


Efter læ ngere tids sygdom er Kongelig Dansk Aeroklub og 
Danske Flyveres protektor gennem næsten 50 år afgået 
ved døden, 83 år gammel. 

H.K.H. Prins Henrik var på mange måder en bemærkelses
værdig og inspirerende person med mange spændende 
interesser, hvilket inkluderede flyvning. Allerede året efter 
sin ankomst til Danmark, påbegyndte han uddannelse 
som "flyver", og 13. juni 1968 fl øj han sin første soloflyv
ning i en de Havilland Chipmunk på Flyvestation Avnø. 
Denne flyvning blev få dage senere efterfulgt af" officiel" 
soloflyvning på Flyvestation Værløse, den 20 juni, hvilket 
foregik under overværelse af pressen og chefen for flyve
stationen. 
I forbindelse med den "officielle" soloflyvning, modtog FLYV nr. 12 December 1968. 
prinsen et eksemplar af Motorflyvehåndbogen og et KDA-
jakkemærke, hvilket kort tid senere blev fulgt op af invi
tation til at varetage hvervet som protektor for Kongelig 
Dansk Aeroklub. 

I FLYV nr. 12 1968 stod således skrevet: "Præsidenten for 
Kongelig Dansk Aeroklub, Grev Flemming af Rosenborg, 
har modtaget meddelelse om, at Hans Kongelige Højhed 
Prins Henrik har påtaget sig hvervet som protektor for 
KDA. At Prins Henrik - der som bekendt gennemgår fly
veruddannelse - har påtaget sig dette hverv, er en særlig 
glæde for aeroklubben netop nu kort t id før KDAs 60 års 
jubilæum den 20. januar næste år. Aeroklubben opfatter 
det som en anerkendelse af dens almennyttige arbejde og 
som en forpligtelse til fortsat at varetage sine mange op
gaver på en værdig måde." 

H.K.H. Prins Henrik nåede således at være protektor for 
Danske Flyvere og Kongelig Dansk Aeroklub i næsten 50 
år, hvor han repræsenterede dansk luftsport samt civil og 
militær flyvning på fineste vis. 

Æret være hans minde. 

20. juni 1968 foretog Prins Henrik officiel soloflyvning på Flyve
station Værløse. FLYV nr. 8 August 1968. 
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Efter 37 dr i det danske forsvar takkede 
Lynx'en af Foto: Ole Steen Hansen 

LYNXFARVEL 
Den 15. december 2017 var det slut. 
Efter 37 år og sammenlagt 77.958 
flyvetimer takkede Lynx-helikopteren 
af i det danske forsvar. Der blev fløjet 
en kortere tur med en formation på 
dagen (vejret forhindrede mere), men 
FLYV sender den på pension i solskin 
over Storebælt - et foto fra 2002. 
OSH 

BIG DATA 
Der er penge i skidtet! Ikke bare i 
t.le slore fly, når man fylder dem op, 
men også de ufattelige mængder data 
moderne trafikfly producerer fra de 
mange sensorer i dem. Både Airbus 
og Boeing har lanceret digitale bru
gerplatforme - Skywise og AnalytX. 
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Af: Ole Steen Hansen og Rune Balle 

Men det største af alt er datamængderne ... 



"Vi mener analyse forvandler data 
og skaber forståelse og indsigt, der 
giver ubegrænsede muligheder," siger 
Boeing. Eller for at blive lidt mindre 
flyvsk - Boeing mener, at digitale ana
lyser vil kunne give luftfartselskaber 
10 % besparelser på driften, når man 
sætter sig ned og gennemanalyserer 
de mange data fra alle aspekter af 
driften. Det er jo lige så godt, som at 
udvikle en ny flytype og høste bespa
relserne på den. 

Big data bliver et nyt og vigtigt 
arbejdsområde i luftfarten. Derfor 
kommer man også til at diskutere, 
hvem der ejer alle disse data, og hvor
dan de skal deles, når man først har 
jongleret rundt med dem og fået dem 
til at give mening. 10 % på budgettet 
er ikke så ringe ... OSH 

SABERLETS 
Kært barn har mange navne. Og rus
siske Sukhoi blander sig nu i koret 
ved at kalde deres nye vingetipper 
for saberlets. Airbus kalder deres 
sharklets. Og taler vi om 737 Max, 
hedder den nye dobbelte en AT 
winglet, men omtales ohere som split 
scimitar winglet. Det hele lyder som 
noget med hajer eller sabler, hvis 
man begynder at oversætte. Verbal 
makeup? PR spin? Det er jo bare 
forskellige opadbøjede vingetipper, 
hvis formål er at reducere induced 

drag. Men d et kan luftfartsselskaber
nes regnedrenge altså oversætte t il 
mindre brændstofforbrug og bedre 
tal på bundlinj en. Sukhois Superjet 
100 har nu fået saberlet, og prøve
flyvningerne med dem er begyndt. 
De er udviklet i samarbejde med Det 
Centrale Aerohydrodynamiske Insti
tut i Moskva (TsAGI). Udstyret med 
saberlets skulle en Superjet kunne 
spare 3% af sit normale brændstof
forbrug. OSH 

AVIC AG600 PÅ VINGERNE! 
Det er ikke hver dag, en ny flytype 
kommer til verden, og da s let ikke et 
st ort amfibiefly. Men juleaftensdag 

Russiske Sukoi har også fået nye brændstof
besparende vingetipper, såkaldte Saberlets. 
Foto: Sukhoi 

lettede den kinesiske AG600 på sin 
første flyvning. Og egentlig var det 
midt om natten vestlig lokal tid, fordi 
solen som bekendt stiger i østen op 
længe før hos os, og kineserne send
te AVIC på vingerne allerede klokken 
09.39. 

