, til at lade Bes-
sie flyve mod nordvest. På vej mod 
Fåborg fik vi øje på en lille ø, der 
kun var markeret som en lille klat på 
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VFR-kortet. Bessie var dog så heldig, 
at fartøjschefen havde medbragt sin 
i-Pad hvoraf det fremgik, at den lille 
ø hed Bjørnø. På bagsædet fik det 
et par hjerneceller i sving hos co
piloten, der svagt erindrede, at øen 
for nylig havde været nævnt i FLYV. 
Det var i LUFTPOSTEN hvor den tid
ligere Falck-Air/ Air Alsie pilot Helge 
Nordholdt boede. I forbindelse med 
udarbejdelse af LUFTPOSTEN fortalte 
Helge, at den lille ø Bjørnø skam har 
en flyveplads, og at FLYV da endelig 
skulle kikke forbi. Det gjorde vi så, og 
efter at have svinget en tur omkring 
"byen" på Bjørnø, landede vi så, på 

den næsten 500 meter lange bane, 
der fortjener at blive kåret som Dan
marks "bush-airstrip" number one, 
trods fint klippet græs! 

På Bjørnø blev vi modtaget af en af 
de lokale, der stod og vinkede os ind 
på "forpladsen", der er et lille græs
areal med plads til et par fly. Da vi var 
kravl el ud af "Bessie" spurgte jeg den 
venlige mand, om han mon kendte en 
pilot ved navn Helge, og det gjorde 
han skam, og nu skulle vi da endelig 
følge med. Som sagt, så gjort, og med 
et store hjertelige smil blev vi budt 
velkommen hos Helge og frue, der 



På vej til Bjørnø gjorde vi et 
tanknings-stop på Ærø 

Internationalt islæt på Bjørnø. 

"Forpladsen· på Bjørnø Flyveplads med 
hangaren i baggrunden. 



Piper PA-11 Cub Special 

Spændvidde: 
Længde: 
Tomvægt: 
Max startvægt: 
Rejsehastighed; 
Max. flyvehøjde: 
Rækkevidde: 

10,73 m 
6,80m 
341 kg 
554 kg 
80mph 
16.000ft 
300nm. 

havde søn og barnebarn på besøg 
fra det store udland. Da vi var blevet 
vist på plads omkring havebordet, 
bød Helge på et glas hjemmelavet 
æblevin med frosne kirsebær, og da 
jeg som ca-pilot ikke kunne bruge 
undskyldningen, at jeg skulle flyve, 
var der ingen vej udenom, men far
tøjschef Thomas Jøhnk måtte pænt 
takke nej. Hjemmelavet vin var i min 
bevidsthed ensbetydende med ?O'er
nes bløbbende vin balloner, som en
hver parcelhusfamilie - med respekt 
for datidens normer - havde stående 
i det lige så obligatoriske bryggers. 
Min skepsis var dog helt og holdent 
baseret på erfaringer fra forrige år-
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tusinde, for æblevin fra "Chateaux 
ile de l'ours" var en rigtig dejlig som
merdrik, der kunne have været et 
glimrende påskud for at blive et par 
dage. Stemningen blandt selskabets 
øvrige deltagere - og vinsmagere -
tog bestemt heller ikke skade af et 
par glas af den skønne sommerdrik, 
men da solen nærmede sig trætoppe
ne mod vest, måtte vi bryde op for at 
fortsætte flyrejsen mod Samsø. Inden 
vi fik lov til at checke ud, fik Helge 
lyst til at lufte sin kornet, og efter et 
par af vore gode danske viser, blev vi 
fulgt til flyvepladsen af det meste af 
det festlige selskab. 

Efter besigtigelse af Bessie, og fo
tografering af barnebarnet, sagde 
Helge og familien farvel til de to 
tilflyvende gæster, der pludseligt var 
dukket op. Trods ganske kort tid på 
Bjørnø, var det helt vemocligl al skul
le forlade det hyggelige selskab, og 
opfordringerne til at komme tilbage 
vil der helt klart blive til flere Bjørnø
ture. Tusinde tak for gæstfriheden! 

Efter start på den noget kuperede 
bane på Bjørnø, fløj vi øst om Fåborg 
og hen over de fynske alper, med 
kurs mod Odense, imens lyset lang
somt blev varmere og varmere. Fra 
Odense fortsatte turen over Æbelø 
og Endelave, inden vi til slut kunne 
sætte hjulene på Samsø lige inden 
solen gik ned. Tæ nk at man med 
en lille flyvemaskine kan opleve så 
meget i lille Dannevang, at tænk at 
der på bare en eftermiddag er stof til 
hele to artikler i serien "Bessie besø
ger". Det må vigøren igen, for sikke 
en skøn dag! + 



Sydfynsk sommer på glos. 
Md dog ikke blandes sammen med flyvning! 

Sommerhygge pd terrassen. 
Bemærk den bid faNe over de røde 
tegl. Det var faktisk sommeren 2017! 

Her banen set fra en anden - og 
knapt så frygtindgydende vinkel 
som pd forrige opslag. 



.. 

Bent E,sbensen 
E,sbjeX:9 
oanma:i::k 

70 years youn . I 
Det blev fejre?i ht~;:,c; fyldte Aeronca'en 70 å n, med Chilli r. og kage. 
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Aronco· en på vej til Endelave 

--- --- --- .... ..... ..... ..... ..... 



Denne gang med Bent Esbensen, der er 
formand for KZ & Veteranflyveklubben. 
Bent Esbensen bor i Esbjerg, hvorfra han 
driver sin virksomhed MARKE-TING, der 
producerer messestande, og har hangar 
til sine to fly på flyvepladsen på Varde 
Flyveplads. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

Undervisning til A-Certifikat hos 
North Flying i Esbjerg Lufthavn i 
vinteren 1984/85. Bestod den prak
tiske prøve i 5. marts 1985. Skole
flyvningen foregik mest på Cl 72, 
men også på PA-28. 

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

Jeg husker faktisk det meste, især 
de rare mennesker Alex Nielsen, 
som var flyveinstruktør og VAD, som 
var skolechef. Mest mindeværdigt 
er selvsagt 1. solotur. Det var d. 25. 
januar 1985 i Cl 72 OY-BNF. 

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
dunu? 

En optælling i logbogen siger 24 
forskellige typer og 46 flyindivider. 
Fra Aeronca Champ som en af de 
mindste til DeHavilland Beaver som 
den største (bortset fra en kort tur 
som 'pindeholder' i en AN2). 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Jeg er så heldig, at der allerede står 
to drømmefly i hangaren: En Aeron
ca Champ, som blev restaureret for 
20 år siden og en brølstærk Pi per 
PA-12, som er modificeret til uken
delighed. 

Man skal jo drømme stort, så det 
ville blive en stor hangar: En Beaver, 
en Hurricane og en Cessna Silver 
Eagle (eller en Citation Mustang) - og 
så en Bell 47 ... 

Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

Det har nok været en tur med Ryanair 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Sandsynligvis stadig i færd med 
at forvandle benzin til sød musik i 
Aeronca'en eller PA-12'eren, hvis jeg 
er heldig. Hvis jeg er meget heldig, så 
se ovenfor under 'Drømmehangar' 

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

Prisen! 
Bureaukratiet fra EASA sammen med 
EASA's modvilje mod at adoptere 
nogle af FAA's gennemprøvede regler 
om f.eks. skoleflyvning, har gjort det 
alt for dyrt at få et PPL. 
I forvejen var det både for dyrt og 
besværligt at få en instrument rating. 
Desuden er lOOLL blevet meget kost
bart. 

Når regler skal gælde for alle, bliver 
de uvægerligt til ulempe for nogen. 
De små luftfartøjer burde aldrig have 
været omfattet af EASA-reglerne, 
men burde være undergivet national 
lovgivning, ligesom Annex-11 luftfartø-

Bent underviser på lærredskursus i KZ & 
Veteranjly Klubben 

jerne er del i dag. Der er meget mere 
fornuft og rationale i de måder, det 
er muligt at operere visse Annex-11 
luftfartøjer på, end den, der gør sig 
gældende for EASA-certificerede luft
fartøjer. 

llar du nogensinde fået skældud for 
din flyvning? 

Næh, ikke så eftertrykkeligt, at jeg 
kan huske det© 
For mange år siden havde jeg min 
storebror med for første gang. Han 
var meget kritisk overfor, at flyet 
'væltede' i svingene ... 

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

Det havde været rart at være kommet 
i gang noget før. Desværre var der 
en pekuniær begrænsning, som var i 
vejen. 
Den vigtigste erkendelse er nok, at 
det gode vejr og flyvemaskinen er her 
lige nu. Arbejdet er her også i aften, 
eller i morgen. Den erkendelse kom 
desværre også noget sent. 
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NSCC i Aspen: Landet i Aspen, Colorado, i 
DeHovilland Beaver NSCC, efter tur til ldaho 

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

En hel del. Se ovenfor under 'Drøm
mehangar'. 

Har du nogensinde skadet et fly? 

Ikke særlig meget. Selv efter de mest 
interessante landinger har flyene 
kunnet bruges igen. 

Har du en yndlingstur? 

Der er mange, men især en frokost
tur ti l Wyk auf Fohr sammen med fru 
Mette er meget værdsat. 

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

Det er vist lidt sent med det, så næste 
skift af karriere bliver nok at avan
cere til formand for KZ & Veteranfly 
Klubben på fuld tid. 
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Se/fie i PA-12 

Kan du reparere et fly? 

ja, det plejer at lykkes. 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Der er mange beundringsværdige 
mennesker i dansk flyvning. Hvis det 
må være nogen, som uegennyttigt 
hjælper flyvning med små og gamle 
fly godt på vej, er det helt klart Bent 
Iversen fra Airservice Vamdrup. Bent 
er altid klar med et venligt og hjælp
somt ord, når de gamle fly trænger til 
sagkyndig bistand og han er meget 
generøs med sin tid. Desuden bistår 
Bent KZ & Veteranfly Klubben på 
mange måder. Det er beundringsvær
digt i en tid, hvor næsten alt ellers 
gøres op i penge. 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Ca. 1.500 timer på dansk og US PPL. 

Hvem synes du skal have Luftposten 
næstegang? 

Kontorchef Michael Dela fra Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen. Michael 
er en moderne, fremsynet leder og 
embedsmand, som villigt stiller sig 
til rådighed for 'sagen' og som er eks
traordinært positiv og nem at samar-
bejde med. + 



Skoleflyvning i BUt-1 i 'gamle dage'. 
(1984) Bemærk hårfarven ... 

Tankindhold checkes på OY-CLL 

F 
p 

Flyforsikring 
Pilotforsikring 

Loss of license 
I lospitillsforsikring 
Ulykkesforsikring 
Rejseforsikring 
Hangar Keepers 
Bygningsforsikring 
Erhvervsforsikring 
Professionelt Ansvar 
Transportforsikring 
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Af: Lars Finken - lars@finkenweb.de 

OY-FLY Cessna 172P Skyhawk 1982 17275197 28.9.17 Rune Balle,Samsø LN-MTP 

OY-HMV Airbus EC 17 58 2016 5016 22.9.17 DanCopter A/S, Esbjerg 00-NSK 

OY-HPV Airbus EC 17 58 2017 5026 26.9.17 DanCopter A/S, Esbjerg 

OY-NPG Fairchild SA227-DC Metro 23 1996 DC-896B 2.10.17 NordicAir AJS, Nørresundby VH-TWL 

OY-OLD Dassault Falcon 8X 2017 416 10.10.17 Air Alsie A/5,Sønderborg F-'NWQP 

OY·RVT Van's RV-8 2015 0602-80128 27.9.17 Thomas Schau Damm, Billund (+2) 

ov-swr ATR 72-212A 2017 1387 27.9.17 Skyways Technics A/S, Sønderborg F-WWEZ 

OY-EPX SZD-24C Foka Standard 1.9.17 Werner Bjerggaard, Ebeltoft Hugget op 

OY-EXK Schempp-Hirth Ventus cT 13.9.17 Øjvind Kirkeby Frank,Åbyhøj Solgt til Tyskland 

DY-FAX Schleicher K 88 1.9.17 Vestjyllands Svæveflyveklub,Skjern Hugget op 

OY-GHC Cessna FR.182 Skylane RG 20.9.17 Marke-Rent ApS, Esbjerg Solgt til Tyskland 

OY-JZE ATR 72-212A 600 Version 5.9.17 NAC Aviation 8 Limited, eja Billund Solgt til Estland 

OY-JZF ATR 72-212A 600 Version 15.9.17 NAC Aviation 2 A/S, Billund Solgt til Estland 

OY-JZG ATR 72-212A 600 Version 20.9.17 NAC Aviation 2 A/S, Billund Solgt til Taiwan 

OY·XBX Pilatus B4-PC11 6.9.17 Aksel Madsen, Broby Solgt til Tyskland 

OY.YAZ ATR 72-212A 19.9.17 NACAviation 8 Ltd,c/o Billund Solgt til Philippinerne 

OY-YBH ATR 72-212A 26.9.17 Aviacion de Noronha Ltd, c/o Billund Omreg. EC-MSM 

OY-YBI ATR 72-212A 18.9.17 Aviacion de Noronha Ltd, c/o Billund Omreg. EC-MSN 

OY-CBX Schempp-Hirth Ventus b/16.6 4.10.17 Stefan Werner Pielmeier,Aalborg (+1) Asbjørn Wiehe, Hørning (+ 1) 

OY-CKR PA-31-350 Navajo Chieftain 9.10.17 GeoFly GmbH, Magdeburg, Tyskland Cowi A/S, Lyngby 

OY-HKL Robinson R44 Clipper li 7.9.17 Jakob Finn Henriksen, Lynge Karen Louise Lyngsø, Fredensborg 

OY-KFE Bombardier RJ-900 15.9.17 Cimber A/S, Kastrup SAS Danmark A/S, Kastrup 

OY-KFF Bombardier RJ-900 29.9.17 Cimber A/S, Kastrup SAS Danmark AJS, Kastrup 

OHSD Aero L-29 Delfin 8.9.17 Kåre Selvejer Nielsen, Odense (+l) OHSD v/N. Egelund og L.Rungholm 

OY-NAC Cessna 1825 Skylane 4.10.17 Max Stefan Juentgen,c/o Vamdrup Aasiaat Skibs-, El og Køleteknik A/S, Aasiaat 

OY-PEL PA-28RT-201 Arrow IV 23.8.17 Flyande~foreningen 10-4-1, Holbæk European Aircraft Sales ApS. Morud 

OY-PIP Pipistrel Virus SW 12.9.17 Sun-Air af Scandinavia A/S, Billund Pipistrel af Scandinavia A/S, Billund 

OY-PRL SOCATA M.S.880B Rallye 100ST 21.9.17 Jesper Rosenberg, Odder Jørgen Skovdal Larsen, Vejle 

OY-UBJ PA-28-181Archer li 2.10.17 Uffe Bodewig Jønsson, København Bo Højgaard Jønsson, Værløse (+1) 

OY-XDY Grab G-102 Astir CS 9.10.17 Morten Habekost Jensen, Greve Øst-Sjællands flyveklub, Røn nede 
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LYCC>N 
ENGINEER I NG AB 

Motorer-Reservdelar-Tillbehbr 
Tel +46-(0)171-414039 

E-mail info@lycon.se · www.lycon.se 

Harkeberga 16 
SE-7 45 96 Enkoping 

Sverige 

PowerFLARM til G.A. 
og UL-fly~ ~~ -
FLARM anticollision ~-;~4' ,,.,~• ' 
system med ... ~--.i. I@! " ' ~ 
Transponder-, ADS-B modtager & ADS-B OUT 

PowerFLARM kan vise trafikinformationer. 
række af eksisterende "GlassCockpits" 
systemer, bla.: 

nlo) ~ v,md,up 

LI~ SERVICE 
craft Maintenance 

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

PiperWarrior (tunet I 60HP) 
udlejes fra Kalundborg Flyveplads. 
Kontakt Kalundborg Aviation for pris mv. 
59 29 I 3 26 - aviation@mail.dk 

Kalundborg Aviat ion ti lbyder vedligeholdelse og 
reparation af en- og to-motors stempelmotor fly. 
Vi har EASA Part-145 maintenance & CAMO 
eodkendelse samt en national godkendelse t il 
reparation af Annex li fly. 

,S~ ~UNDBORG 
/f1JVIATION 



c::: 

LÆR AT FLYVE I AARHUS 
Kontakt: 

www.aarhusaircenter.dk 

atrlazi 
Lufthavnsvej 34•38 

4000 Roskilde 
Tlf.: 46 19 1114 

Email: cat@aircat.dk 

www.aircat.dk 

___, 

UDDANNELSE AF PROFESSIONELLE PILOTER 
FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

BILLUND AIR CENTER A/ S 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • Tlf. 7533 8907 

bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

•• jjiflight.dk 

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 kommercielle Ayveselskaber. 