AG600 er 37 meter lang og har en 
spændvidde på 39 meter. Maksimal 
startvægt er 53 tons, og flyet drives 
af fire WJ-6 turbopropmotorer på 
hver 5.103 hk. 
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Flyet skal bruges til bl.a. rednings
aktioner og brandslukning. I rollen 
som sidstnævnte, kan det skovle 12 
tons vand ind på blot 20 sekunder. 
Og skulle nogen operatører tinde 
på at bruge den til at flyve med pas
sagerer, vil der kunne være 50 om
bord. OSH 

UNDERCOVER CABIN CREW 
Den britiske avis Daily Mai! har haft 
en journalist undercover for at un
dersøge vilkårene for kommende ca
bin crew hos Ryanair. Det foregik på 
selskabets uddannelsescenter indret
tet på en nedlagt flybase i Tyskland. 
Det er naturligvis ikke gratis at blive 
uddannet hos et luftfartsselskab med 
så s tort overskud som Ryanair. 
Prislisten for den seks uger lange ud
dannelse så således ud: 

Indmeldelse: 435 f 
Betaling med kreditkort i telefonen: 6,50 f 
Betaling ved bankoverførsel: Gratis! 
Undervisning: 2.625 f 
Indkvartering (kun seng på værelset): 625 f 
ID-skilt til lufthavnen: 40-80 f 
Lægeundersøgelse: 130 f 
Tjek af straffeattest: 2 5 f 
Leje af uniform: 300 f 
Gebyr for at sige op hurtigere 
end 15 måneder: 180 f 

Prisen for undervisning og leje af uni
form betales ved at der bliver trukket 
i lønnen det første år. De forskellige 
priser på ID-kortet skyldes, at prisen 
afhænger af, hvilken lufthavn, man 
kommer til at arbejde fra. Man skal 
selv sørge for mad og drikke på sine 
vagter. På standby-vagter, hvor man 
kan tilkaldes med kort varsel, er løn
nen 3,75 f, i timen. Journalisten blev 
sammen med de øvrige elever præ
senteret for, at de i øvrigt kun ville 
tå betaling efter flyets bloktid - altså 
ikke, når flyet står stille på jorden. 
Dette har Ryanair siden nægtet skulle 
være tilfældet. Discount airline? Ikke 
for dens cabin crew! OSH 

Direkte ruter og charterflyvninger fra 
Tirstrup 
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GODT NYT 
FRA TIRSTRUP LUFTHAVN 
Efter mange år med nedadgående 
passagertal og nedlæggelse af ruter 
fra og til Tirstrup Lufthavn, ser det ud 
til at lufthavnen endelig får medvind. 
Om det skyldes at diskussionen om 
en ny lufthavn nord for Aarhus er 
lukket ned, og at politikerne har be
sluttet at slå fast med syvtommersøm 
at Aarhus Lufthavn fremover ligger 
"blot et marathon-løb" fra Aarhus er 
uvist, men bedring - det er der! 

I oktober 2017 offentliggjorde SAS 
nye satsninger, der betyder at det 
hæderkronede skandinaviske luft
fartsselskab fremover vil flyve mere 
fra og til Aarhus. Som det fremgår af 
nedenstående "info-grafik" begynder 
Tirstrup næsten at ligne en "hub" 
(navet i et hjul. red.) når alle de øv
rige ruter også tegnes ind. 

Januar 2018 viser en fremgang på 
9,6%, i forhold til januar 2017, hvil-

------• RYANAIR 
e SAS 
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ket betyder at passagertallet er steget 
til hele 28.552. Ved nærlæsning af 
tallene viser det sig, at stigningen 
ikke skyldes flere pendlere på forbin 
delsen til København, men nye ruter 
og øgning af afgange på eksisterende 
ruter. Det har bevirket en fremgang 
på udenrigstrafikken på hele 34, 7% i 
forhold til 2017, hvor Ryanair bærer 
en del af æren, med øget frekvens på 
den populære rute til London og den 
helt nye rute til Gdansk i Polen. 

Med andre ord starter 2018 med 
en god "Aarhus-historie", som luft
havnens direktør Peter Høegsberg 
forventer bliver endnu bedre i løbet 
af året. RB + 
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De fleste piloter, der har fløjet både motor- og svævefly, er som regel startet med 
svævefly. Af forskellige årsager tog jeg det den anden vej rundt, da jeg i 2016 
begyndte at svæveflyve efter at have haft PPL i 6 år. Ved at gå den modsatte vej 
af så mange andre, har jeg gjort mig nogle erfaringer som har fået mig til at se 
motorflyvning i et nyt lys. 

Tekst og foto: Thor Paulli Andersen 

EN BRAST DRØM RESULTERER I PPL 
Da jeg som ganske ung, tændt af 
den hellige ild, brændende ønskede 
at lære at flyve, var der mange 
kilometer til den nærmeste svæ
veflyveplads. Den nærmeste klub i 
forhold til mit barndomshjem uden
for Horsens var Hammer ved Vejle; 
ikke et sted man lige cyklede til hver 
weekend (og jeg tvivler på, at mine 
forældre ville have tilladt mig at gøre 
det]. Min største drøm var at flyve 
kommercielt, men led et svidende 
nederlag ved at dumpe farvesynste
sten på Rigshospitalet. 

Det var en svær erkendelse at et 
simpelt, fysisk handicap skulle 
hindre mig i at kunne forfølge min 
allerstørste drøm. Jeg besluttede 
imidlertid, at jeg ville komme så tæt 
på drømmen som overhovedet mu
ligt, og begyndte derfor at tage PPL 
hos Aarhus Flight Academy (AAFA, 
i dag GreyBird) i 2010. Så kunne jeg 
da være kaptajn for venner, familie 
og mig selv i små Pipere og Cessnaer. 
Instruktionen hos AAFA var præget 
af instruktørernes kommercielle 
baggrund, og jeg blev skolet med 
en disciplin, der var en kommerciel 
flyveskole værdig. Hos AAFA under
viste Michael Rasmussen fra Aarhus 
Svæveflyveklub (AaSvK) i N-BEG. 
På daværende tidspunkt var min 
opmærksomhed fokuseret på alle de 
fede motorfly, og jeg synes svævefly 
så en smule nøgne ud uden motor 
( og lignede i øvrigt alle sammen 
hinanden). Svæveflyvningens verden 
virkede desuden som en lukket ver
den, som man nærmest skulle være 
født ind i. Allerede dengang stak Mi-

chael lidt til mig i forhold til at flyve 
svævefly, men jeg havde travlt at lege 
mini-airliner i mine Cessnaer. 

DEN ANDEN SIDE TRÆKKER 
Når jeg en sjælden gang imellem 
stødte på Michael spurgte han en 
smule drillende, om det ikke snart 
var på tide at prøve lidt flyvning 
uden motor. I januar 2016 gav jeg 
endelig efter, godt hjulpet på vej af 
at skulle skrive mit speciale, hvor jeg 
(fejlagtigt) troede, at jeg ville få mere 
fritid. Hovedargumentet var på det 
tidspunkt, at jeg ville blive en bedre 
pilot. Nis, en tidligere kollega, havde 
givet mig min første tur i svævefly 
i sommeren 2013 fra Skinderholm, 
men der skulle mere end en enkelt 
tur til at overvinde en hardcore 
motorflyver. Efter at have taget et 
par teorifag kunne jeg begynde min 
"skoling", som svæveflyverne kalder 
flyveinstruktion. 

Under min første landing i svævefly, 
anfløj instruktøren banen i en til
syneladende selvmorderisk anflyv
ningsvinkel. Jeg fik lidt sved på pan
den over det foruroligende tempo, 
som jorden bevægede sig op mod os 
med. Anflyvningsvinklen synedes 
10 gange stejlere end den 3-graders 
anflyvningvinkel man anvender i en 
standard lLS-anflyvning. 

Når medlemmerne i AaSvK hørte 
om min skumle baggrund som 
motorflyver, måtte jeg gang på gang 
lægge øre til kommentarer som 
«)amen så skal du jo til at lære at 
flyve rigtigt nu!» eller «Så skal du til 

at lære at bruge sideroret!». Efter 
de første lektioner måtte jeg meget 
modvilligt konstatere, at de tildels 
havde ret. Jeg siger tilde Is fordi nogle 
svævepiloter har en tendens til at se 
svæveflyvere som mestre af flyvnin
gens håndelag i langt højere grad end 
motorflyvere - men motorflyvere kan 
altså også deres håndelag, og flyver 
ikke uden sideror ( medmindre man 
har en Bonanza]. 

FÆLLESSKAB, FLYVNING OG FESTER 
1 svæveflyvning finder man et fæl
lesskab som mange motorflyvere 
bør misunde. Da man ( medmindre 
man har et selvstartende svævefly] 
er afhængig af andre til at sende en 
i luften, dannes der et stærkt sam
menhold i en svæveflyveklub. Man 
lærer i langt højere grad af hinanden 
end i motorflyvning. 1 tilgift er svæ
veflyvning en langl mere økonomisk 
tilgængelig form for flyvning, hvilket 
tiltrækker en del unge mennesker 
til svæveflyveklubberne - noget jeg 
havde savnet i Randers Flyveklub, 
hvor jeg i 5 år var den yngste pilot, 
og hvor gennemsnitsalderen i øvrigt 
var langt over det dobbelte af min 
egen alder. Det var fantastisk endelig 
at kunne dele min lidenskab med en 
større flok unge mennesker, som jeg 
lidt bedre kunne relatere til end flok
ken i Randers (som dog i øvrigt er et 
hyggeligt selskab). Og sidstnævnte 
gerne over en øl eller ti ved en af de 
mange fester der holdes i AaSvK. 

Svæveflyvningens fællesskab er også 
at finde i luften. På gode flyvedage vil 
man oftest på et tidspunkt befinde 
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Variometeret justeres mens der kurves ter
mik over Aarhus Svæveflyveplads (nederst 
til højre) i klubbens ASW-19 

sig i en termikboble med 2-3 andre 
fly. Da jeg havde vænnet mig Lil den 
korte afstand til de andre fly, var det 
en helt ny oplevelse at flyve så tæt 
sammen med andre. Man har kon
stant blikket klistret t il de andre fly, 
og iagttager hinanden for at finde 
frem til termikboblens center. 

På en god dag med en masse termik 
fik jeg min første "rigtige" smags
prøve på svæveflyvning. Efter at have 
tosset lidt rundt i landingsrunden 
i klubbens junior (et halvgammelt, 
1-sædet skolefly), fangede jeg noget 
termik (mere held end forstand) og 
steg op, op, op. jeg sad, fuld af vanvit
tig begejstring, og fulgte med på høj
demåleren (der i øvrigt viser højden 
i meter i et svævefly i stedet for fod 
- meget underligt...), der støt og roligt 

12 FLYV Februar 2018 

kravlede op. Det virkede helt utroligt 
at jeg steg, helt uden motor! Udsigten 
over Aarhus bugt og Mols blev bedre 
og bedre, og efter at have klynget mig 
til termikken i hvad der føltes som en 
halv time, viste højdemåleren 1.200 
meter. Næsten 4.000 fod uden motor! 
Følelsen af naturens kræfter på flyet, 
min ihærdige indsats og udsigten 
ramte mig som et godstog. jeg var 
fuldstændig bjergtaget over de mu
ligheder, som åbenbarede sig. Og det 
eneste jeg gjorde - det var at flyve. At 
FLYVE - ikke spor andet. Jeg kunne 
fokusere så meget på at føre det 
gamle, polske fly gennem lufthavet, 
at alt andet forsvandt. Jeg opnåede 
et nyt niveau af meditation gennem 
flyvning. Den termik, som ofte havde 
generet e n smule (blandt andet 
under min skil! test til PPL), åben
barede s ig nu som en magisk kraft 
der helt gratis kunne løfte mig op i 
højderne hvor jeg følte mit rette ele
ment var. Alverdens S-piloter kunne 

med overbærenhed fortælle mig om 
hvor meget mere fantastisk flyvning 
er uden motor, men at opleve det 
på egen krop var noget fuldstændig 
andet. 

UDVIKLING AF ET HÅNDELAG 
Flyvning er - uanset om man snakker 
motorflyvning eller svæveflyvning 
- et håndelag. Et håndelag som altid 
kan blive bedre. Vi bliver som piloter 
(og mennes ker) aldrig færdige med 
at læ re, og jo mere vi læ rer af hinan
den, jo s ikrere og sjovere bliver vores 
vidunderlige sport. 
Svæveflyvning kom under min sko
ling til at handle om udvikling af 
fingerspidsfornemmelser. Om at 
kunne bedømme airspeed på støjen 
i cockpittet. Om at kunne flyve i t i
mevis uden at se på instrumenterne 
en eneste gang. Om at kunne mærke 
1 uften og dens påvirkning af flyet så 
godt, at man næsten kan se den. Om 



at kunne disponere fart og højde 
præcist nok til at lande flyet præcist 
hvor jeg ville. Alle disse kvaliteter 
kan jeg tage direkte fra det snævre 
svæveflycockpit med over i Piperens 
knap så snævre cockpit. 

Jeg er også knap så paranoid over 
tanken om motorstop, da jeg i svæ
vefly ha r lært hvordan jeg meget 
præcist disponerer min fart og højde 
til at bringe flyet sikkert ned på en 
passende mark. Og mine landinger 
i motorfly har stort set siddet lige i 
skabet hver gang siden jeg lærte at 
lande et svævefly ordentligt. 