Heliflight.dk ApS 
Hangarvej H-11 • DK-4000 Tune Roski lde • 

+45 7022 5260 
kontakt@heliflight.dk • www.heliflight.dk 



Foxtrot Lima Yankee Victor 2017-6 

Når et år ligger på kort finale og lægger an til landing, 
giver det som regel stof til eftertanke. For hvad er der sket 
siden take-off, hvor fløj året, hen og hvilke højdepunkter 
og udfordringer dukkede der op undervejs? 

I skrivende stund - anden søndag i advent - arbejder 
grafikeren og jeg på højtryk med at få de sidste historier 
tærdige i dette sjette og sidste af årets magasiner af år
gang 90. Billeder bliver justeret i photo-shop og puslet 
på plads, tekster gennemgået en ekstra gang og i løbet 
af dagen bliver de sidste billedtekster justeret i samråd 
med de fotografer der har lånt os billederne. Ind i mellem 
høres suk, når noget driller, eller et højlydt YES når endnu 
en kabale går op og tekst og billeder kommer til at spille 
sammen, nøjagtigt som håbet. Pludselig lyder det fra gra
fikeren: "Det bliver dælme el goJL rLYV Jennegdng" og Jd 
jeg kikker med på skærmen kan jeg kun give hende ret. 

FLYV årgang 90 er med andre ord på "downwind" - her 
sidst på året - og vi kan derfor reducere hastighed og 
sætte flaps. Inden længe drejer vi "base" og lægger an 
til landing i trykkeriets "in-box", og fra denne bliver de 
mange timers arbejde sat i rotation og overført til papir, 
der bliver foldet, hæftet og pakket på trykkeriet i Kolding. 
Inden julefreden sænker sig, vil Bladkompagniet sørge for 
at bringe årets sidste FLYV ud til alle vore juletravle læ
sere, og på redaktionen kan vi læne os tilbage og tænke på 
året der fløj afsted. 

Året fik en flyvende start i det vi på redaktionen kunne 
se frem til at få glæde af vores ny-importerede "business
prop", der skulle bringe FLYV ud og hjem fra de mange 
arrangementer vi så frem til at komme flyvende til i 2017. 

Rune Balle 
Redaktør og cl, . 

u gwer ar FLYVji 
2 , ro 013 

Født i Odense 1967 
A-cert./ PPL 1991 
Cand. scient i 
CPL i New Z~ai°ntropofogi Kbh. 1999 
CPL . and 2003 

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

Søfly rating Canada 2012 

Som bekendt kunne prop'en ikke monteres på FLY'et på 
grund af manglende reservedele, hvilket betød at mange 
planer måtte ændres og aftaler aflyses. Sådan er der så 
meget, og måske skulle vi ikke have været helt så optimis
tiske? 

Det siges, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, 
og når der gives fuld gas og 2018 går i luften, står FLYV 
overfor en fejring som ikke mange andre luftfartsmagasi
ner er nået til. Magasinet FLYV - der blev grundlagt i 1928 
- runder nemlig 90 år, og DET skal fejres! Jubilæet kom
mer derfor til at præge FLYV i 2018, og allerede nu vil vi 
invitere til FLYV-ind på Samsø lørdag den 30. juni hvor vi 
ønsker og håber at vejret vil tillade et arrangement hvor 
mindst 90 fly og flyenes besætniger mødes på "Samlings
øen", ~om vure fm fæJre i LiJernes morgen skal have kalJL 
øen i midten aflandct. 

Indtil vi kommer godt i gang med 2018 vil vi ønske vore 
læsere, annoncører, freelancere og andre bidragsydere en 
Glædelig Jul og et Godt Nytår! 

Foxtrot Lima Yankee Victor 2017-6 are cleared to land .... 
in your mailbox! 

God læselyst! 
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LUFTSKIB GÅR EGNE VEJE 
Faktisk er det britiske luftskib Airlan
der tænkt som et potentielt ubeman
det luftfartøj - mindre besætning, 
mere payload. Men det var nu ikke 
meningen, at det skulle rive sig fri fra 
sin fortøjningsmast den 18. november 
og begive sig ud på en flyvetur selv. 
Det er designet til at være lidt tungere 
end den omgivende luft, og derfor kan 
det ikke stige højt til vejrs af sig selv. 
Men en bumletur i vinden hen over 
landskabet ville kunne give en masse 
skader på alt muligt. Derfor har Air
lander en sikkerhedsanordning, som 
sikrer, at heliummet lukkes ud og hele 
apparatet klapper sammen, hvis det 
ved et uheld skulle slippe fri af fortøj
ningsmasten. 

Det kom således ikke ret langt den 18. 
november, før det lå som en trist bun
ke, der mest af alt lignede et kollapset 
cirkustelt. Firmaet bag Airlander 
udtalte: "Vi afprøver en helt ny type 
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Airlander i august efter sin fjerde testflyvning. 
Foto: A.Wilson;Wikimedia 

-----------

' ' 
ne galle 

Af: Ole Steen Hansen og Ru 

luftfartøj, og hændelser af denne ka
rakter kan forekomme i denne fase af 
udviklingsforløbet." 

Ingen kom noget alvorligt til ved uhel
det, selvom et par ansatte fik nogen 
mindre skrammer i forbindelse med 
episoden. Om Airlanders kreditvær
dighed har lidt større skade, er det for 
tidligt at sige. Fundraising-aktiviteter
ne er sat i bero. Selskabet har meddelt 
aktionærerne, at man lige vil vurdere 
situationen, men at man umiddelbart 
forventer at få det i luften igen. 

Airlandcr havarerede på sin anden 
testflyvning i august 2016, da for
tøjningsrebet greb fat i et hegn, og 
luftskibet blev trukket forover i et 
slow-motion crash. I foråret var Air
lander så i luften igen og havde den 
17. november foretaget sin sjette 
testflyvning. Det var dagen efter, luft
skibet bestemte sig for at gå sine egne 
veje. 

Jernbanedrift og kønsdrift siges at 
konkurrere med hinanden om, hvad 
der er vanskeligst at styre. Måske 
drift af luftskibe kan melde sig i kon
kurrencen? OSH 

es GIFTER SIG MED AIRBUS 
Man må vel nærmest kalde det et 
fornuftsægteskab - evt. arrangeret. 
Der er i skrivende stund leveret 8 
CS-100 og 10 CS-300 fra canadiske 
Bombardier. Samtidig er der samlet 
bestilt 355 af de to versioner tilsam
men, men ingen nye i 2017. Flyene 
er blevet godt modtaget af de første 
brugere, men typerne har været un
dervejs siden 2008. Der har været 
problemer; bl.a. med softwaren i fly
by-wirc-systemet, som har trukket 
det hele ud, og pengemændene har 
været utålmodige. 

Nu er CS-serien så blevet truet med 
300% importtold i USA, fordi Boeing 



har klaget til de amerikanske myn
digheder. Boeing mener, at Bombar
dier vil sælge 75 fly til Delta Airlines 
under produktionsprisen og dermed 
i realiteten med statsstøtte. Det vil 
være et hårdt, hårdt slag for es-seri
en. 

Hvad gør 
man, når man 
er kommet 

i ulykkelige 
omstændigheder? 

Man gifter sig ud af 
suppedasen. Og nu er 
der så bekendtgjort 
en aftale - ikke ende
ligt indgået, men på 

vej - som betyder, at Airbus 
overtager 50,01 % af es-serien. Efter 
aftalen kan Bombardier efter 7½ år 
kræve, at Airbus overtager resten. Og 
ligeledes kan Airbus efter 7½ år kræ
ve at gøre det. 

Med andre ord er es-flyene ved at bli
ve Airbus'er. Airbus vil samle eS'er på 
sin fabrik i Alabama. Så vil de være 
amerikansk producerede, og så kan 
de leveres uden importtold til Delta 
Airlines. Det mener Boeing selvsagt 
ikke - selskabet hævder, at selv kom
ponenter til eS'erne må skulle have 
300 % told. Advokaterne har ikke 
sagt det sidste ord endnu. 

Airbus kommende overtagelse er et 
vældigt skulderklap til es-serien. Den 
europæiske gigant ville ikke overtage 
et underlødigt fly. es kommer nu også 
til at nyde godt af Airbus' omfattende 
customer support. Meget vigtigt, når 
man skal ud at sælge en ny type til 
luftfartsselskaberne, som hverken 
har lyst eller råd til at vente på pro
blemløsninger. 

Og hvad betaler Airbus så for bruden? 
Hverken en krone, euro eller cana
disk dollar. De lige lidt over SO% af af 
es-ejerskabet er gratis. Hvilket mere 

CS300 lander efter sin første flyvning. Foto: Wikimedia Commons/Gilbert Hechema 

.... 

Emirotes har fået leveret sin A380 nr. 100. 
Foto: Airbus 

end noget andet viser, at CS-serien er 
endt i omstændigheder, der skal fin
des en lykkelig løsning på. OSH 

NUMMER 100 LEVERET 
Emirates har fået leveret sin A380 
nummer 100. I 2000 var Emirates det 
første selskab, der bestille A3XX, som 
projektet hed. Det var fem fly, der 
blev skrevet under på dengang, hvor 
Emirates selv kun havde 30 maskiner 
i drift, A300/A310'ere, A330'ere og 
Boeing 777'ere. Nu ejer selskabet 
45% af de 218 A380'ere, der er le
veret, og venter på omtrent samme 
procentdel af99 A380'ere, der endnu 
skal leveres. Emirates fortæller, at 
"hver gang vi sætter A380 ind på en 
rute, stimuleres der yderligere efter
spørgsel, fordi de rejsende gerne vil 
flyve med den." OSH 

KDA NEDLÆGGER 
GENERALSEKRETÆRPOST 
Torsdag den 30. november havde 
Tonny Henriksen sidste arbejdsdag 
som generalsekretær i Kongelig 
Dansk Aeroklub, hvilket blev marke
ret ved en hyggelig eftermiddags
reception i KDA-huset i Roskilde 
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Det får du hos GF 
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Ø Rabat, når du samler flere forsikringer hos os. 
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Ø Stærk autohjælp. 
Har du din bilforsikring i GF, kan du for 350 kr. om året udvide 

forsikringen med vores fordelagtige autohjælp. 

Det er nemt at skifte til GF 

Du skal ikke selv gøre noget, når du vil skifte til GF. Vi klarer nemlig 
det hele og opsiger også dine nuværende forsikringer. Vil du høre 

mere om fordelene ved at være forsikret i GF? 
Så kontakt os på tlf.: 49 17 01 94 og få et uforpligtende tilbud. 

GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet 
Strandvejen 59 · 2100 København Ø • Tlf. 49 17 01 94 • www.gf-officerer.dk 

GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s, 
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reception i KDA-huset i Roskilde 
Lufthavn. Tonny Henriksen overtog 
posten som generalsekretær efter 
Anders Madsen, den 1. april 2015, 
og har i sin tid som generalsekretær, 
sammen med enkelte fra bestyrelsen, 
kæmpet en brav kamp for at holde 
sammen på og udvikle KDA. 

Uenigheder mellem forskellige 
unioner og om mål, i den snart 110 
år gamle klub, har dog ført til, at et 
flertal af stemmerne til KDAs 

repræsentantskab har besluttet at 
overdrage så mange arbejdsopgaver 
til frivillige som overhovedet muligt, 
for at kunne spare generalsekretæren 
væk. 

KDA har gennem årtier fungeret som 
paraplyorganisation - og dermed 
bindeled mellem myndigheder og 
internationale organisationer - for de 
godt 8.000 medlemmer der er for
delt i Danmarks Ballon Union; Dansk 
Kunstflyver Union; Danmarks Motor-

flyve Union; Dansk Faldskærmsuni
on; Dansk Svæveflyve Union; Model
flyvning Danmark, Dansk Hangglider 
og Paraglider Union; Dansk UL Flyver 
Union, Capenhagen Suborbitals, Dan
marks Luftsports Union samt KZ og 
Veteranflyveklubben. 

Nedlæggelse af generalsekretær
funktionen er vedtaget af et flertal i 
KDAs repræsentantskab, der teknisk 
set repræsenterer 3.000 medlem
mer, der dog på grund af vægtning af 
stemmer står stærkere end de reste
rende 5.000 medlemmer. 

Efter generalsekretær Tonny Henrik
sens afgang, ansættes der med andre 
ord, ikke en ny generalsekretær i 
klubben. Det flertal der er nu, vil også 
se på KDA-huset, som "flertallet" i 
KDAs bestyrelse ønsker at afhænde, 
såfremt driften bliver en væsentlig 
udgift. Der er for tiden lejeindtægter, 
der giver KDAs medlemsunioner 
gratis adgang til mødefaciliteter i 
huset, idet KDA-huset udlejer lokaler 
til Hjemmeværnet, Danske Flyvere, 
Rådet for Større Flyvesikkerhed og 
pilot-butikken AERO-PARTNER. 
RB +-
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Fra nytår 2018 behøver vi ikke læn
gere at skifte sider i VFG'en, og der
udover bliver VFG'en helt gratis! Det 
er en gave, der giver abonnenterne en 
årlig besparelse på omkring 700 kr., 
men det kræver dog, at man fremover 
bruger VFG'en elektronisk, eller selv 
printer de sider ud man har brug 
for. Med andre ord er VFG'en, som vi 
kender den, noget der nu tilhører en 
svunden tid, og det kan man snøfte 
eller juble over, alt efter tempera
ment. 

Gitte Sewel Joensen, der er ansvarlig 
for udgivelse afVFG og AlP fortæller, 
at beslutningen om at droppe papir
udgaverne afVFG og AIP har været 
under vejs i nogle år. Det er nemlig 
dyrt og tidskrævende at trykke og 
sende de store papirmængder, men 
det er ikke det største problem. Re
turpost er nemlig enormt krævende, 
for når Naviair hver måned udsender 
rettelser til VFG og AIP sender de 
omkring 1000 breve. Af disse kom
mer omkring 50 breve retur, efter en 
uges tid, og så skal personalet hos 
Naviair finde ud af hvorfor brevene 
kommer retur. Nogle af brevene re
turneres fordi modtagerne har glemt 
al oplyse om adresseændring, men 
desværre skyldes det i de fleste til
fælde, at postvæsenet fejlhåndterer 
brevene. Da modtagerne har krav på 
at få de vigtige informationer, så skal 
de manglende opdateringer hånd pak
kes og sendes igen, hvilket er meget 
ressourcekrævende! 

INGEN "APP" FRA NAVIAIR! 
Siden introduktion af "smartphones" 
iPads og tablets, distribueres mange 
informationer elektronisk, i form af 
"apps" og mange piloter har vænnet 
sig til at navigere ved hjælp af f.eks. 
SkyDemon eller GarminPilot. At lave 
en VFG som "app" burde derfor ligge 
lige til højrebenet, således at VFG'en 
altid er opdateret. Det er dog også 
tidskrævende og kostbart, og for at 
gøre VFG'en så billig som mulig for 
brugerne, har Naviair valgt at tilbyde 
VFG'en som en gratis PDF. Med an-

Intet arbejde er færdigt før papirarbejdet er gjort, ag bare tanken om at skulle opdatere VFG 
kan få de fleste til at blive lidt søvnige. 

dre ord slipper man ikke helt for at 
opdatere sin VFG, med mindre man 
abonnerer på en service, der gør det 
for en. I praksis bliver det dog nemt, 
fortæller Gitte Sewel Joensen, for alt 
hvad man skal gøre er at downloade 
den seneste VFG-pdf, og slette den 
gamle. Voila ... ingen konvolut der 
skal åbnes, og ingen tidskrævende 
bøvl med at tage sider ud af ringmap
pen og sætte de nye sider ind. Det er 
da en længe ventet gave, der kan hen
tes på hjemmesiden: 
www.aim.naviair.dk 

PAPIRKORT OVERLEVER 
Selvom papirversionerne af AIP og 
VFG fra nytår er historie, så er det 
ikke helt slut med papir. De kendte 
og elskede VFR-kort over hele 
Danmark - i målestokforholdet 
1:500.000 - og kortet over Capen
hagen Area - i målestokforholdet 
1:250.000 - overlever! Det er 
dog ikke længere Naviair der 
står for at sende kortene ud 
til de mange abonnenter, for 
salg af kort tilbydes af bl.a. 
AeroPartner i Roskilde Luft
havn, der vil tilbyde en abon
nementsordning, således 

at man ikke selv skal holde øje med 
hvornår der er er udgivet nye kort. 
Hvor længe papirkortene overlever 
kan Gitte Sewel Joensen ikke sige 
noget om, men så længe der sælges 
et rimeligt antal kort, vil Naviair også 
sørge for at de bliver trykt. + 

Fra nytår 2018 er det slut med VFG på papir. 
Til gengæld kan den downloades gratis. 
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Lufthavnsvej 7 A, DK-6580 Vamdrup 
+45 75 58 37 08, info@airservice.dk 
www.airservice.dk 

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

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

IS!j;i~UNDBORG 
Lr\JVIATION 

Flyforsikring 
Pilotforsikring 

Lass of license 
Hospitalsforsikring 
Ulykkesforsikring 
Rejseforsikring 
Hangar Keepers 
Bygningsforsikring 
Erhvervsforsikring 
Professionelt Ansvar 
Transportforsikring 



DE DANSKE FLYVEMASKINER 
Via flere års crowd-funding lykkedes 
det initiativtagere i KZ og Veteran
flyveklubben at samle midler til at 
få produceret en film om hvordan 
det gik til, da Viggo Kramme og Karl 
Gustav Zeuthen i 1937 etablerede 
fabrikation af flyvemaskiner. Filmen 
har været vist på DR-K men den er så 
velproduceret, at FLYV har taget imod 
opfordring fra KZ og Veteranflyve
klubben, om at udbrede kendskabet 
til filmen. Det gør vi med stor fornø
jelse, for DVD'en samt medfølgende 
lille hæfte om KZ-flyene og deres 
skabere, er oplagt at skrive på ønske
sedlen. 