KULTURSAMMENSTØD 
Når jeg faldt i snak med S-piloter om 
deres gøren og laden i det danske 
luftrum, blev jeg (og bliver somme 
tider stadig) forarget og en smule ry
stet og deres tilsyneladende skødes
løshed. Svæveflyvere ( dog ikke alle!) 
er på nogle punkter en slags "luftens 
cyklister", der pløjer afsted i luftrum 
G (og en sjælden gang i C og D!} uden 

at snakke med nogen som helst på 
radioen ud over andre svæveflyvere. 
Selvom man flyver i forskellige typer 
fly, kan man stadig godt ramle sam
men i luften. Og svævefly kan være 
temmeligt svære at spotte for piloten 
i en PA28 hvor instrumentbrættet 
dækker det meste af horisonten. 
Så svæveflyvernes "se og bliv set" 
er en vigtig og god måde at bevæge 
sig rundt mellem hinanden på, men 
identifikation på radio og radar er 
altså en ekstra sikkerhed som bør 
være investeringen værd hvis man 
flyver stræk. Jeg har hørt mange ar
gumenter fra svæveflyverne for ikke 
at være på radioen, men jeg er ikke 
overbevist. 

MOTORFLYVNING I ET NYT LYS 
Er jeg så gået helt over til "the dark 
side" ( e ller den lyse side, alt efter 
hvem man spørger}? Overhovedet 
ikke. Jeg elsker stadig det multidi
sciplinære aspekt af motorflyvning, 
hvor man navigere r, kommunikerer, 
betjener instrumenter, snakker med 

~ ra motor til svæv 

passagererne mm., og desuden helt 
selv kan bestemme hvor man vil 
hen, uagtet termikken. jeg nyder 
den frihed og de udfordringer som 
motorflyvning giver mig, men svæ
veflyvningen kan supplere og kom
plimentere motorflyvning på meget 
smuk vis. Så hvis du som næste til
føj else til dit UL/PPL/CPL overvejer 
aerobatic, turbine, instrument rating 
eller lignende, så overvej om et par 
ture i svævefly ikke også skal med på 
listen. + 

Første udelanding: en oplevelse man ikke 
lige glemmer! 
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Lolland Falster 
AIRPORT 

• 

Efter en del års "Tornerose-søvn" er lufthavnen nær 
Rødbyhavn vågnet op. For med udsigt til etablering 
af Fehmern-forbindelse og ny Storstrømsbro, 
har politikerne på både Lolland og Falster fået 
øjnene op for at luftfart skal tænkes med, når 
infrastrukturen forbedres. Derfor er der investeret 
over to millioner kroner i helt ny GPS-anflyvning og 
modernisering af lufthavnens systemer. 

Tekst: Rune Balle Foto: Hans fv1ouszynski 



N
år flyvesæsonen for alvor kom
mer i gang, står Lufthavnschef 
og AFIS-operatør Hans Mous

zynski klar med mange nye tiltag, 
der skal gøre Lolland Falster Airport 
mere attraktiv for såvel VFR som IFR
piloter. For ud over GPS-approach til 
godt 150.000 kr. har lufthavnen fået 
helt nyt udstyr t il vejrobservation, 
der fremover kan give lufthavnens 
brugere en AUTO-METAR som på de 
store lufthavne. 

LYN BLEV VENDEPUNKT 
Sankt Hans aften 2016 var ikke 
umiddelbart den bedste aften for 
lufthavnen. For da et uvejr trak ind 
over pladsen, blev "terminalen" ramt 
af et lyn, der ødelagde lufthavnens 
kommunikationsudstyr, foruden alt 
elektrisk der styrede lufthavnens lys
og tankanlæg. Lufthavnen var selvføl
gelig forsikret, men da skaderne blev 
gjort op, v iste det sig, at der brug for 
flere en hel del flere penge end for
sikringen havde mulighed for at slip
pe, fortæller Hans Mouszynski, der 
så måtte kontakte lufthavnens ejere: 
Lolland Kommune og Guldborgsund 
Kommune. 

POLITISK MEDVIND 
Gennem mange år har vi hørt histo
rier om at politikere i "udkanten" af 
Danmark ikke har lyst til at bruge 
penge på små flyvepladser og mindre 
lufthavne, men det viste sig heldigvis 
at være helt anderledes på Lolland 
og Falster. Begge kommuner beslut
tede nemlig at afsætte penge, så 
lufthavnens udstyr ikke bare blev 
repa reret, men at lufthavnen fik nyt 
og bedre udstyr PLUS penge til at 
få udarbejdet procedurer til GPS
anflyvning. Med a ndre ord blev ord
sproget, om at der ikke er noget der 
er så galt, a t det ikke er godt for no
get, bekræ ftet og fra 2018 er Lolland 
Falster Airport ikke bare en nedslidt 
og mølædt flyveplads, men en "rig
tig" lufthavn, der kan tilbyde alt hvad 
der er nødvendigt for at der kan fly
ves kommerciel IFR-taxiflyvning. 

NYE TILTAG 
Med i moderniseringen af luftha
ven følger flere gode tiltag. For 
fremover bliver det enjlnu bedre at 
være bruger af lufthai ne\i fortæller 
Hans Mouszynski, der kan fremvise 
nyindrettet en "lounge" som på de 

LOLLAND FALSTER AIRPORT 

• Bane 09/271.200 meter med GPS 
• AUTO-METAR der kan 

oplyse om temperatur og 
dugpunkt; vindretning og 
vindstyrke; sigtbarhed; 
skyhøjde; nedbørsmdler og 
nedbørsintensitet samt QNH 

• Græsbane til svævefly 
og haleslæbere 

• AFIS ma+ti+on+to 08-16 
og Fr 08-14 +efterbehov 

• AVGAS og JET-A1 

store lufthavne. Her kan piloter 
og passagerer kan vente, eller for
berede sig på at flyve, ligesom det 
bliver muligt at lave kaffe eller the, 
og sidde i behagelige omgivelser og 
nyde lidt at spise. Indtil v idere er 
egentlig servering på ønskesedlen, 
men der arbejdes på som minimum 
at kunne tilbyde noget godt til ganen 
i weekender og på helligdage, hvor 
der forvenles flere gæsler enc.l på 
hverdage. Alt i alt er gode gamle "Ma
ribo Flyveplads" sti lle og roligt blevet 
opgraderet så lufthavnen lever op 
til sin noget internationale titel som 
"Lolland Falster Airport". + 
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riperWa1Tio1- (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-mot ors stempel
motor fl y. 
Vi har EASA Part- 145 maintenance & CAMO 
gocikencielse samt en national godkendelse ti l 
reparation af Annex li fly. 