Filmen varer en lille halv time, og i 
løbet af de godt 29 minutter, bliver 
man taget med på en tidsrejse fra de 
første indledende manøvrer, ti l Viggo 
Kramme og Karl Gustav Zeuthen til 
sidst må se sig udkonkurreret af bi lli
gere metalfly fra bl.a. USA, og de væl
ger at vedligeholde fly fremfor selv at 
stå for produktion af de gode, smukke 
danske flyvemaskiner. 

Filmen er produceret af Peter 
Zeuthen, der er den yngste af Karl 
Gustav Zeuthens sønner. Peter 
Zeuthen er uddannet cand.comm. og 
har gennem mange år arbejdet som 
kommunikations-konsu lent og pro
ducent af video-præsentationer for 
utallige virksomheder og organisa
tioner. Det har derfor været oplagt, at 
netop Peter Zeuthen fortalte os hi
storien om hvordan KZ-flyene blev til. 

Som bekendt produceres der tusinder 
af videoer om dette og hint, hvilket 
kan gøre det svært at afsætte velpro
ducerede film, når man vælge og vra
ge på internet-kanaler som YouTube 
og Vimeo. DVD'en om KZ-flyene er 
dog mere end en "almindelig" video, 
for ud over historien om iværksæt
terne og deres flyvemaskiner, følger 
der også en række korte 
v ideo'er om de fleste 
flytyper Kramme og 
Zeuthen konstruerede 
og producerede. 

FILM 

Ydermere følger der en lille bog med 
i pakken, og så ska l det bestemt ikke 
glemmes at videoen er produceret 
så man kan vælge mellem dansk og 
engelsk indtaling. Det gør DVD'en til 
en oplagt gave-ide til venner og be
kendte, der ikke er så heldige, at de 
kan tale og forstå dansk! 

DVD'en kan købes gennem polytek
nisk forlag på www.polyteknisk.dk 
og den koster 150 kr.+ forsendelse. 

Læs mere om Peter Zeuthen på 
www.visualstory.dk 
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LIYING IN THE AGE OF AIRPLANES 
Hvis man har bare en anelse inte
resse for flyvemaskiner og luftfart, og 
hvis man har oplevet Harrison Ford 
en enkelt gang eller to, så er LIVING 
IN THE AGE OF AIRPLANES interes
sant. Hvis man derimod er vild med 
flyvemaskiner og luftfart og stor fan 
af Harrison Ford, så er filmen LIVI NG 
IN THE AGE OF AIRPLANES ganske 
enkelt uundværlig at se, og at have 
på hylden med DVD'er eller downloa
det i sin computer. 

Filmen LIVING IN THE AGE OF AIR
PLANES er en historie om hvordan 
flyvemaskiner har ændret Verden, og 
den er filmet i 18 lande fordelt på 
alle 7 kontinenter. Filmen er vanvit
tigt flot filmet og klippet, og når man 
ser den er det som at glide ind i en 
drømmeverden, hvor Harri son Fords 
rolige dybe stemme, sammen med 
velkomponeret musik ganske enkelt 
er "aviation wellness" for øjnene og 
ørerne. 
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Historien er egentlig banal, for inden 
flyvemaskinernes tid var det at rejse 
rundt i Verden begrænset til relativt 
langsomme sørejser, mens det at 
bevæge sig over land højst kunne 
speedes op til hvad et prustende 
damplokomotiv kunne præstere. Dis
se hurtige rejseformer havde afløst 
hestevogne og oksekærrer, der havde 
været et kvantespring efter årtusin
der, hvor det at bevæge sig fra sted 
til sted var begrænset til at vandre 
allerhøjst 100 km på en dag. 

At mennesket pludselig har kunnet 
flyve, først få hundrede meter ved 
lav hastighed, dernæst lidt længere, 
for så pludselig at kunne flyve fra 
kontinent til kontinent på få t imer 
ændrede transport af mennesker og 
varer markant, hvilket filmen giver 
mange spændende eksempler på. 

Kun meget få nulevende mennesker 
har levet i en tidsalder uden flyvema
skiner, mens størstedelen af Jordens 
befolkning lever i denne moderne 
tid, hvor flyvemaskiner kan nå selv de 
fjerneste afkroge. Det er tankevæk
kende, og filmens hovedbudskab. 
Nyd filmen! 



ONE SIX RIGHT 
Filmen ONE SIX RIGHT er en kærlig
hedserklæring til den lokale lufthavn, 
og livet der har udspillet sig i "den 
lokale lufthavn" gennem årtier. 

ONE SIX RIGHT - eller 06R - er filmet 
i Californien i den lille regionale luft 
havn "Van Nuys" der er beliggende 
50 km nord for Los Angeles Interna
tional Airport, lige nord for Beverly 
Hills. I filmen fortælles historien helt 
tilbage til flyvepladsen blev åbnet på 
en øde mark i 1928, men den kunne 
for så vidt have været filmet og pro
duceret i Danmark, hvis f.eks. Skov
lunde Flyveplads havde fået lov til at 
overleve og havde udviklet sig til det 
Roskilde Lufthavn er i dag. Eller hvis 
Kirstinesminde Flyveplads havde fået 
lov til at overleve, og havde udviklet 
sig så al le aktiviteter fra Randers og 
Tirstrup havde fået lov til at udspille 
sig på Kirst inesminde. Sådan gik det 
ikke i Danmark, og netop derfor er 
ONE SIX RIGHT så relevant for dan
ske seere, for lufthavnen i det sydlige 

Californien "Van Nuys" er et unikt 
eksempel på at en lokale lufthavn 
kan spille vigtige roller, hvis den får 
lov til at leve uden at blive ødelagt 
af brokkende naboer og jordspeku
lanter! 

I filmen beskrives blandt andet hvor
dan mange nabolufthavne omkring 
"Van Nuys" har måttet lade livet, 
fordi byerne omkring lufthavnene er 
vokset, og der fortælles om hvordan 
mange andre amerikanske flyve
pladser og lufthavne har måttet lade 
livet. 
Filmen er faktisk ikke ny, men den 
passer perfekt sammen med LIVING 
IN THE AGE OF AIRPLANES, der er 
filmet og produceret af stort set sam
me hold. Skulle der ligge for mange 
bløde pakker under juletræet, kan 
man derfor roligt give sig selv de to 
film i "hylegave", eller ønske sig fil
mene ved en senere lejlighed. 

FILM 

Living in the age of airplanes og One 
Six Right kan købes på amazon.co.uk 

Begge film kan købes på DVD og Blu
Ray men man kan også downloade 
dem. 

Prisen er ca. 211 kr. for DVD og ca 
250 kr. for Blu-Ray. Begge plus fragt. 
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A330NEO 0 • 

er pa vingerne 
Airbus puster nyt liv i A330'eren. Tekst: Ole Steen Hansen. Foto: Airbus;Wikimedia 

Så ny er den jo heller ikke - A330neo 
- som lettede for første gang i okto
ber, og som nu er i gang med sit 1.100 
timer lange prøveflyvingsprogram. 
Faktisk blev den skrottet for mere 
end et årti siden. Da Boeing i 2004 
satte gang i udviklingen af sin 787 
Dreamliner, reagerede Airbus ved at 
foreslå kunderne en moderniseret 
A330 som alternativ. 

Det var åbenbart ikke særlig attrak
tivt set med deres øjne - en gammel 
maskine med nye motorer overfor en 
drømmedejlig ny Dreamliner? Allere
de i 2006 så Airbus sig tvunget til at 
droppe planerne om en moderniseret 
A330'er og gik i stedet i gang med at 
udvikle A350 XWB som konkurrent 
til Boeings nye drømmefly. 

Prototypen til A330-900neo letter pd 
sin første flyvning fra Toulouse. Besæt
ningen afprøvede flyets handling først 
i 10.000 fod, siden i 20.000 og 30.000 
fods højde. Turen varede 4 timer og 12 
minutter. Foto: Airbus 
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Begge duopolets nye konkurrerende 
typer var længe undervejs, og i al den 
mellemtid leverede Airbus støt og 
roligt A330'ere. 

I 2010 præsenterede selskabet så sin 
A320neo - et forsøg på at forbedre 
den lille gamle kending, så man uden 
det store udviklingsprojekt kunne 
levere et mere brændstoføkonomisk 
fly. Mens der så utvivlsomt er andre 

hos Airbus, som er i gang med at ud
vikle afløseren til A320neo engang ud 
i fremtiden. Forsøgene med laminar 
strømning omkring en større del af 
vingen, som blev omtalt i sidste num
mer af FLYV, kunne eksempelvis tyde 
på det. 

A320neo har været en b ragende suc
ces og Airbus har mere end 3.500 fly i 
ordrebogen. Men alt dette har så også 



Ordrer på 330-900neo 

AirAsia 66 

Iran Air 28 

Air lease 27 

Delta Air Lines 25 

CIT 15 

Ava/an 15 

Garuda lndonesia 14 

TAP Portugal 10 

Arkia lsraeli Airlines 2 

BOC Aviation 2 

Ikke offentliggjort 2 

1 alt 206 

fået Airbus til at tænke, at A330'eren 
måske alligevel skulle have en chance 
i en faceliftet version. Derfor er 
A330neo kommet til verden, og pro
totypen er udgaven A330-900neo. 

Den har ikke blot fået nye motorer. 
Spændvidden er øget fra 60,30 til 64 
meter, og vingen har fået de såkaldte 
"sharklets" yderst, som også findes 
på A350'eren. Anden teknologi fra 
den både med hensyn til motorer, 
kabineindretning og testmetoder 
har også fundet vej t il A330-900neo. 
Netto ender man med en 14% bedre 
brændstoføkonomi pr sæde, hvilket 
naturligvis er den dybere meningen 
med hele øvelsen. 

A330-900neo er et fly, som er 50 tons 
mindre end A350'eren, og det passer 
således ind som den mindste i Airbus' 
widebody-program. En A330-800neo 
er planlagt, men indtil nu er det kun 
Hawaiian Airlines, der bestilt seks 
maskiner, så det kan ikke udelukkes, 
at Airbus lige tænker sig om en ekstra 
gang, inden man begynder at skære 
metal ud til den. 

A330-200 er den version, der indtil 
videre har længst rækkevidde - 7.270 
sømil. Hvis A330-800neo bliver til noget, 
vil den kunne flyve længere. Denne 
AH0-200 lander pd St. Maarten hvor 
strandferie og flyspotting fint lader sin 
kombinere.Foto: Wikimedia/Bidini 

SAS opgiver, at A330-300 bruger co. 80% af det brændstof pr sæde, som dens firemotorede 
tvilli11y A340-.5UU 5luyer. .)A.) har bestilt 8 A!>!JU'ere, som vil blive leveret fra 2019 som 
afløsning for de to ældre modeller. Foto: Wikimedia/Cora 

De samlede ordrer på A350 XWB 
er oppe på 856, hvoraf 38 er leve-
ret. Der er et stykke til, at A330neo 
kommer derop, men tallene for den 
samlede produktion af de1111u 25 å r 
gamle type viser, at den er Airbus' 
helt store widebody-succes. A330 har 

Salg og ordrer 

A330-300 

Første flyvning 1992 

Samlet antal ordrer 782 

Leveret 716 

MTOWitons 242 

Antal sæder 277/440 

allerede overlevet sin firernota rede 
tvilling A340, som sluger alt for me
get brændstof. Men forunderlig nok 
kan det også være, at produktionen af 
A330 nu kommer til at overleve pro
duktionen af A380, som i den grad 
lider af mangel på nye ordrer. + 

A330-200 A330-900neo 

1997 2017 

639 206 

612 0 

242 242 

247/406 287/440 
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Find zebraerne! 
Kilaguni Airstrip. Kenya 
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Brian Otieno er pilot fra Kenya. Han flyttede til 
Danmark i august 2016, efter at have fløjet som 
"bush-pilot" i Kenya, Uganda, Syd Sudan og Somalia. 
Han har brugt et år på at konvertere sit certifikat til 
EASA i Aarhus, og indtil det lykkes at få et job som 
pilot i Danmark, går han på sprogskole for at lære 
dansk. Her kan du læse om hans spændende arbejde 
i Afrika. 

BARNDOMSDRØM 
Brian Otieno voksede 

op 10 minutter fra en lille 
lufthavn i Kenya. Hans far 

var flymekaniker og derfor var 
SOMALIA der en masse bøger og magasi-

M aishu ner om flyvemaskiner i hjemmet, 
/ og allerede som barn elskede Brian 
✓ at bladre gennem disse, selvom han 

endnu ikke forstod teksterne. Inte
ressen for flyvning blev ikke mindre, 
da han fik lært at læse, og gennem 

hele Brians barndom læste han alt 
hvad han kunne få fat i om flyvning, 
og besøgte sin fars arbejdsplads så 
ofte som muligt. Som mange andre 
drenge, drømte Brian om at blive pi
lot, og da han var færdig med gymna
siet, besluttede han sig for at forfølge 
barndomsdrømmen. Derfor søgte 
han ind på en statsejet flyveskole i 
nabolandet Uganda, hvor uddannel
sen ikke var lige så kostbar som på de 
private flyveskoler i Kenya. 



NYUDDANNET PILOT 
Brian Otieno fortæller, a t han ikke 
vidste ret meget om GA (General Avi
ation dvs. taxiflyvning, turistflyvning 
og specialopgaver med mindre fly) 
og at han slet ikke vidste noget om 
bushflyvning, før han var helt færdig 
med flyveskolen. Som helt nyuddan
net pilot arbejdede han derfor som 
flyveinstruktør, og senere som free
lance charter pilot i små enmotorede 
fly i Kenya. 

FLYVNING I KENYA 
Kenya ligger i Østafrika med godt 
450 km kystlinje ud mod Det indiske 
Ocean, og Ækvator løber midt gen
nem det næsten 582.000 kvadratki
lometer store land, der har omkring 
48 mio. indbyggere. Befolkningstæt
heden er derfor kun 82 mennesker pr 
kvadratkilometer hvor vi i Danmark 
har 133 pr kvadratkilometer, fordelt 
på vores godt 43.000 kvadratkilome
ter. 

Kenya grænser op til Etiopien og 
Sydsudan mod nord og Tanzania mod 
syd og i luftlinje er der omkring 1.100 
km fra nord til syd. Mod vest, grænser 
Kenya op til Uganda og Victoriasøen, 
hvorfra der er omkring 850 km til det 
Indiske Ocean mod øst. 

Kenya er kendt for smuk natur og be
tagende landskaber, et imponerende 

dyreliv, strandene langs det Indiske 
Ocean, og så det skønne varme vejr. 
Alt dette kunne Brian Otieno nyde 
fra luften ganske "gratis", og han for
tæller, at han så frem til hver eneste 
flyvning. Til at begynde med fore
gik det med base i Wilson Airport i 
Nairobi, der er en af de travleste luft
havne i Kenya. "For det meste fløj jeg 
Cessna 172, som med s ine høje vin
ger er det ideelle fly til sightseeing, 
og jeg fik mulighed for at besøge en 
række nationalparker og vildtreser
vater. Sommetider fik vi som piloter 
mulighed for at nyde et måltid mad 
i bushen sammen med de lokale. 
Nogle af mine favorit flyvninger var 

turene langs kysten. På en kla r dag, 
kan man på morgenflyvningerne fra 
Wilson mod sydøst se Afrikas højeste 
bjerg Kilimanjaro og mod nord det 
næsthøjeste Mount Kenya. Og man 
kunne også se sprækkedalen Great 
Rift Valley". 

At flyve gennem nationalparkerne 
var altid spændende, men det bød 
også på udfordringer. De fleste ste
der er der græs eller marehalm på 
landingsbanerne, og ofte græsser der 
dyr på banerne, så man er nødt til at 
lave en lowpass for at jage dem væk, 
før man kan lande. For det meste vir
kede det - fortæ ller Brian - men ikke 
a ltid. "På en tur til Ruma National 
Park i den vestlige del af Kenya, var 
jeg både heldig og uheldig at møde 
en familieflok på 7 næsehorn for en
den af landingsbanen. De flyttede sig 
ikke sådan uden videre. Heller ikke 
efter jeg havde fløjet hen over dem 
nogle gange. Heldigvis var det muligt 
at ringe til park rangerne, der kunne 
komme og jage de store næsehorn 
væk, så jeg kunne lande". 

En anden udfordring var manglen 
på navigations-faciliteter, for der er 
langt mellem VOR-stationer og kun 
meget få lufthavne med ILS. Det be
tyder, at landingsbanerne kun kan 
benyttes om dagen i godt vejr. 
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På jorden var der også seriøse udfor
dringer, der kunne gøre livet surt som 
pilot, og det var vilde dyr. Dels store 
dyr, der let kan ødelægge en lille flyve
maskine, men i langt større grad min
dre dyr som hyæner, der er berygtede 
for at gnave i flydæk! En fyraftens-ru
tine var derfor at lægge spildolie eller 
grene rundt om dækkene, for at holde 
hyæner og andre "gnavere" væk! 
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HØJDE 
Brian Otieno fortæller, at mange af de 
flyvepladser og lufthavne han fløj til 
og fra, lå i stor højde, og at det også 
gav nogle udfordringer sammen med 
de høje lufttemperaturer. Wilson 
Airport ligger f.eks. i 5.536 fod og 
da gennemsnitstemperaturen er på 
23 grader giver det en tryk-højde på 
mere end 7000 fod. 

Som pilot er man derfor nødt til at 
sikre sig, at vægt og balance-udregnin
gerne altid er præcise, især når man 
flyver i enmotorede fly med stem
pelmotor! Forkerte eller manglende 
udregninger har før medført at fly har 
overskredet landingsbanen i forbin
delse med start, eller at flyet ikke har 
været i stand til at stige over forhin
dringer, efter at være kommet i luften. 

CESSNA 208 CARAVAN 
Efter at have fløjet Cessna 172 og 
Cessna 206 over Kenya, fik Brian 
mulighed for at blive omskolet til 
Cessna Caravan, og mulighed for at 
flyve i Somalia og Syd Sudan. Det 
var meget anderledes, fordi han 
ikke selv skulle flyve fra dag et, 
men til at begynde med bare skulle 
flyve som sikkerhedspilot. Mange 
steder i regionen er det alminde
ligt at nyuddannede piloter flyver i 
højresædet som sikkerhedspiloter, 
for at få timer i logbogen. Som regel 
stort set uden at få løn for det, men 
da det giver bedre muligheder, er 
det en del af "pakken" og en forud
sætning for at få et bedre betalt job 
i venstre sæde. 



Det centrale Afrika byder på mange 
ufremkommelige områder, og der
for er flyvning med små og mindre 
fly mange steder eneste måder at få 
flyttet mennesker og fragt. Cessna 
Caravan er ideel til sådanne opga
ver, fordi det har et utroligt stærkt 
understel, og kan klare korte starter 
og landinger, hvilket er ideelt på de 
mange korte græs- og grusbaner. Og 
så er Caravan'en en ordentlig arbejds
hest, der kan det bære en masse last i 
forhold til andre fly på den størrelse, 
hvilket gør Caravan'en til det mest 
populære GA-fly i Afrika. 

At flyve i Somalia og Sydsudan viste 
sig dog at være meget anderledes 
end at flyve i Kenya. Dels fordi gen
nemsnitstemperaturen i Mogadishu 
i Somalia ligger mellem 28 og 32 
grader, og i Juba i Syd Sudan somme 
tider ligger så højt som 39 grader, 
hvilket gør er der er meget langt mel
lem luftmolekylerne! En anden og 
meget farligere udfordring var dog, at 
der skulle flyves i krigszoner der var 
meget ustabile, fordi militser jævnligt 
angreb og bortførte udlændinge. 

SOMALIA 
Brian Otieno fortæller, at han havde 
base i Mogadishu hvor han sammen 
med sine kolleger fløj ad hoc opgaver, 
dvs. "skræddersyede" flyvninger, der 
havde et helt bestemt formål for kun
den. Her var de altid ledsaget af be
væbnede soldater, og de boede tæt på 
lufthavnen. "Ofte kunne vi høre skud 
og eksplosioner i nærheden, og det 
var forbudt at fotografere, så det var 
på mange måder en meget lærerig 
men kort tid jeg havde der". 

SYD SUDAN 
At komme fra Somalia til Syd Sudan 
var et tiltrængt vendepunkt for Brian 
Otieno, og han fortæller, at det blev 
højdepunktet i karrieren som Bush
pilot i Afrika. Efter den korte tid i 
Somalia fløj han for den samme ope
ratør igen, men under mere ordnede 
forhold i et internationalt miljø. 

I Syd Sudan mødte Brian folk fra hele 
Verden, og mange af disse arbejdede 
for NGO'er, regeringen eller var jour
nalister og private forretningsmænd. 
Jobbet som sikkerhedspilot mindede 
om de jobs han kom fra, men nu med 
ansvar for alt papirarbejdet, hvilket 
inkluderede flyveplanlægning. Det 
gav nogle travle aftener, fordi alt pa
pirarbejdet for næste dags flyvninger 
skulle være færdigt inden sengetid, så 
der ikke skulle bruges tid på det om 
morgenen. 

Brian fortæller, at der var en god 
grund til at alle forberedelser skulle 
være på plads inden sengetid, for om 
morgenen gjaldt det om at komme i 
luften så tidligt som overhovedet mu
ligt, fordi lufthavnen ofte var utroligt 
travl i timerne efter solopgang. 
Inden take-off var der meget der 
skulle gøres, for flyveplanen skulle 
afleveres personligt i kontroltårnet -
fire etager oppe - og som om det ikke 
var motion nok skulle man gå eller 
løbe næsten en kilometer tilbage til 
flyet, der så skulle flyet tankes, inden 
fragt kunne lastes og passagerer 
boardes. Ofte skulle der også lige 
afmonteres nogle sæder, der naturlig
vis skulle medbringes, fordi de skulle 
bruges på returflyvningen, så de blev 
surret fast ovenpå godset bag i flyet. 

Nogle af de flyvepladser der skulle 
besøges i løbet af en arbejdsdag kræ
vede også, at man indhentede myn
dighedstilladelse. Så der var mange 
praktiske opgaver, det let kunne 
medføre forsinkelser! At komme for 
sent i luften kunne derfor betyde, 
at man måtte aflyse nogle af stræk
ningerne på den planlagte dagsplan, 
hvilket for alt i verden skulle undgås, 
da disse flyvninger var af afgørende 
betydning. 

Før afgang skulle piloterne også lige 
sikre sig, at forholdene var i orden på 
destinationerne. De fleste flyveplad
ser - der som regel kun var marker 
- havde nemlig forskellige jordtyper 
hvoraf nogle kunne være kritiske. En 
bestemt jordtype - "black cotton soil" 
har afsindigt dårlige afdræningsegen
skaber. Bare ti minutters voldsom 
regn kunne nemlig efterlade en sådan 
jordtype ubrugelig i dagevis. Så at 
lande på en sådan våd mark og stran
de "in the middle of nowhere" - midt 
i en krigszone - var det sidste man 
ønskede sig! 

KOMMUNIKATION 
Da radiokommunikation og mobil
telefon ikke var den store hjælp, 
havde piloterne altid satellittelefoner 
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i flyene, så de kunne holde sig opda
teret på vejr og konflikter. Nogle af 
destinationerne var meget ustabile 
og krigen kunne bryde ud når som 
helst. Selvom det hørte til sjældenhe
derne, så hændte det desværre, at der 
blev skudt på piloterne, når oprørere 
troede at de var spioner, eller at de 
arbejdede for deres fjender. 
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De steder hvor der var radiokommu
nikation kunne det ofte være noget 
af en udfordring, fordi der fløj piloter 
fra mange forskellige lande, og ra
diooperatørerne eller flyvelederne 
havde mange forskellige accenter. 
Som ny pilot kunne det være noget 
af en prøvelse, der krævede en del 
tilvænning. Brian Otieno fortæller, at 

der blandt andet var en del russiske 
piloter, der knapt nok kunne engelsk 
og at det ikke blev bedre af, at der 
fl ere steder var meget arrogante og 
sommetider fulde flyveledere. Med 
andre ord noget af en mundfuld for 
en ny pilot - ikke mindst i den store 
internationale lufthavn "Juba", der 
skulle håndtere tæt trafik af selv store 
flyselskaber som Flydubai, Ethiopian 
Airlines, Kenya Airways, Juba Airways 
og Rwandair, foruden hundredevis 
af charterfirmaer, NGO'er, private og 
militære operatører - alt sammen 
uden brug af radar! 

Efter at have fløjet 45 timer om ugen 
i 3 uger, havde jeg efterhånden væn
net mig til systemet, fortæller Brian 
Otieno, der klarede skærene uden 
alt for skrækindjagende oplevelser. 
Under en flyvning var han dog med 
til at miste venstre hovedhjul, da han, 
sammen med sin skipper, var ved at 
accelerere i forbindelse med starten. 
Det skete desværre i en oprørszone, 
hvor det kunne have udviklet sig til 
en kritisk situation. Held i uheld var 
dog, at to russiske fly også skulle re
tur til Juba, så de fik et lift hjem. 



Det betød dog, at de måtte efterlade 
flyet. For at håndtere sådanne situati
oner, havde de altid ekstra kontanter 
med, så de betalte 400 USD for at sik
re flyet. Heldigvis kunne teknikerne 
vende tilbage efter få dage og repa
rere flyet. Men det var Brian Otienos 
sidste tur med denne operatør! 

LÆGER UDEN GRÆNSER 
Efter hændelsen fik Brian Otieno 
mulighed for at arbejde for et firma, 
der havde kontrakt med Læger Uden 
Grænser. Han blev igen udstatio
neret i Juba og fløj kun til hverdag. 
Opgaverne var at flyve til forskellige 
lejre, som Læger Uden Grænser stod 
for. De fleste lå i meget øde områder, 
der ikke havde nogen forbindelse til 
omverdenen. Det vil sige ingen mo
bildækning, ingen veje, ingen elektri
citet eller rent vand! 

For at hjælpe så mange som mu
ligt, blev flyene lastet så meget som 

overhovedet muligt, og ofte med den 
mindste tilladte mængde brændstof, 
til at klare det første ben på ruten. 
Læger Uden Grænser og andre 
NGO'er lagrer som regel tønder med 
brændstof i deres lejre, så med en 
smule koordination kunne tle1 ldHke~ 
til resten af turen. At tanke på en "fly
veplads" ude i midten af ingenting, 
var hårdt arbejde, fortæller Brian. 
Forestil dig at tømme to tønder med 
200 liter med en håndpumpe i over 
35 graders varme i bagende sol, efter 
at have slæbt flere hundrede kilo 
gods ud af flyet. Det var et lidt hårdt 
liv - men et luksusliv i forhold til de 
mennesker vi fragtede nødhjælp til, 
hvilket ofte var medicin og fødeva
rer, men også byggematerialer eller 
endda generatorer og køleskabe. 

Arbejdet som pilot for Læger Uden 
Grænser var afvekslende, og de dage 
hvor der ikke var planlagte flyvnin
ger stod piloterne stand by. De blev 
så ofte kaldt ud for at transportere 

Varm velkomst på Totoro airstrip, Uganda. 

alvorligt syge patienter, gravide kvin
der eller folk med skudsår, når der 
havde været væbnede konflikter! 
Brian Otieno slutter sin beretning 
fra Syd Sudan af med noget af alt det 
positive ved arbejdet, der bestod i at 
hjælpe! Det var altid givende og op
muntrende når man kunne flyve pa
tienterne raske hjem igen efter endt 
behandling. At vide at man er med til 
at redde liv er enormt tilfredsstillen
de. Folk var altid glade når vi kom, og 
de samlede sig rundt om flyet når vi 
var landet. Det gjorde, at mit job som 
"bush-pilot" var en god tid, og jeg var 
virkelig glad for at flyve i Syd Sudan. 

KENYA TIL DANMARK 
At Brian Otieno skulle flytte fra det 
varme og solrige klima i Kenya, til det 
kølige og fugtige Danmark skyldes 
kærlighed. For til en frokost i Maasai 
Mara nationalpark lå den gode Amor 
på lur, hvorfra han affyrede pil, der 
både ramte en kenyansk pilot og 
en dansk safari guide. Det førte til 
ægteskab og en datter. Sammen bor 
de tre i Nordjylland, hvor Brian går 
på sprogskole ved siden af at søge 
job som pilot, og hustruen er i gang 
med en international universitetsud
dannelse, tler peger i retningen af 
arbejde i udlandet. + 

Det er hårdt arbejde at tanke et fly med 
håndpumpe i 35 graders varme! 

Læger uden Grænser i Syd Sudan. 
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KZ & Vs bestyrelsesmedlem Troels Juhl Kristensen 
i sin RV-8. Foto: Thorbjørn Brunonder Sund 

Hvis du er vant til at betale omkring 1.500 kr. i timen for at flyve i en Pi per 28, 
Cessna 172 eller lignende fly, så vil du nok spidse ører, når du får at vide, at du 
kan få tilsvarende (eller bedrelj flyve-oplevelser for et sted mellem 400 og 900 
kr. i timen! 

Den 1. september 2017 underskrev 
Trafikstyrelsen nemlig en aftale med 
KZ & Veteranfly Klubben (EAA Chap
ter 655), der gør det muligt at redu
cere udgifterne til administration af 
BL 2-2 fly markant, fordi al admini
stration af de berørte veteranfly og 
hjemmebyggede fly og helikoptere 
overgår til foreningen. 
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ANSVAR DELEGERET 
Formand for KZ & V, Bent Esbensen, 
fortæller, at det er en glædelig nyhed, 
at Trafikstyrelsen efter flere års for
handlinger har valgt at give forenin
gen administrative beføjelser. For
eningen har nemlig modtaget hvad 
der kaldes "Delegation af afgørelses
kompetencer" fra Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen, hvilket betyder, at 

KZ & V fremover kan betragtes som 
"Trafikstyrelsens forlængede arm 
mht. BL 2-2-luftfartøjer". 

KZ & V BLIVER "MYNDIGHED" 
Bent Esbensen fortæller, at KZ 
& V fremover kan betragtes som 
Trafikstyrelsens forlængede arm, 
fordi foreningen overtager tilsyn 



og godkendelse af visse Annex-11 
luftfartøjer, hvilket i praksis vil 
sige stort set alle veteranfly og 
hjemmebyggede fly, der ikke har 
et standard luftdygtighedsbevis. At 
eje, vedligeholde og flyve de berør
te flyvemaskiner vil derfor næsten 
kunne sidestilles med at eje, vedli
geholde og sejle en lystbåd, med den 
ene markante forskel, at man som 
ejer skal være medlem af KZ & V, der 
stiller med frivillige, ulønnede kon
trollanter, når flyvemaskinerne skal 
synes og have fornyet flyvetilladelse. 

OVER 120 LUFTFARTØJER I STALD 
KZ & Veteranflyveklubben har i dag 
ansvaret for omkring 120 luftfartøjer, 
incl. byggeprojekter, men Bent Esben
sen forudser, at mange flere piloter 
vil købe veteranfly og hjemmebyg
gede fly, og lade KZ & V være "myn
dighed". Bent Esbensen fortæller, at 
en del piloter er lidt betænkelige ved 
selv at skulle stå for vedligeholdelse, 

men for at overtage ansvaret for ved
ligeholdelse af et BL 2-2 fly, kræves et 
kursus i vedligeholdelse, hvilket KZ & 
V arrangerer og afholder. "Når ejerne 
har gennemgået kurset, ved de me
get mere om, hvordan man praktisk 
laver eftersyn på flyet" fortæller Bent 
Esbensen. 

Det er dog intet krav, at ejeren selv 
vedligeholder sit BL 2-2-fly. Ejeren 
må gerne få et værksted til at lave ar
bejdet på flyet, hvis man ikke selv har 
tid eller ikke er tryg ved selv at skrue 
på flyet. Der kan stadig spares mange 
penge på værkstedsregningen, hvis 
ejeren selv må lave alt papirarbejdet. 