IS!j\~UNDBORG 
tf1I'VIATION 
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PowerFLARM til G.A. 

~A~M~t~:U~~t-j ·1 ~ 
system, med ~ 4 

- ~ i, - , ~ 
Transponder-, ADS-B modtager & ADS·B OUT 

PowerFLARM kan vise trafikinformationer p 
række af eksisterende "GlassCockpits" 
systemer, bla.: 



BILLUND 
102 NM 

AALBORG 
150 NM 

HAMBORG 
84 NM 

KALUNDBORG 
61 NM 

BERLIN 
148 NM 

Lolland Falster Airport 
Højbygårdvej 20B. 4970 Rødby 
Tel: +45 54 60 6113 

BORNHOLM 
108NM 
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• 
KHz 

Der har været talt og skrevet meget om kravet om 8,33 KHz kanalafstand i fly
radioer, og selvom kravet nu er udsat fra at være gældende fra 1. januar 2018 
til nok først at være fuldt implementeret fra 2023, så kan det give udfordringer 
at flyve rundt med radioer der ikke lever op til de nye krav. 

Indtil v idere kan man flyve med 
"gamle" radioer i Danmark, hvis 
man holder sig under eller udenfor 
TMA'erne på Sjæ lland, men vi er nok 
mange der gerne vil leve op til 8,33 
KHz kravet, selvom vi langt hen ad 
vejen kan udsæ tte "problemet". 

Er man ejer af en flyvemaskine, så er 
det ikke desto mindre meget rart at 
have noget radiogrej der virker, og 
da FLYVs læsere har været belemret 
med at høre om motorskift og be
kymringer i forbindelse med import 
af OY-FLY, så kommer der også et par 
sider om skift af radioer! 

Der er mange holdninger til "avionic" 
som radiogrej hedder på engelsk, for 
hvor nogle går efter det nyeste "glas
cockpit", er andre tilfredse med blot 
at have en enkelt radio. Imellem de to 
yderligheder er der så alle os, der på 
den ene side gerne vil have mulighed 
for at flyve en instrument-anflyvning, 
men ikke har mod på - eller økonomi 
til - at investere i Garmins seneste 
"flagskibe", der har det hele - inklus iv 
mulighed for GPS-anflyvning ned til 
200 fod over banen. 

Men hvilke løsninger er der så, hvis 
man ikke har mod på at betale op 
mod 150.000 kr. for at få installeret 
en GNS 650 med ny indikator? 

Det spurgte jeg avionic-specialisterne 
hos GA-Service om, og efter lidt søgen 
efter et betale ligt alternativt, fo reslog 
de en løsning, der både giver mulig
hed for at have det overblik en GPS 
giver, samt mulighed for at flyve VOR
navigation og ILS-anflyvninger. 

Løsningen hedder en "almindelig" 
- me n spritmoderne digital - NAV/ 
COM, der gør det muligt at flyve VOR
navigation og ILS-anflyvninger, hvil
ket suppleres af en brugt DME. Og for 
at supplere denne løsning installeres 
der en panelmonteret "håndholdt" 
Garmin Aera 660 GPS, dog kun er 
certificeret til VFR-flyvning. 

Nogle vil måske mene, at det er 
lidt underligt at panelmontere en 
"håndholdt" Garmin Aera 660 GPS, 
når der findes iPad-løsninger der 
kan nogenlunde det samme som den 
håndholdte, men det er der flere gode 
grunde til. 

Den ene er, at GPS'en forbindes til 
NAV /COM radioen, der ved hjælp af 
GPS'en hele tiden kan finde de nær
meste jordstationer, og den anden 
grund er, at GPS'en forbindes til det 
helt nye audio-panel, der også blev 
råd til, da den forholdsvis dyre Gar
m in GNS 650 blev fravalgt. Endelig 
er der den gode grund, at iPad æder 
strøm, der dog kan tappes fra flyet, 
hvis man kan leve med at have ding
lende ledninger og en Ipad der kan 
falde på gulvet eller miste signalet 
fra satellitterne. 

At vælge den helt perfekte løsning er 
ikke nemt, hvorfor en hver løsning 
er et kompromis, baseret på erfa
ringer og økonomi. Men med helt 
nyt Garmin GMA 345 audiopanel, en 
næsten ny Garmin GNC255a NAV/ 
COM, en brugt Bendix/King KN64 
DME og en panelmonteret Garmin 
Aera 660 GPS så bliver OY-FLY ret 
godt udrustet til en rimelig pris . Om 
udstyret kommer til at leve op til 
forventningerne vil tiden vise, hvil
ket må følges op i endnu en artikel i 
det der efterhånden er blevet til "se-
rien" om OY-FLY. +-
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Elektronik-giganten Oll har netop lanceret en fotodrone der - ud over at levere 
formidable billeder og videoer - kan foldes sammen så den ikke fylder mere end 
at den kan ligge i en frakkelomme eller en lille fototaske. Ud over gyro-ophængt 
4K kamera har dronen følere, der får den til at undgå kollisioner, samt GPS og 
software, så den ikke kan flyve ind i kontrolzoner og andre forbudte områder. 
Til dronen kan man så i øvrigt også købe "video-goggles·; der giver piloten en 
oplevelse af selv at sidde i "cockpittet" i dronen, og hele pakken koster omkring 
10.000 kr. 

Tekst: Rune Balle. Foto: Jesper fvfatthiesen og Rune Balle 
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Beder Kirke syd for Aarhus. Set fra sydøst. 

S 
om "rigtig" pilot kan man spør
ge, hvad i alverden man dog 
skulle med en fotodrone, når 
den ikke giver oplevelsen af at 

sidde i en flyvemaskine, og man ikke 
kommer nogle steder hen. Og når 
man i øvrigt ikke kan dele oplevel
sen med andre, med mindre de skal 
sidde ved en skærm og kikke med på 
mere eller mindre redigerede opta
gelser. Til <let svarer privatflyver og 
dronepilot Jesper Matthiesen: "fordi 
det er sjovt"! 