IMPORT AF FLY 
I og med, at KZ & V overtager ad
ministrationen af de berørte luft
fartøjer, er det også KZ & V, der skal 
sagsbehandle importerede BL 2-2-
fly, og her er der også mange penge 
at spare. For hvis et veteranfly eller 

Kræn Hjortlunds RV-8. Foto: Thorbjørn Brunonder Sund 

et hjemmebygget luftfartøj, af en 
udenlandsk, kompetent myndighed 
vurderes som luftdygtigt, er der som 
regel intet til hinder for, at flyet kan 
importeres og registreres i Danmark. 
Enkelte undtagelser vil der nok 
dukke op, hvis der er tale om meget 
specielle fly eller fly, hvor dokumen
tationen ikke er tilstrækkelig, fortæl
ler Bent Esbensen, men meget mere 
vil fremover kunne lade sig gøre 
langt billigere end hidtil. 

Helt gratis bliver det dog ikke, for 
kontingentet til foreningen beregnes 
efter de ydelser, man som medlem 
bruger. I dag koster et 'Premium
kontingent', som omfatter brug af 
teknisk hjælp samt klubbens værktø
jer og udstyr, kr. 5.000 det første år. 
Herefter er prisen kr. 200 pr. fly pr. 
år. Pengene anvendes til drift af KZ 
& Vs projektudvalg, transport, mø
deudgifter mm. Alternativt skal man 
betale kr. 1.000 pr. time for sagsbe
handling i Trafikstyrelsen. 
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AFTALEN MED TRAFIKSTYRELSEN 
Indtil KZ & V har vist, at foreningen 
kan leve op til aftalen, er der tale om 
en forsøgsordning, der skal løbe i tre 
år. To år efter forsøgsperiodens start 
evalueres KZ & V's varetagelse af op
gaverne, og i evalueringen vil indgå, 
at kvaliteten af opgavevaretageisen 
svarer til det aftalte; at eventuelle 
klagesager over afgørelser er hånd
teret korrekt, og at antal og karakter 
af klagesager er rimeligt. Endvidere 
vil Trafikstyrelsen se på, om der har 
været inhabilitet blandt kontrollanter 
og om håndtering af sagsbehandling 
er foregået som aftalt. På bagrund af 
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evaluering af ovenstående vil Trafik
styrelsen tage stilling til, om ordnin
gen skal videreføres. 

KONKRETE TILTAG 
KZ & V overtager godkendelse af 
projekter; godkendelse af vedlige
holdelsessystemer samt endeligt syn 
af flyvemaskine,; ug KZ & V itHhliller 
luftfartøjerne til udstedelse af natio
nal flyveti lladelse, registreringsbe
vis, radiobevis og eventuel flyvetil
ladelse til færgeflyvning. 
Med andre ord får KZ & V myndig
hed til at give tilladelse ti l bygning 

eller restaurering af luftfartøj samt 
til at udstede tilladelse t il mindre 
ændringer af luftfartøjer samt til
ladelse til at indføre udenlandske 
luftfartøjer hvad enten de er hjem
mebyggede eller fabriks byggede 
A1111ex-II fly. Endelig får I<Z & V tilla
delse til statuskonvertering af dansk 
registrerede Annex-lI luftfartøjer, 
der overgår fra standard luftdyg
tighedsbevis til at national flyvetil
ladelse. KZ & V får også tilladelse ti l 
endeligt syn af BL 2-2-flyvemaskiner 
samt tilladelse til at udstede flyve
tilladelser og tilladelse til foretage 
almindeligt syn af luftfartøjer, som 
foreningen har udstedt godkendel
ser eller tilladelser til. 

FORVALTNINGSRETSLIGE REGLER 
OG PRINCIPPER 
For at kunne agere som Trafiksty
relsens "forlængede arm" skal KZ & 
V sagsbehandle i overensstemmelse 
med forvaltningsretl ige regler og 
principper. Det har været et af de 
punkter, der har taget t id at få på 
plads i aftalen. Ved at overdrage be
føjelser fra Trafikstyrelsen til KZ & 
V, har det nemlig været afgørende at 
sikre, at de forvaltningsretlige kom
petencer er til stede blandt "sagsbe
handlerne" i KZ & V. I praksis fore
gik det ved, at de frivillige, ulønnede 
sagsbehandlere fra KZ & V deltog i et 
forvaltningskursus, som blev afholdt 
af Trafikstyrelsen. Som det står i 
aftalen: "Konkret betyder det, at reg
lerne i forvaltningsloven, Kapitel 2-7 
og offentlighedsloven, dog bortset 
fra §§ 11-12 og 15-17, fi nder anven
delse på den sagsbehandling, der 
varetages af foreningen. Derudover 
skal blandt andet de forvaltningsret
lige principper om ligebehandling, 
proportionalitet, sagsoplysning og 
forbud mod magtfordrejning, iagt
tages ved udførelsen af de myndig 
hedsopgaver foreningen varetager 
på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 
vegne". På dansk: KZ & V skal sags
behandle ganske som det hidtil har 
været gjort af Trafikstyrelsen. 



BILLIGERE FLYVNING 
= FLERE AKTIVE PILOTER 
Bent Esbensen fortæller, at der er 
lagt rigtigt mange timers arbejde 
i at få aftalen i hus, og at der nu 
skal et oplysningsarbejde i gang, 
så en masse piloter, der drømmer 
om eget fly, kan få opfyldt drøm
men. Der er en del misforståelser, 
som skal ryddes af vejen, for der 
er mange der tror, at det er enormt 
besværligt at være flyejer, og at det 
koster en formue a t have et vete
ranfly eller et hjemmebygget fly. 
Bent Esbensen fortæller, at man 
selvfølgelig godt kan købe et sprit
nyt hjemmebygget RV fly til mellem 
750.000 og en million, og registrere 
det gennem KZ & V, men man kan 
også få et rimeligt, brugt veteran fly 
for måske 100.000 kr. og så flyve 
for næsten ingen penge. Hvis man 
køber f.eks. RV eller Lancair, får 
man en utroligt meget bedre per
formance for pengene, end man får 
i en 172'er eller en PA-28. 

Mange af flyene kan flyve på bil be
nzin til ca. 10 kr. pr liter mod ca. 20 
kr. pr liter for AVGAS, som de fleste 
Piper 28'ere, Cessna 172'ere og 
lignende fly stadigvæk skal bruge. 
KZ & V er, med autorisation fra Tra
fiks tyrelsen, i gang med et projekt, 
som gerne skulle føre frem til, at KZ 

& V må udstede en tilladelse til at 
anvende EN228-benzin (oktan 95 
blyfri) til drift af BL 2-2- luftfartøjer. 

PPL-SKOLING OG IFR I BL 2-2-FLY 
I dag må [lL 2-2-fly ikke anvendes 
til skoleflyvning eller IFR-flyvning i 
Danmark. De må de i England og KZ 
& V vil undersøge, under hvilke om
stændigheder, vi kan opnå en tilsva
rende frihed i Danmark. 

MERE RUTINE= FÆRRE ULYKKER 
Indtil det bliver muligt at skoleflyve 
på BL 2-2-fly kan man dog glæde sig 
over, at det bliver billigere at få glæ
de af sit privatflyvercertifikat, hvis 
man vel at mærke flyver veteranfly 
eller hjemmebyggede fly. Billigere 
flyvning kan give de aktive piloter 
råd til flere flyvetimer. Det giver 
mere rutinerede pi loter, som stati
stisk laver færre ulykker. Med andre 
ord er det rigtigt positivt, at Trafik
styrelsen har delegeret ansvar til KZ 
& V. Hvor mange flere BL 2-2-fly af
talen vil medføre, bliver spændende 
at se. Bent Esbensen fortæller, at der 
er masser af fly til salg i udlandet, og 
at det jo nu er nemt af få flyene til 
Danmark. 

Desuden er der mange Annex-11-fly i 
Danmark, som har et standard luft
dygtighedsbevis. De skal vedligehol
des af en certificeret mekaniker og 
synes af Trafikstyrelsen hvert 3. år. 

Med KZ & Vete1 d11fly Klul.il.iens 'Sta
tuskonvertering' kan disse fly også 
opereres som BL 2-2-fly, hvor ejeren 
selv vedligeholder. 
Adskill ige piloter gør sig tanker om, 
hvorvidt amatørbyggede luftfartøjer 
er lige så sikre at flyve i som de, der 
er fabriksbyggede. Heldigvis kan Bent 
Esbensen oplyse, at de statistikker, 
som EAA i USA laver på grundlag af 
myndighedernes havarirapporter, 
viser et tydeligt billede: Under 5% af 
alle havarier har teknik som primær 
årsag. Implicit ligger der heri, at pilo
ten er årsag til 95% af havarierne. Så 
er det jo en god ide at gøre alt for, at 
piloterne får mulighed for at opret
holde en større rutine. 

Hvis du har lyst til at vide mere om 
KZ & Veteranfly Klubben, kan infor
mat ioner og kontaktinfo findes på 
www.veteranflyklubben.dk + 

T0/11 & BES. T0/11 får den første, nationale 
flyvetilladelse, stemplet af KZ & V. 
Foto: Bent Esbensen 

FLYV December 2017 27 



Høj bid himmel og kridhvid sne i de Schweiziske Alper 
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Parkeringsplads i sneen 



I årtier har det været normen, at 
artikler i FLYV har en dansk vin
kel. Enten at historierne udspiller 

sig i Danmark, eller at hovedperso
nerne er danskere i udlandet. Udlæn
dinge - eller udenlandske historier 
- med relation t il Danmark, hører 
dog også til i FLYV, og GLETCHER 
EXPRESSEN er således et eksempel 
på s idstnævnte kategori. Jorg Adam 
har nemlig en stærk relation til Dan
mark, hvor han holder ferie sammen 
med sin hustru næsten hvert år. 

Jorg Adam er ikke pilot, men heller 
ikke helt almindelig flyve-interesse
ret, for han tilbringer rigtigt meget 
tid i og omkring flyvemaskiner, sam
men med piloter og teknikere. Ilan er 
nemlig freelance-fotograf, der blandt 
andet arbejder for det store tyske 
luftfartsmagasin Aerokurier, der 
svarer til de britiske magasiner Flyer 
eller Pilot Magazine. 

Selvom en af Danmarks største han
delspartnere er Tyskland, er vi nok 
mange danskere, der må indrømme, 
at vi ikke er ligeså gode til tysk som 
vi er til engelsk. Og det forklarer nok, 
at der ikke er mange danskere - med 
interesse for flyvning og luftfart - der 
kender luftfartsmagasinet Aero
kurier, der gennem årene har givet 
deres læsere mulighed for at nyde en 
lang række artikler med jorg Adams 
billeder. 

ALPE-FLYVNING 
At flyve med små fly over Alperne 
er i princippet noget alle piloter kan 
gøre, hvis de synes de har den for
nødne flyveerfaring. Men hvis man 
vil flyve til og fra bjerg-flyvepladser i 
Frankrig, Italien eller Schweiz, kræ
ver det nogle timers skoleflyvning 
med instruktør. Indtil EASA-regler 
blev indført, foregik bjergflyvning 
efter nationale regler, men med 
indførelse af fælles europæiske 
EASA-regler, er de nationale regler 
bearbejdet til et EASA-regelsæt. Det 
gør det noget nemmere for piloter 
der ikke er hjemmehørende i Frank-

rig, Schweitz eller Italien, fordi man 
kan tage uddannelsen i bjergflyvning 
i Norge eller Sverige, og udøve sine 
færdigheder i Aplerne. Et er dog 
skoleflyvning og det medfølgende 
papirarbejde og officiel godkendelse, 
noget andet er at komme til at bruge 
det man har lært. 

Vil man lande på en gletcher i 
Schweitz kræver det ikke bare en 
"bjerg-rating", men også et fly med 
ski og en pilot med erfaring i at 
lande og starte med ski på gletchere. 
Derudover er det nødvendigt med 
tilstrækkelig ski-erfaring t il at få 

tilladelse til at lande på gletchere i 
Schweitz, hvilket kræver uddannelse 
ud over den krævede "bjerg-rating". 

PILOT OG FLY 
Jorg Adam kender en pilot med den 
fornødne erfaring, og det er Andreas 
Kunert, der også er den lykkelige ejer 
af den Aviat A-1 Husky, der bragte 
Jorg og Andreas på det Alpe-eventyr, 
de havde forberedt sig på og glædet 
sig ti l i mange måneder inden turen. 
Aviat A-1 Husky er perfekt til for
målet, fordi flyet har en 180 hestes 
Lycoming 0-360 motor med constant 
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speed propel, hvilket er rigeligt med 
muskler til et fly med maksimal 
startvægt på bare 998 kg svarende 
til 2.200 pund. Derudover er Hu
sky'en perfekt, da pilot og passager 
har optimalt udsyn, fordi de sidder 
i "tandem". Endnu vigtigere er det 
dog at flyets tornvægt er bare 579 kg, 
hvilket gør at det kan bære hele 419 
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kg. Det er meget for et topersoners 
fly, og selv med fulde tanke - dvs. 
190 liter AVGAS, der vejer 137 kg -
giver det mulighed for, at to voksne 
på hver 90 kg kan tage på tur på 
tur med godt fem timers flyvetid og 
godt 75 kg bagage, selv når der tages 
højde for vægten af flyets ski. 

OVERLEVELSES-UDSTYR 
På en tur i bjergene er bagagen 
ikke kufferter til ophold på et af de 
mange fine hoteller i Schweitz, men 
soveposer, tæpper, førstehjæ lpsud
styr, nødraketter, nødsender, mad, 
vand og r igt igt varmt tøj, snestøv
ler og varme sokker. For er man 
uheldig at skulle nødlande, eller så 
uheldig at motoren ikke kan starte, 
efter landing på en øde gletcher, så 
kan det tage lang t id før der kom
mer hjælp. Og er man derudover så 
uheldig at et ufrivilligt forlænget 
ophold trækker ud, på grund af det 
omskiftelige bjergvejr, så vil man 
være glad for godt 75 kg mad og 
vand samt masser af overlevelses
udstyr! 

GLETCHER-SÆSON 
Har man bare en smule kendskab 
til gletchere, vil man vide, at den 
sammenpressede sne og is kan 
være fyldt med sprækker og hul
ler. Derfor er det ikke nogen god 
ide at lande og starte på gletchere, 



---., -

når solen får for meget magt. Selv 
i højden sker det allerede i løbet 
af juni, hvorefter der ikke flyves 
til gletcherne før en gang i løbet af 
december. På grund af drilsk for
års- og forsommervejr, måtte Ji:irg 
og Andreas aflyse en del aftaler i lø
bet af april, maj og juni, for når det 
gælder flyvning mellem høje bjerge, 
og landing på sne og is, spiller vej
ret en vigtig rolle. Og er formålet at 
fotografere bjergflyvning i Alperne 
er vejret altafgørende! 
Først i slutningen af juni viste vejr
guderne sig fra den gode side, og 
den dag eventyret lykkedes, var de 
to eventyrere til gengæld ikke bare 
almindeligt heldige med vejret, 
men rammer en af 4-5 dage om året 
hvor der ikke er en sky på himlen, 
og der heller ikke er en vind der 
rører sig. 

BERUSENDE FASCINATION 
At flyve mellem bjerge i et lille fly, 
og at lande på gletchere er nærmest 
ubeskriveligt, fortæller Jorg Adam, 

da han et års tid efter Alpeturen 
viser sine billeder frem i "Terminal 
1" på Samsø, hvor han og hustruen 
Karin elsker at holde deres årlige 
sommerferie. Jorg fortæller, at op
levelsen faktisk var helt berusende 
og at det var nærmest uvirkeligt at 
flyve lavt ind over gletcherne for at 
finde de brugbare stede at lande. 

Landingen på en gletscher er altid op ad 
bakke.fordi flyet ikke har bremser.For at 
undgå at flyet ·triller" parkerer man så flyet 
hverken kan glide forlæns eller baglæns. 
Starten foregår som regel ned ad bakke. 

At lande på isen, for så at stige ud 
af Husky'en var noget helt andet 
end at lande på græs eller asfalt, 
på etablerede flyvepladser eller 
lufthavne, men også en lille smule 
udfordrende, for tænk nu hvis mo
toren skulle st rejke, og der blev 
brug for at overnatte på isen. Det 
blev der heldigvis ikke, og dagen på 
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isen blev en af de dage, der kom til 
at indprente sig i hukommelserne 
hos både Andreas Kunert og Jorg 
Adams, og efterfølgende til impone
rende og inspirerende artikler i flere 
magasiner om flyvning og luftfart. + 

Tv. Pilot Andreas Kunert tjekker olie. 

Th. I Bern-Belp er et fly med en ski ikke et 
ukendt syn selv om sommeren, for sæsonen 
varer indtil udgangen af juni. 
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Bern-Belb ligger i Schweiz ca. 130 km sydvest for Ziirich, eller omtrent 
lige så langt fra Ziirich som Friedrichshafen hvor den årlige AERO-messe 
afholdes. Det vil derfor være muligt at kombinere gletcherjlyvning med 
AERO, hvis vejret ikke driller. 

Gletcherflyvning i Schweitz startede i 1946 da et amerikansk C-53 fly 
forulykkede i en snestorm, under en flyvning fra tvfiinchen til tvfarseille. 
En stor redningsaktion blev iværksat med soldater på ski, og for at let
te redningsarbejdet fik flyvepladschefen i Meiringen udrustet to fly af 
typen Fieseter Storch med ski. I mange år herefter blev ski-fly anvendt 
i forbindelse med redningsoktioner, men efter introduktion af red
ningshelikoptere anvendes ski-fly kun i forbindelse med privatflyvning. 



Flyvning over det planlagte landingssted er obligatorisk på en 
gletscherflyvning. 
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Den bemærkelsesværdige, men alligevel relativt ukendte historie om John 
Constable, Polly the Pinter og deres aeronautiske eventyr. Nu genoplevet med 
RC-modeller! 

Lad mig begynde med at for
tælle, at jeg første gang stødte 
på denne grangiveligt sande 

historie i en pub i den lille engelske 
by Manningtree i et hjørne af grev
skabet Essex, hvor River Stour bliver 
til en fjord ud mod Nordsøen. Netop 
den pub, hvor Polly skænkede sine 
pints så smukt, at hun huskes for det 
den dag i dag- eller i mindste frem 
til den dag sidst i 1970'erne, hvor jeg 
besøgte stedet. 

Først mange år senere besluttede 
jeg mig for at genskabe dette drama 
i modelform. Jeg var helt klart over, 
at det ville blive smerteligt. Men 
det ville ikke være rigtig skala, hvis 
jeg udelod den første Wimbledons 
havari. Jeg var også klar over, at det 
ville blive et problem for mig at yde 
John og Polly retfærdighed. Det ville 
såmænd nok gå med John, jeg har 
trods alt lavet flere mandlige, macho
piloter i min tid som modelbygger. 
Men der var ingen chance for, at jeg 
ville kunne nedskalere Pollys skøn
hed, der var så legendarisk som hen
des evne til at skænke pints. Tilgiv 
derfor mit ubehjælpsomme forsøg i 
den retning. 

Sandsynligvis ville ingen nogensinde 
have hørt om The Mighty Wimbledon, 
som den kaldes lokalt, hvis ikke Polly 
var dukket op i Manningtree kort før 

1. Det originale maleri af Canstables 
'"Mighty Wimbledon'. Det hang indrammet 
i Goat and Boot, da jeg besøgte pubben i 
1970'erne. 

2.+3. Modellen afConstables Wimbledon 
under bygning. De buede lister i bagkrop
pen er tydeligvis mere i samklang med et 
kreativt sind end med en ingeniørs logik. 
Jeg genskabte dem med 3 mm fyrre/ister, 
der blev bøjet efter at have ligget i varmt 
vand nogle timer. Gulvet modellen ligger 
på er lagt af en tømrer med privatflyver
certifikat. 

Verdenskrigen 1914-18. En dag kom 
hun vandrende langs River Stour og 
gik ind i pubben Goat and Boot for 
at spørge om logi og arbejde. Det var 
hendes hemmelige ambition at blive 
kunstmaler, men hun mente, at et 
fast job måske var en god sikker be
gyndelse. Det mente hendes mor, og 
selvom Polly i al almindelighed ikke 
ville høre efter hende, var det faktisk 
tilfældet netop på dette punkt. 
Polly havde ingen problemer med at 
få noget at lave i Manningtree. Hun 
fik arbejde i pubben. Alle var dybt 
imponeret over den første pint, hun 
skænkede for at bevise, at hun var 
i stand til at leve op til ansvaret. En 
gruppe såkaldte serious drinkers 
holdt til i pubben. Begrebet er lidt 
vanskeligt at oversætte, men det 
handler om at være dybt interesseret 
i øl, tage selv de mindste detaljer me
get alvorligt og uundgåeligt komme 
til at drikke en hel del af det. Det var 
ikke aftalt, at der skulle være en leder 
af gruppen, men John var det tydelig
vis alligevel. Han tilbød Polly at flytte 
ind i et lille hus, han havde arvet efter 
en fjern slægtning. Rose Cottage le
vede måske ikke helt op til sit roman
tiske navn, men John var ikke grådig, 
så huslejen var lav. 

DET GAMLE MALERI 
Det gik op for Polly, at John havde 
samme efternavn som den berømte 
britiske 1800-talsmaler John Consta
ble, men han benægtede kategorisk, 
at de skulle være beslægtede. Det 
pustede alligevel liv i hendes kunst
nerdrømme, og hun malede et skilt 
med teksten "Polly the Painter", som 
hun satte op på døren i Rose Cot
tage. Jamen hvis nogle manglede et 
kunstværk til at hænge over kaminen, 
kunne hun da levere det. Det viste 
sig, at ingen manglede et kunstværk, 
hvis de ligefrem skulle betale for det, 

og en vittig lokal - alle vidste, hvem 
det var, men ingen ville ud med nav
net - stregede a'et ud, så der kun var 
"Polly the Pinter" tilbage. Det under
stregede hendes uangribelige og højt 
værdsatte talent for at skænke pints; 
desuden udtales "painter" og "pin ter" 
helt ens på den lokale dialekt i Man
ningtree. 

Polly tog det ikke tungt, men opfandt 
nu det træk i fadølshåndtaget, som 
placerede hende i en klasse over alle 
andre - det berømte "Polly Pull". Hun 
trak eventyrligt langsomt samtidig 
med, at hun nynnede sangen "Rule 
Britannia" og rystede lidt med glas
set, så små bølger dannes på toppen 
af øllet. Alle var enige om at Polly 
"ruled the waves". Klapsalver var ikke 
ukendte, når hun trak kundernes 
pints. 

Dette var egentlig nok til at gøre Polly 
verdensberømt i Manningtree, og 
historien kunne være endt her, hvis 
ikke hun en sommerdag i 1917 havde 
fundet en spindelvævsdækket kiste 
på !ofret i Rose Cottage. Hun åbnede 
den forsigtigt og fandt et sammenrul
let lærred og et gulnet stykke papir 
inde i det. Hun tydede skriften og 
fandt ud af, at det var underskrevet 
af ingen ringere end John Constable -
den kendte kunstner personligt. Han 
udtrykte sine frustrationer over ikke 
at blive troet. "Jeg sværger til Gud den 
almægtige," skrev han. 'Jeg så den! jeg 
så The Mighty Wimbledon sejle maje
stætisk hen over himlen nær Flatford 
Mil/." 

Det svimlede for Polly, da hun rul
lede lærredet ud og erfarede, hvad 
The Mighty Wimbledon var. Der var 
tydeligvis tale om en fremstilling af 
en flyvende maskine over et sted hun 
kendte - Flatford Mill lidt oppe ad 
floden. Maskinen virkede på mange 
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måder urealistisk, men ikke desto 
mindre måtte det være verdens før
ste fremstilling af, hvad man med lidt 
god vilje kunne kalde den moderne 
flyvemaskine, som vi kender den 
i dag. John Constable fortalte i sin 
erklæring, at han blev hånet, latterlig
gjort og slet ikke troet, når ha n viste 
maleriet med maskinen frem. Det 
havde gjort ham så fortvivlet, at han i 
stedet malede et nyt billede med bå
debyggere ved Flatford Mill og uden 
Wimbledon. Den slags kunne folk for
stå. Det resulterende "Boat-Building 
near Flatford Mill" er den dag i dag et 
af Constables bedst kendte malerier. 
Polly var nu blevet klar over, at der 
gemte s ig en dyster historie med hån 
og ~pol bdg Jel. 

Polly var vild med Wimbledon
maleriet, så hun indrammede det og 
hængte det op i Goat and Boot. Og 
ikke nok med det, hun påstod des
uden, at det nu var hævet over enhver 
tvivl, at John Constable var i familie 
med John Constable, da maleriet var 
fundet i det hus, han havde arvet. 
Og hun foreslog nu, at John skulle 
foretage sig det helt oplagte: bygge 
The Mighty Wimbledon, bevise at 
den kunne flyve og dermed give sin 
kunstneriske s lægtning oprejsning 
for hans store vision. 

Polly gjorde the serious drinkers 
nervøse. Hun var gudesmuk, og de 
beundrede også hendes Polly Pul! ved 
fadølshanen, men ... der var bare det 
... jamen, hun kom alt id med nye ide
er. Som om tilværelsen i Manningtree 
ikke altid have været god nok. 

"Hvorfor få en ny ide, nå r man kan få 
en pint i stedet?" spurgte John igen og 
igen, og hans trofaste følgesvende gav 

Havariet. Intet mindre. 1'1åske det mest 
hjerteskærende øjeblik min lange karriere 
som modelbygger - her perfekt fanget 
af fotograf Jonas Svenstrup. Han var helt 
bevidst om, at han kun viUe få et enkelt 
forsøg. Nen det kan ikke siges for tit: Hvis 
man vil genskabe sagaen om John og PoUy 
med RC-mode{{er, må man bringe dette 
offer! 

ham så inderlig ret. 
"Men jeg giver en hånd med," sagde 
Polly, "og vi kan bygge den i laden bag 
Rose Cottage." 

Den aften gik John hjem og tænkte. 
Måske ville det all igevel være OK 
med en enkelt ny ide. For længe siden 
havde han faktisk selv været lige ved 
at få en. Måske skulle han prøve en af 
Pollys? På jobbet var han for ikke så 
længe siden kommet ti l at bygge dele 
til flyvemaskiner. Han var ansat hos 
Manningtree Yachts and Grand Pia
nos, Ltd. Firmaet havde engang byg
get lystyachter, men var gået over til 
klaverer, da markedet for disse boo
mede i årene før Verdenskrigen. Men 
nu var der krig og hele tiden brug for 
flere flyvemaskiner til Vestfronten. Så 
firmaet var begyndt at levere vinger 
til en kendt flyproducent i London. 
Det var let nok at bygge dem. Bare 
save noget træ ud i de r igtige dimen
sioner og sætte dem samme. Han 
havde aldrig skænket det en tanke, 
men selvfølgelig kunne han bygge sit 
eget fly. Thc Mighty Wimbledon kun
ne blive til virkelighed. Og Polly ville 
<fa sikkert være godt selskab. 

HAVARIET 
Efter Våbenstilstanden i 1918 tog 
John Pollys udfordring op. Hver dag 
efter arbejde mødtes de og savede, 
skar, filede og limede løs i laden 
bag Rose Cottage. Et å r senere stod 
flyvemaskinen stolt udenfor i solen. 
"Så skal jeg bare flyve den," sagde 
John og spekulerede på, om ikke 
en velskænket pint e ller to ville få 
ham til at slappe af før forsøget. "Det 
kan du da sagtens," sagde Polly. "Så 
let som ingenting. En smule pind, en 
smule pedal - hvad ellers er der at 
flytte rundt på? jeg tror da ligefrem, 
at jeg kunne ... " 
"Nej, nej," afbrød John. "Det e r helt 
s ikkert en opgave for mænd." 

En sen efte rmiddag lettede han så 
med den fra marken bag Rose Cot
tage. Den vaklede op i luften. Pinden 
sk11 lle holdes helt tilbage, for næsen 



Modellen af The Mighty Wimbledon i luften. Det viste sig, at den havde samme rædselsfulde 
flyveegenskaber, som dem John og Polly beskrev. Bemærk, hvordan højderoret er oppe for 
at forhindre den i at gå på næsen. Og krængerorene har udslag for at forhindre den i 
stædigt at dreje til venstre. Håbløs flyvemn,kine! 

ville hele tiden dykke mod jorden. 
Og den forbandede maskine havde 
en udtalt tendens til at ville dreje til 
venstre. Han fløj rundt om kirketår
net og fik den med nød og næppe 
ned på marken igen. Det var ingen 
elegant landing, men bortset fra en 
bøjet hjulaksel, var Wimbledon hel. 
Polly kom styrtende og fandt ham i 
cockpittet, hvor han stadig sad og hev 
efter vejret. 

"Virker den ikke?" spurgte hun. 
"Jo jo, helt fint. Det er så let som in
genting." John forsøgte at smile. "Jeg 
skal bare lige have styr på det. jeg 
måtte flyve med fuld gas hele tiden." 

De hamrede akslen tilbage i form, og 
John lettede igen. Nu vovede han sig 
lidt længere væk fra marken - helt 
ud over fjorden. Pludselig begyndte 
motorerne at tabe pusten. Udstød
ningerne var hvidglødende. Der var 
noget helt galt. Han besluttede sig for 
at flyve tilbage til Rose Cottage. Han 
kom for lavt ind og prøvede at løfte 
næsen op over den sidste hæk. Men 
da der absolut ingen kræfter var til 
bage i de overophedede motorer, stal
lede Wimbledon i 20 fods højde. Ma
skinen, visionerne, al arbejdet endte 
som en bunke pinde, selvom vingen 
- og John - mirakuløst overlevede. 

John og Polly gik slukørede over til 
Goat and Boot og hentede the serious 
drinkers, der kom og hjalp med at 
bære stumperne hjem. Bagefter fik 
de sig en pint i pubben. Polly havde 
problemer med at nynne strofen fra 
Rule Britannia Still more majestic 
shalt thou rise - den virkede under
ligt upassende den aften. 

"Selvfølgelig kunne den ikke flyve," 
mumlede en af the serious drinkers 
efter nogen tids tavshed. 
"Hvad mener du?" spurgte John surt. 
"Har du måske forstand på flyvema
skiner, om jeg må spørge?" 
"Slet ikke, men de motorer sad da alt 
for højt oppe på maskinen, gjorde de 
ikke? Jeg mener, hvis man tog en he
stevogn, byggede den lige så høj som 
det der Wimbledon-flyvemonstrum, 
og satte hestene til at trække i noget, 
der sad fast helt oppe i toppen ... så 
ville den da gå på næsen ikke?" 
"Det er jo det," sagde Polly omme bag 
bardisken. "Det er da lige det! Det var 
derfor du skulle holde pinden helt 
tilbage hele tiden, John. Og så ramte 
luften vingen i en meget skrå vinkel. 
Som en ladeport i blæsevejr. Alt for 
megen modstand. Det er da ikke 
mærkeligt, at de stakkels små moto
rer kom på overarbejde!" 

Oprindeligt forestillede jeg mig, at den 
første Wimbledons havari først og fremmest 
skyldtes Johns manglende e1Jwinye1 ~om 
pilot - måske de pints han havde drukket 
lige inden flyvningerne. Så jeg havde store 
drømme om at få modellen lavet til byg
gesæt og solgt i hele verden. Jeg begyndte 
ligefrem optimistisk at tage reklamefotos -
ag mange tak til Heide for at hjælpe til med 
sit søde smil og flotte sportsvogn. Desværre 
måtte jeg sande, at modellen fløj elendigt, 
og at den ville være en katastrofe som byg
gesæt. Den passer faktisk heller ikke ind i 
en familiebil! 

Alle mændene stirrede på Polly og 
glemte helt at drikke. De måtte virke
lig koncentrere sig for at følge med i 
hendes aerodynamiske tankerække. 

"Ved du hvad?" fortsatte hun. "Vi byg
ger da bare en ny og bedre Wimble
don. Jeg har lidt kunstnerisk talent, så 
jeg skal nok tegne en ny krop. Meget 
lavere. Hestene skal faktisk trække 
i midten af vognen, ikke? Det er vel 
tanken, ikke?" 

John skulle lige til at sige noget, men 
Polly kom først. "Og denne gang skal 
den være tosædet, for jeg vil med op." 
Nu blev der for alvor dyb tavshed i 
Goat and Boot. 

WIMBLEDONR 
Polly begyndte at designe, og snart 
tog den næste Wimbledon form. Det 
var ikke nogen enkel proces. Polly 
havde sine ideer, men det havde John 
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også. Han var begyndt at forandre 
sig. Manningtree var ligesom ikke 
stor nok længere. "Sæt en kæmpestor 
benzintank i den," sagde han. "Jeg vil 
flyve langt væk. Der må findes andre 
pubber i verden. Nonstop til Bagh
dad! Det ville da være noget!" 

Polly rystede på hovedet. Hun havde 
kun været væk hjemmefra en enkelt 
gang i sit liv, og det var dengang hun 
vandrede ud i det blå og kom til Man
ningtree langs den sydlige bred af 
River Stour. 

"Ville det ikke være meget hyggeli
gere, hvis vi bare fløj rundflyvninger 
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med folk her omkring?" spurgte hun. 
"Kan du ikke lige se det, først en pint 
i Goat anri Boot, så en tur over Man
ningtree, fjorden og måske Flatford 
Mill? Små søde flyveture." 