Jesper Matthiesen ved hvad han 
taler om, for han har fløjet droner 
helt s iden 2004 hvor droner var 
noget man selv skulle bygge, hvilket 
resulterede i noge t der mest af alt 
lignede en juletræsfod med en bat
terikasse og fire eller seks propeller. 
Jesper fortæller, at hans første dro
ner ikke var specielt sikre i luften, 
men at en stor del af fornøjelsen ved 
at lege med droner jo netop var at 
bygge dem, og få dem til at flyve så 
læ nge som muligt. Lidt ligesom det 
må have været at være flyvepioner 
i starten af 1900-tallet, med den 
store forskel at man i værste fald 
kunne blive snittet af propell erne, 
og et crash bare betød, at man måtte 
tilbage til værkstedet for at reparere 

Dronebillede af drone og dronepilot Jesper 
fvtatthiesen. 

Jesper fvtatthiesen med en 011 lnspire 1 med 
almindeligt kamera. 

og videreudvikle sin drone, så den 
forhåbentlig ville kunne lidt mere 
under næste testflyvning. 
JesperMathiesener en af de relativt 
få drone-nørder, der har gjort en sjov 
hobby til levevej, og han kan - om 
nogen - fo rtælle om hvor vanvittigt 
hurtigt drone-industrien er udviklet. 
En udvikling der er foregået i to spor, 
hvor det ene er mere eller mindre 
avancerede professionelle (men også 
kostbare) systemer, mens det andet 
spor er "hobby-droner" til forholdsvis 
små penge. 

LOVGIVNING OG FORSIKRING 
Ligesom de første biler kun måtte 
køre på vejene, hvis der gik en mand 
med et advarselsflag foran, så har 
droner også været genstand for stor 
skepsis. For skidtet faldt jo ud af 
himlen i tide og utide, og så kunne de 
første droner finde på at "stikke af", 
hvis radiokontakten mellem dronen 
og dronepiloten "stod af". 
I dronehistoriens første år var be
kymringen allså at dronerne ville 
kunne forårsage ulykker, hvor men
nesker fik droner i hovedet, eller 
droner ramte biler, der så ville køre 

galt, eller på anden måde blev år
sag til ulykker med materiel eller 
personskade. Det medførte et ønske 
om lovgivning på området, og med 
lovgivning følger ansvar og jura til 
at kunne afgøre skyld og eventuel 
erstatning til skadelidte. Det gik 
hurtigt, og første midlertidige løs
ning var en dispensationsordning, 
hvor Trafikstyrelsen kunne udstede 
dispensationer, så der kunne fly-
ves erhvervsmæssigt med droner, 
hvilken blev fulgt op af at flere for
sikringsselskaber tilbød ansvarsfor
sikringer i stil med almindelige fly
forsikringer. Med denne løsning - fra 
2014 - kunne der flyves med droner, 
imens de lærde kunne kaste sig over 
at få udarbejdet egentlig lovgivning, 
der førte til at dronepiloter fra 2016 
kunne blive certificeret i forskellige 
kategorier. 

Hurtigt viste sig også, at det stør
ste problem ikke var at dronerne 
kunne forårsage personskade eller 
materielle skader, men at dronerne 
kunne bruges til at kikke over andre 
menneskers hegn, hække og mure, 
hvilket ikke var hensigtsmæssigt. 
Det meste af lovgivningen omkring 
droner handler derfor om at undgå 
at droner bruges til at genere pri
vatlivets fred, hvorfor "almindelige" 
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mennesker derfor ikke må flyve med 
droner i tættere bebyggede områdec 
næ r lufthavne og flyvepladser; fre
dede områder; over campingpladser; 
større forsamlinger såsom fest ivaler 
og badestrande og s tort set alle 
andre steder hvor "nogen" kan føle s ig 
generet e ller beluret. Med andre ord 
rigtigt mange steder, hvilket nok vil få 
ma nge potentie lle købere af"hobby
droner" til at finde noget andet a t lege 
med. 

PROFESSIONEL DRONE-FLYVNING 
Siden DJI lancerede deres første 
Phantom-drone i ja nuar 2013 er dro
nebranchen nærmest eksploderet. 
Fo r med den relativt billige drone, 
øjnede mange muligheden for at 
starte dronevirksomhede,~ hvor de 
forventede at skabe sig en karriere 
som drone-luftfotog rafe1: En del 
har fået succes, mens der nok er en 
god grund til at der er rigtigt mange 
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Phantom-droner til salg på Den Blå 
Avis. At leve af at flyve droner er 
nemlig ikke så enkelt endda, fortæller 
Jesper Matthiesen, der også har en 
Phantom i "værktøjskassen", foruden 
en pæ n samling mere kortbare droner 
og langt mere avanceret professionelt 
udstyt~ de r bruges til at løse de mange 
forskelligartede opgaver der lander 
i ordrebogen. Opgaver der spænder 
fra luftfoto af gårde, huse og virksom
heder til kortlægning og scanning af 
marker, der hjælper la ndmæ nd med 
at spare på kunstgødning og sprøjte
midler. 

IKKE UKOMPLICERET 
Professionel droneflyvning er langt 
fra det rene skæg og ballade, fortæl
ler Jesper Matthiesen, fo r både før og 
e fter enhver flyvning, går der ma nge 
timers arbejde, som de fleste nok vil 
kalde almindeligt kontorarbe jde. For 
at anskueliggøre processen fortæller 

Jesper Matthiesen, at man kan dele en 
flyvning op i række punkter, der alle 
skal udføres. 

OVERBLIK 
OG OPGAVEBESKRIVELSE 

• Tilladelser fra myndigheder 
og naboer 

• NOTAM og POLITI 
• Klargøring af udstyr 
• Vejr 
• Etablering af "flyveplads" 

og a fspæ rring 
• Flyvning 
• Oprydning 
• Efterbearbejdning 
• Kontora rbejde 

1. Inden der kan flyves skal der ska
bes overblik ove1~ om kundens ønsker 
overhovedet kan lade s ig gøre, og 
hvi lke forhindringer der kan være for 
at få det til at lykkes. 



2. Mange opgaver kræver nemlig at 
der indhentes tilladelser fra myndig
heder, der kan være Trafikstyrelen, 
Vejdirektoratet, Banestyrelsen eller 
naboer til hvor der ønskes droneop
tageiser. 