Men nej, John ville flyve hurtigt og 
langt væk. Han følte sig pludselig 
overmandet af en meget stærk ud
længsel. Kapflyvning - over lange 
afstande. Det ville blive fremtiden, 
og han skulle nok bevise, a t man ikke 
behøvede at sejle i ugevis, som hans 
grandonkel havde gjort det med Ro
yal Navy. Grandonklen talte altid om 
varme himmelstrøg, kokosnødder og 
flyvefisk. John skulle ikke nyde noget 
af el langsommeligt liv til søs. Han 
ville race verden rundt, højere og 
hurtigere end nogen flyvefisk nogen
sinde havde fløjet. 

Nogle gange skændtes de. På lune 
sommeraftener kunne det høres 
milevidt fra Rose Cottage. Så gik the 
serious drinkers ud i haven bag Goat 
and Boot med deres pints og lyttede 
til det verbale kaos. 

Til sidst og ikke desto mindre be
gyndte de n nye krop af tage form. 

1. John betragtede vindposen som en hjælp, 
når han formodentlig engang skulle lande i 
terræn på sin tur til Melbourne. På modellen 
har den vist sig at være lettere pinlig, fordi 
billederne viser, hvor meget jeg sideglider 
rundt i mine drej. Jeg må få det sideror med 
før eller senere. 

2. Her genskabes en flyvning Wimbledon 
R foretog til en position omkring 30 km 
sydvest for Manningtree. Byen Maylandsea 
ses lige under bagkanten af vingen. John 
og Polly fløj sjældent så langt bort fra 
Rose Cottage, men flyvningen er siden blev 
opfattet som en prøvetur inden den lange 
flyvning til Shropshire. 

3. Modellen af Wimbledon R er klar til at gå 
på vingerne. Motorerne sidder meget læn
gere nede end på The Mighty Wimbledon 
- eller "hestene trækker i midten af vognen: 
som Polly udtrykte det. En flyingeniør ville 
beskrive det som, at træklinjen fra motorer
ne ligger fornuftigt tæt på tyngdepunktet! 

Vingerne var genbrug fra den første 
Wimbledon, og Polly kopierede hale
designet fra den ind i sit eget. De blev 
enige om at kalde den Wimbledon R. 
I Johns hoved stod "R" for "Racing", 
mens Polly opfattede det som "Re
kreationel" - begge var glade. 

John forlangte at få en vindpose 
monteret på flyet. Polly kunne ikke 
se formålet, men han forklarede, 
at der ikke nødvendigvis ville være 
vindposer på alle markerne helt ned 
til Melbourne i Australien, hvor han 
havde tænkt sig at flyve hen. "Sæt nu 
den vindpose på maskinen," sagde 
han, mens han stod bag Polly og så 
hende lave de sidste detaljer på sine 
arbejdstegninger, "så kan vi altid se, 
hvilken vej vinden blæser." 

Hun indvilgede på den betingelse, at 
hun måtte male ordene "Rose Cottage 
Airtours" på siden af kroppen. Hun 
ville under ingen omstæ ndigheder 
flyve the serious drinkers til hverken 
Baghdad eller Melbourne, men måske 
hele vejen - alle fjorten ki lometer -
ud til Harwich eller Dovercourt ved 
kysten. Det skulle da ikke genere 
hende selv at opleve de steder. Hun 
forestillede sig, at hun en dag ville 
komme til at skæ nke fadøl i luften. 

"Og hvad med fish-n'-ch ips?" spurgte 
hun. "Ja, hvad med det?" John var ikke 
imponeret, da han alligevel altid for
langte at få sine fish-n'-chips serveret 
uden fisk. Nu ville hun til at servere 
oppe i luften! Han kunne ikke tro sine 
egne ører! "For pokker da, vi bygger 
en flyvemaskine! Ikke en flyvende 
pub!" 

Polly var nu alligevel optaget af sine 
tanker om at gøre flyvning mere 
eksklusiv. "Hvorfor er det et problem 
at servere et eller andet fo r passage
rerne? Dine venner kan da lide både 
deres pints og maden i pubben, ikke? 
Og i vores maskine, ville det da være 
r igtige flyvefisk højt o ppe, ikke bare 
dem, din grandonkel så nede over 
bølgerne!" 



På trods af alle de stridigheder, der 
var fulgt med arbejdet i laden, viste 
det sig, at Wimbledon R fløj rigtig 
godt, da de begyndte at testflyve den. 
Polly havde bare ramt lige i plet med 
sit design. Faktisk må man sige, at 
dette tomotorede monoplan i begyn
delsen af 1920'erne var langt forud 
for sin tid. 

I Manningtree blev Wimbledon R 
snart så almindelig et syn, at folk 
holdt op med at se efter den. Men 
der var ikke mange andre i England 
som fulgte med i de aerodynamiske 
fremskridt i Manningtree, fordi fokus 
var på traditionelle biplaner bygget 
af London-firmaer som Handley Page 
og de Havilland. 

Det var altid John som styrede Wim
bledon R. Han havde et personlig 
problem med at lade andre få kontrol 
med noget som helst, og han ville 
ikke lade Polly komme bare i nær
heden af pind og pedaler. Han satte 
hende i stedet Lil al holde øje me<l 
vindposen. "Meget vigtig opgave," 
sagde han højtideligt, "vi ska l altid 
flyve lige op mod vinden." Hun holdt 
øj e med den, og kom snart til den 
konklusion, at de havde bygget et 

usædvanl ig godt fly, for vindposen 
pegede næsten altid bagud, så de fløj 
altid sådan cirka lige mod vinden. 

"Helt fint," sagde John og tænkte til
bage på, hvordan han havde kæmpet 
med at holde den første Wimbledon 
i luften, "vi skal op mod vinden, fordi 
vi har brug for al den opdrift, vi kan 
få." 

PETER "PLONK" PALMER 
I mange år har man antaget, at John 
og Polly aldrig fløj over andre steder 
end egnen omkring Manningtree. 
Polly kom let til at lide af hjemve, og 
selvom flyet havde en vældig benzin
tank, var dens rækkevidde begræn
set af, at de to byggere dårligt havde 
råd til brændstof. 

Men de senere å r er det blevet fast
s lået, at de to fløj helt ud til grev
skabet Shropshirc ved grænsen til 
Wales. Beviset er dukket op i form 
af et gammelt foto taget af Peter 
"Plank" Palmer, en berømt fårefo 
tograf fra landsbyen Stoke St. Mil
borough. I begyndelsen af 1920'erne 
havde han skabt sig en god forret
ning med at fotografere loka le land-

·1 have flown where no jish fly: sa g 
ndr han fløj over fjorden fra Manningtree ud 
mod Harwich. Hans grandonkel havde tjent 
i Royal Navy (mdske ved Trafalgar, mdske 
ikke), og han talte konstant om de flyvefisk, 
han havde set på se syv have. 

mænds huse, dyr, koner, børn og ikke 
mindst landmændene selv. 

Desværre fik Plonk kunstneriske 
amhitioner. Han blev besat af får. I 
stedet for at tjene penge, investerede 
han al sin tid i forsøget på at tage 
det perfekte fårefoto. For ham ville 
det være to får, hvor det ene sprang 
elegant over det andet i silhuet mod 
solnedgangen. Han tilbragte måneder 
med sit kamera ude i bakkerne, mens 
hans verden faldt sammen bag ham. 
Hans kone forlangte skilsmisse, hans 
forretning gik rabundus. Men mange 
år efter donerede Plank sin unikke 
samling med 25.572 omhyggeligt 
fremkaldte fårefotos til en velgørende 
foren ing i Ludlow. 

Det var her, en tapper embedskvinde 
for et par år siden besluttede sig for 
at gennemgå hele samlingen. Indtil 
da var det ikke lykkedes for nogen, 
fordi alle, de r havde prøvet, var faldet 
i en dyb søvn, inden de var kommet 
igennem de første 500 fotos. Men den 
tapre embedskvinde bevæbnede sig 
med solide kopper stærk te og for
søgte at undersøge, om der gemte sig 
hidtil uopdaget fårekunst mellem de 
mange eksponeringer. 
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Og så en dag, efter at have drukket 
uendeligt mange kopper te, efter 
omhyggeligt at have studeret det ene 
fårefoto efter det andet efter det an
det efter det andet ( alle med præcise 
notater om dato, lukketid og blænde]; 
pludselig en dag efter endnu et af 
dronningens mange jubilæer fandt 
hun et foto - ikke blot et fremragende 
vædderportræt - men et med en to
motoret flyvemaskine, der tilsynela-

Det berømte Polly Pull-håndtog i Goot ond 
Boot ses til venstre. Da billedet blev toget, 
havde ingen rørt det i mere end 30 år! 
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dende tilfældigt var kommet med på 
billedet. Hun fik fremstillet en kopi 
og tog det med hjem til sin mand, der 
var passioneret luftfartshistoriker. 

Der var ikke skygge af tvivl. Det var 
Wimbledon R med bakkerne omkring 
Stoke St. Milborough i baggrunden. 
De fleste passionerede luftfartshi
storikere er nu enige om, at dette 
foto forklarer, hvorfor Wimbledon R 
forsvandt så pludseligt ud af flyvehi
storien. 

Man må antage, at det var John og 
Polly, der havde fløjet maskinen tværs 
over England fra Essex til Shropshire. 
Prisen for brændstoffet havde ført 
dem i økonomisk ruin, og maskinen 
kom næppe nogensinde ud af laden 
ved Rose Cottage efter den tur. 

Planer om at flyve med i Kings Cup 
Air Race gik i vasken. "Rose Cottage 
Airtours" blev aldrig til noget - og for 
nu at være helt ærlig havde to altid 
foretrukket at flyve med hinanden 
og ikke med alle mulige andre. lngen 
ved med sikkerhed, hvad der blev af 
Wimbledon R i årene efter. Ladepor
tene forblev lukkede. Helt lukkede. 

Det er dog forholdsvis sandsynligt, 
at Wimbledon R blev tilintetgjort en 
eftermiddag omkring tetid i septem
ber 1940, da ingen andre end Peter 
"Plank" Palmers yngste søn under 
The Battle ofBritain nedskød en He
inkel He 111 over fjorden ved Man
ningtree. Den tyske bomber styrtede 
ned i laden bag Rose Cottage, som 
blev blæst i stumper og stykker sam
men med alt, hvad der måtte have 
været i den. Trist. 

ÅRENE DER FULGTE 
Hvad blev der af John og Polly? I dag 
skal de eneste spor af dem i Manning
tree være det gamle Constable-maleri 
og nogle få sort-hvide fotos i Goat and 
Boot. Jeg så dem under mit besøg 
sidst i 1970'erne, hvor jeg også hørte 
sagaen om deres eventyr, som the 
serious drinkers' børnebørn sad og 
fortalte hinanden. 

Nogen mener, at John meget vel kan 
have deltaget i det berømte McRo
bertson Air Race fra Mildenhall til 
Melbourne i 1934, selvom det ikke 
foregik i Wimbledon R. Man sagde, 
at han fløj som blind passager i et af 



de andre fly- måske den hollandske 
DC-2. I det mindste er han blevet set 
senere det år med en flok serious 
Australian drinkers, som han forsøgte 
at overbevise om, at han var fløjet 
gennem himmel og helvede i et hol
landsk registreret meget hurtigt to
motoret amerikanskbygget monoplan 
med optrækkeligt understel. 

Polly tog til London. Lige så plud
seligt som hun en dag var kommet 
vandrende til Manningtree langs 
floden, forlod hun igen den lille by. En 
sommerdag i 1957 sagde hun bare: 
"Jeg tager for resten til London:' Og 
så gik hun. Sådan. Det håndtag hun 
brugte til at skænke sin sidste pint 
i Goat og Boot har ingen rørt siden. 
Pollys fingeraftryk skal efter sigende 
stadig sidde på det, og Rule Britannia 
bliver aldrig andet end nynnet i pub
ben for at mindes The Polly Pul!. 

Ingen ved, hvad der blev af Polly i det 
gamle imperiums store hovedstad. 
Men det er skarpsindigt blevet anty
det, at rockgruppen The Kinks' sang 
om "pretty, pretty Polly" i virkelighe
den handler om hende (sangen findes 
som bonustrack på cd'en Something 
Else by the Kinks). Hun kan have fået 
arbejde i en pub og skænket en pint 
eller to til Ray Davies og hans kam
merater i gruppen. Det er ikke usand~ 
synligt, at Ray er blevet fortryllet af 
hendes udseende og evne til at skæn
ke pints. Men det gik nok aldrig op 
for ham, at Polly ikke kun var smuk 
Hun var også hjernen bag det første 
tomotorede rekreationelle racerfly i 
den briliske flyvehislorie! 

Det unikke foto toget af fårefotograf Pe
ter "Plank" Palmer. Det er helt indlysende, 
at han har koncentreret sig hårdt om at få 
toget et godt portræt of vædderen - lwer
ken en let eller ufarlig opgave. I næsten 
samme øjeblik han trykkede på uløseren, er 
Wimbledon R kommet buldrende fordi. Ud 
fra flyets uskarphed og kameraets lukketid, 
som Plank altid noterede bag på sine fotos, 
kan dets fart beregnes til omkring 270 km/t. 
Plank hor også noteret sig, at fotoet er taget 
i 1921 den 24. maj - på dronning Victorias 
Jødselsdug! 

Et sjældent foto of Wimbledon R, der krænger hårdt over fjorden ved Monningtree - måske 
er der ligefrem tale om en tønderulning. Teknisk set er det ikke noget fremragende foto, men 
det illustrerer, at typen manøvrerede godt. 

MODELLERNE 
Min model afWimbledon R er la-
vet efter de to sort-hvide og noget 
uskarpe fotos i Goat and Boot. Det 
er vanskeligt at sige, om modellen 
er nøjagtig skala helt ned til den sid
ste bolt og møtrik. Jeg har gjort mit 
bedste. Modellen af den første Wim
bledon bygger på Constables maleri. 
Begge de to Wimbledon'e1; som John 
og Polly byggede, havde benzindrev
ne firetakts stempelmotore1; men jeg 
har tilladt mig lidt kunstnerisk frihed 
og sat AXI 2217 /12-elmotorer i mine 

modelleI: Hvilke motore1; der sad på 
Constables oprindelige Wimbledon 
er det mere end vanskeligt at sige. 
Benzinmotoren var simpelthen ikke 
opfundet i 1815. Flyet på maleriet 
har ingen skorsten, så man kan ikke 
forestille sig, at det skulle have været 
dampdrevet. Måske har det slet ikke 
eksisteret i virkeligheden? Det er en 
kættersk tanke, men måske havde 
Constable røget et eller andet, så The 
Mighty Wimbledon faktisk bare var 
et drømmesyn; ikke desto mindre -
hvilken prægtig aeronautisk vision! ._)<:'\.1 ,_, \) 
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Denne gang med Michael Dela der bor i 
Charlottenlund og på andet år er kontorchef 
for Center for Luftfarts afdeling for 
Luftdygtighed, Droner og Luftfartøjsregister. 
/vlichael kommerfra en karriere i Flyvevåbnet. 

Hvo,~ hvor,ull' og i hvad /,p1·te du al 
flyve? 

Jeg har en mangeårig baggrund fra 
Flyvevåbnet, hvor jeg faktisk kommer 
med en lidt atypisk profil i forhold 
til mange andre. Flyvning, og alle 
systemerne omkring flyvning, har 
altid fascineret mig. I mine yngre 
dage kunne jeg ikke entydigt placere 
hvad jeg bedst kunne lide - så hvad 
passede bedre end at søge i Flyve
våbnet!? Jeg fik hurtigt smag for den 
ledelsesmæssige opgave, og søgte 
mere af denne, så derfor skiftede jeg 
til teknisk linje mens jeg gik på offi
cersskolen. Det var et fantastisk skift, 
og samtidig med teknikuddannelsen 
fik jeg mulighed for at flyve en hel 
masse med vores meget dygtige ( og 
friske .. ) instruktører. Det blev både 
til VFR, IFR og ikke mindst aerobatics 
på T-17. Her fandt jeg meget hurtigt 
ud af, at almindelig flyvning slet ikke 
er mig, jeg skal helst underholdes i 
luften og "arbejde" for sagen:) - jeg 
er stadig rigtig dårlig til at fastholde 
koncentrationen, når jeg skal køre 
langl i bil, og c.lel samme rammer 
mig i luften. Så jeg har aldrig taget et 
certifikat, og regner heller ikke med 
det.... Måske et UL en dag ..... 

I dag flyver jeg stadig når muligheden 
byder sig, dvs. sammen med en af vo
res (Center for Luftfart) egne instruk
tører. A320 simulator er det også 
blevet til, hvilket er en helt fantastisk 
træning. Så har jeg hygget mig med 
FCOM læsning i weekenden - indtil 
videre er jeg dog ikke nået videre end 
Norma! Procedures. 