3. Dernæst skal der checkes NOTAM, 
for at se om foregår aktiviteter der 
ikke skal blandes med droneflyvning, 
og for at undgå en masse unødvendi
ge politisager, skal politiet adviseres, 
så alarmcentralerne kender til dro
neflyvningerne, der jo kan foregå i ret 
lav højde og i et længere tidsrum. 

4. Når alle disse forhold, skal det nød
vendige udstyr lades op og gøres klar. 

5. Men for overhovedet at kunne flyve 
skal vejret være godt nok, hvilket vil 
sige uden for meget vind og uden 
regn eller fugt i luften, der kan øde
lægge udstyret. Hvad mange nok ikke 
ved, så er det ikke meget droneudstyr 
der kan tåle frost, fordi elektronik, 
batterier og propellerne ikke er de
signet til frost, fordi det plastic de fle
ste dronepropeller er lavet af, blive r 
skørt som glas, når de fryses ned! 
6. På dagen hvor der skal flyves skal 
der så etableres et "start- og lan
dingsområde", og i mange tilfælde 
skal der være afspærring, eller i det 
mindste en person, der kan advare 
eventuelle forbipasserende om at der 
flyves med droner! 

7. Selve FLYVNINGEN er med andre 
ord det mindste af hele processen, og 
i mange tilfælde tager en inspektion 
af et kirketårn, højspændingslednin
ger eller fotografering ikke ret lang 
tid. 

8. Når der så er fløjet, er det tid til at 
rydde op i udstyret, der skal pakkes 
ned i de rigtige kasser, så der ikke 
opstår transportskader. 

9. Efterbearbejdning er i sagens natur 
nødvendigt, og hvor lang tids arbejde 
der er foran skærmen er forskelligt 
fra opgave til opgave. 

10. Intet arbejde er færdigt før pa
pirarbejdet er gjort, og for at kunne 
betale for udstyr, køretøj, husleje, 
bogholder, revisor og løn til pilot og 
eventuelt øvrigt personale, så skal 
der sendes regninger ud, så der kom
mer penge på kontoen. 

HVAD MÅ MAN? 
Jesper Matthiesen har undervist 
mange dronepiloter, der ofte bliver 
overraskede over hvor restriktivt 
det er at flyve med droner, samt hvor 
meget energi man skal bruge på at 
tænke i sikkerhed. 

"Ser vi på pr ivat brug af droner, så 
er det ret begrænset hvad man må, 
og mange tror fejlagtigt, at de må en 
masse mere hvis de tager et dronebe
vis. Men med dronebeviset må man 

DRONER ... til alvor og gammen 

kun flyve i byer og tæt på forsam
linger osv. hvis flyvningerne har kom
mercielt sigte". 

Med andre ord så er der ikke grund 
til at tage andet end det dronetegn, 
man kan tage på Trafikstyrelsens 
hjemmeside, med mindre man vil 
flyve kommercielt, og bøvle med alle 
de tilladelser der skal til HVER GANG 
man vil flyve. For dronebeviset giver 
ikke ret t il at flyve privat alle de ste
der hvor man må flyve som kommer
ciel pilot! Jesper Matthiesen vil dog 
alligevel opfordre alle til at prøve at 
flyve hobby-droner, fo rdi det er sjovt! 
Men, som han siger: Husk at overhol
de reglerne, så din forsikring dæ kker, 
hvis det skulle gå galt! 

Hou Lystbådehavn, Odder Kommune. 
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Noget af det sjoveste man kan lave 
med en drone, er droneræs. Der 
arrangeres d roneræs overalt i lan
det. Og de droner der flyves med, er 
både billige og nemme at bygge. 

HVAD KAN DE PROFESSIONELLE? 
Som professionel drone-operatør 
e r der rigtigt meget der kan lade s ig 
gøre, fortælle r Jesper Matthiesen, 
der har lånt FLYV en række eksem
pler på hvilke opgave han løser. 

Den mest s imple opgave er selv
følgelig at fotografe re bondegårde, 
og lignende ejend omme, der ikke 
kræver en masse papirarbejde, men 
der er mange andre spændende 
opgaver. Af disse løses nogle med 
droner med fire eller seks propellet; 
mens andre løses med fastvingede 
dro ner, der har flere fordele. En af 
d isse er, at flere fastvingede droner 
er så smart lavet, at motoren stand
ses lige inden der fotograferes, og 
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starter igen et splitsekund efter at 
der er fotograferet. Det giver mar
kant mindre rysteiset; end dronerne 
med mange propeller, hvi lket giver 
endnu bed re billeder end hvis moto
ren snurrer. 

En anden fordel er, at fastvingede 
droner som regel har en meget lav 
vægt og kan svæve i tilfælde af et 
motorsvigt. En rotor-drone vil deri
mod fa lde til jorden som en sten hvis 
der opstår en fej l. De rfor betragtes 
fastvingede droner som væsentligt 
sikrere. 

Fastvingede droner ofte kan desuden 
flyve i længere tid, og at man kan 
programmere dem, så alt man skal 
gøre under flyvni ng er at holde øje 
med dem. Disse droner bruges o~e 
til kortlægning af større områder, der 
bestilles af landmænd, der ønsker at 
vide hvordan planterne ha r det, så de 
kan planlægge gødskning eller sprøjt
ning. 

Andre opgaver løses bedre af droner 
med fire eller seks propeller, hvilke 
kan være thermo-grafisk fotografe
ring, for at fi nde steder hvor varme 
slipper ud. 

På spørgsmål om der er droneopga
ver Jesper Matthiesen helst ikke løser, 
er svaret: "Ja, festivaler, fordi det er 
et mareridt at gennemføre så det er 
100% forsvarligt og lovligt. 

Derudover så er der opgaver i sne 
eller regn, der kun dårligt lader sig 
gøre på grund af fugtighed eller frost, 
men det er ekstremt sjældent at der 
er efterspørgsel på sådanne opgaver," 
fortæller Jesper Mattiesen. 

På spørgsmål om hvad han forvente r 
af fremtiden indenfor droneflyvning, 
er svaret kort og godt at der bliver 
masser at lave, fordi droneteknologi
en er i rivende udvikling, og at droner 
om få år vil løse opgaver vi end ikke 
kan forestille os i dag. Men lovgivnin-



gen og integrationen med den øvrige 
lufttrafik sætter takten for hvor hur
tigt udviklingen går. Fremtiden teg
ner med andre ord godt for den nye 
luftfarts-branche som vi nok kommer 
til at høre meget mere om. 