-

Jeg blev ret vild med at springe fald
skærm, da dette er en meget intens 
og rigtig sjov sport, som jeg på det 
varmeste kan anbefale. Da jeg var 
yngre rejste jeg rundt og sprang 
faldskærm, det var alletiders - men 
med familie og børn blev <lette lidt 
udfordret (tiden og pengene var 
små). Nu er jeg ved at genoptage 
festlighederne, og jeg rigtig glad for 
denne beslutning. En god træning til 
fritfalds-disciplinen er at træne i en 
vindtunnel. Nu har jeg prøvet det et 
par gange, og det rykker for vildt! 
Jeg har været i de franske alper et par 
gange og flyve paraglider, både almin
delig termik flyvning og aerobatics. 
Det er den perfekte kombination af 
faldskærm og almindelig flyvning. 
Næste skridt skal være motoriseret 
paraglider - og gerne med trikes. 

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

Som "elev" på T-17 havde vi en 
aerobatics flyvning, hvor mulighed 
opstod for at prøve Wake Turbulence 
Recover. Vi fløj ind bag en af Flyve
våbnets gamle G-111, og så var alt kaos 
i sekunderne efter. En ret god øvelse, 
der viser hvor hurtigt en kontrolleret 
situation kan udvikle sig til noget helt 
andet. Jeg bliver den dag i dag stadig 
fascineret over at se hvirvlerne på 
vandet, når finalen er tæt på vand og 
forholdene er til det. 

Vierste flyvetur eller oplevelse med 
f~vv11i11.9 11ogc11si11dc? 

- -

På en anden T-17 aerobatic flyvning 
fik vi en fuel-lækage efter vi havde 
rullet lidt rundt. Lugten af benzin i 
cockpittet, den bagende sol og lidt 
nervøsitet for situationen gjorde, 
at jeg pænt måtte give kontrollen 
tilhaee til instruktøren, oe så Pllf'r<; 
koncentrere mine få tilbageværende 
kræfter på at styre posen, og have 
meget ondt af mig selv og min luft
syge. Hændelsen var faktisk helt 
udramatisk og instruktøren listede 
os tilbage til Værløse, hvor vi landede 
uden problemer. 

Hvis jeg ellers skal komme i tanker 
om ubehagelige oplevelser i luften, så 
har jeg ikke oplevet noget der var ret 
meget værre end at flyve på econo
my-class fra Australien og hjem på et 
midter-sæde, med passager omkring 
mig med dårlige bordmanerer. Det er 
en prøvelse ..... 

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
dunu? 

Jeg har som tidligere officer i Flyve
våbnet fløjet mest med T-17. Renl 
arbejdsmæssigt er der brugt mange 
timer i Hercules, primært på køjen og 
jumpseat, og lidt mindre i Challenge
ren. Jeg har deltaget i flere udsendel
ser til internationale operationer -
hvilket jeg godt kan savne lidt engang 
i mellem. 

Efter jeg blev ansat i Trafikstyrelsen, 
for godt to år s iden, flyver jeg noget 
mindre, men tager jævnligt en tur 
med forskellige kollege1: Seneste tur 
var en rnegel dejlig lørdag på Tølløse, 
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Faldskærmsudspring er en af Michael Delas 
store interesser 

hvor jeg sammen med Anders Mad
sen eksperimenterede med loops, 
High-G Turns og lidt wing-over på 
en ældre men stadig meget fin GROB 
G103. Det var en mega god dag! 

Hvilke fly ville stå i din drømme· 
hangar? 

Hvis jeg skulle få tiden til at tage et 
certifikat, så blev det nok til gyrokop
ter, og så ville jeg nok købe en Auto
gyro Cavalon. De er super fede! 
I første omgang er det nok bare en 
ny faldskærm, og måske min egen 
paraglider. 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Det ved jeg faktisk ikke, men jeg skal 
til at dyrke faldskærmsudspring igen, 
og vil rigtigt gerne paraglide mere 
end jeg har gjort. Det er sportsgrene 
der passer mig rigtigt godt, og jeg 
tror ikke jeg orker at tage er certifi· 
kat til "rigtige" flyvemaskiner. 

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

Det er helt klart at tilgangen af yngre 
mennesker er alt for lille. At flyve 
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privatfly, svævefly eller ultralette fly 
skal efter min mening gøres meget 
mere interessant, mere effektivt og 
billigere. Blandt andet tror jeg, at der 
skal findes måder så det bliver mere 
tilgængeligt. Unge mennesker har 
ikke tid eller tålmodighed til at slæbe 
fly ud af hangarer, vaske, polere, støv
suge og tanke fly eller at bruge en 
masse tid på at forberede en flyvetur. 
De vi l flyve! Hvordan vi løser proble
met, har jeg dog ikke entydigt svaret 
på, men jeg kan høre på de unge 
jeg møder, at de opfatter specielt 
klubflyvning afskrækkende, fordi de 
oplever at der er alt for meget spild af 
tid på praktiske opgaver og så er det 
dyrt. Jeg håber at vores (Center for 
Luftfart) kan arbejde med unionerne 
og på den måde kan bidrage til ef
fektiviteten, og derved gøre flyvning 
billigere. 

Har du nogensinde fået skældud for 
din flyvning? 

Nej ikke på fastvinget. Men det er lyk
kedes en enkelt gang med faldskærm, 
hvor min fart var alt for høj da jeg 
trak. Jeg blev grebet at situationen 
og tilsidesatte nogle klare og simple 
procedurer - men der skete heldigvis 
ikke noget. 

På tur i civilt fly 

Er der noget omkring din flyvning du 
skulle have indset noget tidligere? 

Jeg skulle have prøvet paragliding 
noget før og fastholdt faldskærms
udspring! Men det er jo ingen skam 
at komme stærkt igen ©. 

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

Så ville jeg nok købe min helt 
egen paraglider - ny og flot! Fald
skærmsriggen skulle også opdate
res. 
Måske ville jeg købe en Cavalon 
autogyro, men jeg ville ikke købe 
en klassisk flyvemaskine ... ok 50 
mio .... så måske en Spitfire, men 
kun for at nyde synet af den. En tur 
i rummet står højt på ønskelisten, 
så det kunne jo være ©©© 

Har du nogensinde skadet et fly? 

Nej aldrig - eller endnu ikke, skulle 
jeg måske hellere sige. 

Har du en yndlingstur? 

Ja helt klart! Paragliding i Alperne 
er nok noget af det mest fantastiske 
jeg har oplevel. Den frihed man har 
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Med Herkules på missioner i udlandet 

i luften er ubeskrivelig, og det at 
flyve i termik er uforglemmeligt, 
og så er det vanvittigt sjovt at flyve 
kunstflyvning med en paraglider! 
En tur ud af et luftfartøj med fald
skærm er også rigtig sjovt! 

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

Jeg er utroligt fascineret af flyvning, 
men for mig er det systemerne og 
organisationerne omkring flyvning 
der er spændende, og så det at få 
en masse mennesker til at arbejde 
sammen om at få flyvemaskinerne 
til at løse de mange forskellige op
gaver de kan. Jeg kunne måske godt 
forestille mig at skifte fra "klassisk 
luftfart" til et andet område - dog 
stadig inden for det aeronautiske 
område. Mulighederne er heldigvis 
mange og spændende. 

Kan du reparere et fly? 

Måske i nogen grad. Jeg kan i hvert 
fald hjælpe med det, og som led i 
min uddannelse i Flyvevåbnet har 
jeg gået på et flyværksted. Jeg synes 
det er hyggeligt og sjovt at skrue, 
men det er heller ikke det jeg er så 
betaget af. 

Jeg nyder dog mit eget værksted, når 
jeg står og roder med min vandscoo
ter, ski, faldskærm eller andet gear. 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Det er helt klart pionererne inden 
for rumfart, astronauterne der var 
helt bevidste om risikoen og den vin
ding de vidensmæssigt kunne hjælpe 
med at indhente. De løste opgaven 
med livet som indsats! 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Jeg har ikke nogen certifikater på 
trods af den tid jeg faktisk har brugt 
på flyvning. Men det var jo ikke 
flyvningen der var målet, men at få 
viden omkring flyvning, og det er 
efterhånden blevet til mange timer. 
Præcis hvor mange ved jeg faktisk 
ikke. 

Som passager har jeg brugt ALT for 
lang tid, men når man rejser meget 
så tikker det hurtigt op. Heldigvis 
rejser jeg ikke så ofte længere, det er 
jeg rigtig glad for. 

Hvem synes du skal have Luftposten 
næstegang? 

Qua min system-interesse er JetTime 
en spændende organisation. Som 
rigtig mange andre luftfartsselskaber 
har økonomien været hård og mange 
tiltag har været igangsat. JetTime har 
for nyligt offentliggjort et pænt regn
skab - så noget må jo virke! 
Derfor tror jeg det kunne være in
teressant at give stafetten videre til 
Jørgen Holme, CEO og Accountable 
Manager i jetTime. + 
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Af: Lars Finken - /ars@ftnkenweb.de 

OY-BPO Bombardier CRJ Srs.100 1996 7114 27.10.17 Backbone Aviation A/S, Holsted VQ-BGH 

OY-ERY Cessna 550 Citation li 1983 550-0469 20.11.17 Jet Plane Corporation ApS, Billund N5SOGT 

OY-OOP Kubicek BB-422 2007 427 4.12.17 Dreamballoon ApS, Brønshøj VH-TWL 

OY-PKS PA-32R-301TSaratoga IITC 2006 3257413 13.10.17 X-leasing A/S, Hobro CS-EAJ 

OY-TIM Neico Lancair 360 Gamma 2014 0502-FB226 3.11.17 Tim Jørgensen, Hej~ (midi. reg siden 8.9.14) 

OY-YBT ATR 42-500 1996 S26 20.10.17 Rheinland Air Service G.m.b.H., c/o Sønderborg HK-4747 

OY-YBU ATR 72-212A 1998 S41 24.11.17 Kirk Aviation A/S, Vejle XY-AJC 

OY-YCC ATR 42-500 2017 1213. 6.11.17 NACAviation 29 DAC, c/o Billund F-WWLR 

OY-YCD ATR 72-212A600Version 2017 1440 20.11.17 NACAviation 29 DAC, c/o Billund F-WWEL 

OY-YCG ATR 72-212A600Version 2017 1450 20.11.17 NACAviation 29 DAC, c/o Billund F-WWEM 

OY-ZAG EMBRAER ERJ 190-lOOLR 2009 19000263 31.10.17 Aldus Portfolio T Limited, c/o Billund TC-YAG 

OY-AFW Taylor J-2 Cub 27.11.17 Morten Ligaard Kristensen, Ejstrupholm (+2) Hans Gert Sørensen,Augustenborg (+1) 

OY-AGG Cessna F.172H Skyhawk 3.11.17 Peter Bennedsen, Sdr. Felding Kirsten Klærke-Hansen, Herning 

OY-AJM Cessna F.172N Skyhawk 27.11.17 Ole Baggesen, Bindslev (+1) Svend Jensen, Brønderslev (+ 1) 

OY-AZE Cessna F.172M Skyhawk 13.10.17 Flymøller, Haderslev (+10) Flymøller, Haderslev (+9) 

OY-BDC PA-28R-200 Cherokee Arrow 25.10.17 Vendelbo Yans v/forben Jensen, Tårs Company Flight K/S,Ålbæk 

OY-BUD Cessna 210L Centurion 4.12.17 MPLApS, Egå Mike Lima ApS, Hadsund 

OY-CPR Cessna F.150M 16.11.17 Sandra Ann Hoffecker, Beder (+ 1) Elihardt Kokholm, Ringkøbing 

OY-CUE Druine D.31 Turbulent 16.10.17 Søren Ugaard Kristensen, Ejstrupholm Kræn Hjortlund, Brønderslev 

OY-EMJ TECNAM P2002-JF Sierra 23.11.17 GreyBird Fleet ApS, Randers Greybird Academy ApS, Randers 

OY-FON Cameron Concept 80 13.10.17 Bent Storm Simonsen, Odense Bjarne Christian Jensen,Aarup 

OY-HBX Schempp-Hirth Standard Cirrus 23.11.17 Knud Erik Sørensen, Grindsted Knud Erik Sørensen, Grindsted (+1) 

OY-JEM TECNAM P2006T 23.11.17 GreyBird Fleet ApS, Randers Greybird Academy ApS, Randers 

OY-JME TECNAM P2006T 23.11.17 GreyBird Fleet ApS, Randers Greybird Pilot Academy v/ ,øren Møller, Randers 

OY-LAF PA-34-220T Seneca V 16.10.17 Markert Christensen A/S, København REKA-Fly ApS,Års 

OY-PRF SOCATA MS893A Rallye Commodore 13.10.17 Finn 0. Schou, Herning Torben Baunsgaard Christensen, Give 

OY-SML Cessna 525 Citationjet 28.11.17 Ourjet Ltd, c/o Roskilde Skan Service ApS, Grindsted 

OY-TLC Partenavia P.68B Victor 20.10.17 Karsten Riis Jepsen,Jelling Allan Krintel, Vejle 

OY-YAK YakovlevYak-52 13.10.17 Jeppe David Aillaud,Aarhus Søren Kjær Knudsen,Aarhus (+1) 
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OY-EBW ATR 72-212A 17.11.17 NAC Aviation 8 Ltd, c/o Billund 

OY-FXZ Schempp-Hirth Duo Discus 7.12.17 Aarhus Svæveflyverne v/Lars Jensen, Egå 

OY-HHE Robinson R22 Beta 22.11.17 Claus Stentoft Pedersen, Haderslev 

OY-JTD Boeing 737-3YO 6.12.17 NAC Nordic Aviation Contractor A/S, Bi llund 

OY-JZC ATR 72-212A 600 Version 20.10.17 NAC Aviation 3 A/S, Billund 

OY-JZH ATR 72-212A 600 Version 27.10.17 NAC Aviation 8 Ltd, c/o Bi llund 

OY-KKX LAK-17AT 27.11.17 EB-Avionics v/Erik Bennekou, København 

OY-MHM Dassault Falcon 900EX 30.11.17 Air Alsie A/S, Sønderborg 

OY-RXD Glaser-Dirks DG-400 28.11.17 Jørgen Østergaard Jørgensen, Silkeborg 

OY-SWT ATR 72-212A 4.12.17 Skyways Technics A/S, Sønderborg 

OY-VFX Scheibe Bergfalke III 27.10.17 Djurslands Svæveflyveklub, Grenå 

OY-XGO Schempp-Hirth Standard Cirrus 758 27.11.17 Kjeld Pedersen, Tønder(+ 1) 

OY-XUI SL11leiL11er ASW-20F 17.10.17 Stig Hvolgaard Pedersen, Kolding 

Sr. Account Executive 
for fast-growing software campany 

Our client, a major player in the aviation software 
industry, is seeking a results-driven Senior Account 
Executive within B2B sales for the EMEA region. 

Are you experienced and passionate about B2B 
selling? Do you have the magic touch for closing 
deals? 

This is a rare opportunity - and even more special if 
you love aviation and flying. 

Solgt som 9G-SBF 

Solgt til Frankrig 

Solgt t il Polen 

Solgt t il England 

Solgt som ES-ATE 

Solgt til Indonesien 

Solgt til Tyskland 

Til salg for $22.995.000 

Solgt til Slovakiet 

Solgt ti l Taiwan 

Solgt til Lithauen 

Solgt til Tjekkiet 

Solgt til Argentina 

DISTRIBUTOfl I ~ ax . ... 
RAFT ENGIHES 

• You bring in a minimum of b years of experience and 
proven success in B2B sales. Prior experience in the 
aviation industry as a pilot, flight planner, dispatcher 
or similar is a major advantage. LYCON 
The position comprises an attractive compensation 
package and you will be working out of your home 
office. 

Please send your application and enclosures to: 
stp@exactrecruitment.com 

For further information please contact Senior Partner 
Steen Toftegaard Poulsen +49172 4221004 

Exact Group GmbH & Co. KG, Gutenbergstr. 51, D-28865 Lilienthal 

ENGINEERING AB 

Motorer-Reservdelar-Tillbehbr 
Tel +46-(0)171-414039 

E-mail info@lycon.se · www.lycon.se 

Harkeberga 16 
SE-745 96 Enkoping 

Sverige 
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LÆR AT FLYI/E 

-=--

LÆR AT FLYVE I AARHUS 
Kontakt: 

www.aarhusaircenter.dk 

atrlazi 
Lufthavnsvej 34-38 

4000 Roskilde 
Tlf.: 46 19 1114 

Email: cat@aircat.dk 

www.aircat.dk 

UDDANNELSE AF PROFESSIONELLE PILOTER 
FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER 

BILLUND AIR CENTER A/S 
Stratusvej 15 • DK-7190 Billund • Tlf. 7533 8907 

bac@billundaircenter.dk • www.billundaircenter.dk 

•• iiliflight.dk 

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 kommercielle flyveselskaber. 

Helifl ight.dk ApS 
Hangarvej H-11 • DK-4000 Tune Roskilde • 

+45 7022 5260 
kontakt@heliflight.dk • www.heliflight.dk 
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