Men der er endnu mange opgaver der 
løses bedst, billigst og hurtigst med 
en god gammel Cl 72'er og et spejlre
fleks kamera. 

1 skrivende stund, er der registreret 
ca. 16.000 droner til erhvervsmæssigt 
brug i Danmark. Og der er udstedt lidt 
over 4.000 dronebeviser siden ord
ningen trådte i kraft i sept. 2016. + 
Thermografisk kamera til DJ/ lnspire drone 
til en værdi af små 110.00 kr. 

DR O N ER ... til alvor og gammen 

30 billede af Holstebro Flyveplads taget 
i forbindelse med drone-kursus. Billedet 
er sammensat af 700 fotos taget fra EBE 
fastvinget drone. 

Sean CQR koden og se Holstebro Flyveplads 
i 30. Hvis man ikke lige har en smartphone 
der kan sådan noget, så kan billedet også 
ses på følgende hjemmeside: 

https//cloud.pix4d.com/pro/pro
ject/125446/mesh?shareToken=6d0ac9e2bc 
4a4fa0a 53e04ae 51 a6ef ee 

Jesper /vlatthiesen demonstrerer sin fastvingede arbejdshest, der anvendes til kortlægning af 
områder på op til 80 hektar på ca. 40 minutters flyvning. 

FLYV Februar 2018 2 5 



Filip på ram
pen af en C295M før 

endnu en fotomission i 
anledning af 100-året for 

polsk militær flyvning. Han 
har nu fløjet med end 
2 50 timer på air-to

air-opgaver. 

Th.: Larmen fra 
den polske MiG-29'ers 
efterbrænderne kunne 

både føles og høres over 
vindsuset og brølet fra fragt
flyets egne motorer, da Filip 
stod bag på rampen. Det var 
et af de mest mindeværdige 

øjeblikke i hans karriere 
som flyfotogrof 



Tekst: Ole Steen Hansen Foto: Filip Modrzejewski 

FLYV fylder 90 i år, men i Polen fylder flyvevåbnet 
100! En 22-årig polsk stjernefotograf har fulgt den 
aktive jubilar og NATO.-partner. 



H 
vad ville der mon være 
sket, hvis nogen havde 
givet den unge Frederic 
Chopin et kamera i stedet 

for et klaver, da han voksede op i 
Warszawa i s lutningen af det 19. år
hundrede? Vi lle Chopins musikalske 
kreativitet, der åbenbarede sig i en 
ganske ung alder, have udviklet sig 
til et talent for at forvandle lys til 
billeder? Dette er naturligvis rent 
tankespind a lene af den grund, at 
kameraet dengang kun lige var i færd 
med at blive opfundet. 
Me n det er bare vanskeligt ikke at 
tæ nke i sådanne baner, når man i 
dag møder en ung polak, der ligesom 
Chopin er vokset op i Warszawa, 

~ som~ ung alde r har vist s ig at 
have bemærkelsesværdige kunstne
riske talenter. ~ 

Filip Modrzejewski er kun lige fyldt 
22, men ikke desto har hans fly~os 
været at se i mange blade i mange 
lande. Ikke mindre imponerende er 
det, at han har fløj et sammen med fly 
fra bl.a. Royal Air Force, Aeronautica 
Militare, Koninklijke Luchtmacht, 
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Luftwaffe og US Air Force. 
I forbindelse med forberedelsern e til 
dette års festligholdelse af 100-året 
for polsk militærflyvning, har han 
fløjet med alle værn i Polens forsvar 
for at fotografere deres flyvende en
heder i deres rette element. 

SPOTTERNE 
Filip kom første gang i kontakt med 
flyvningens verden, da han var ni år 
gammel og hans far tog ham med til 
et airshow nær Warszawa. 
"Jeg prøvede en flyvesimulator ved 
den lejlighed, og jeg var meget im
poneret af den. Jeg begyndte at flyve 
hjemme på min egen computer, og 
jeg blev klar over, at dette var en ver
den, der interesserede mig." 

Samtidig var Filip kommet i gang 
med at fotografere ved særlige lej
ligheder på sin skole. "Jeg synes, det 
var sjovt, og jeg forsøgte hele tiden at 
lære nyt - hvordan man stiller luk
ketid og blænde, hvilke beskæringer, 
der så godt ud, og hvilke der ikke 
virkede. Jeg hentede viden på nettet 

\ 

Eurofighters fra Luftwaffe under øvelsen 
Rammstein Alloy 4, som var den del af 
NATOs patruljering over Litauen. 

"Jeg bruger Canon - EOS 5D Mark III 
og EOS 1Dx. Disse kameraer er bedst til 
air-to-air-foto takket været deres høje 
optagefrekvens og hurtige autofokus. 
De er også holdbare og pålidelige. De 
har ofte været i kontakt med rampen 
eller andre dele på flyene, og der har 
aldrig været problemer med dem. De 
virker også problemfrit i meget kold luft 
og stærk blæst, hvilket er vigtigt, når 
man tager fotos uden døre eller fra en 
åben rampe. 

Mit favoritobjektiv til air-to-air er Ca non 
24-105 mm f/4 med Image Stabilization 
System. Denne linse er tilstrækkelig, 
hvis flyene er relativt tæt på hinanden. 
Jeg har normalt også en Ca non 70-300 
mm f/4-5.6 (med IS system). Den bruger 
jeg til close-ups ellers som reserve, 
hvis flyene viser sig at være langt fra 
hinanden." 

og i bøger. Jeg eksperimenterede mig 
frem til de resultater, jeg ville have." 

Og så kom den indlysende tanke -
hvorfor ikke kombinere passionen 
for flyvning med interessen for foto? 



En italiensk Eurofighter stiger op fra 
Siauliai Air Base i Litauen. "Det var meget 
koldt at fotografere fra en åben rampe om 
vinteren," fortæller Filip. 

Det polske flyvevåben anvender typer, der 
kunne have kæmpet mod hinanden under 
Den Kolde Krig. Her flyver en Su22, en MiG
?9 ng Pn F-16( nvPr rfpt rPntm/P Pn!Pn 

Filip tog ud til Warszawas Chopin 
Airport og begyndte at fotografere 
trafikfly sammen med spotterne. 
Hele tiden forsøgte han at blive 
bedre, sammenlignede sine fotos 
med andres, besøgte fora på nettet, 
forsøgte at lære mere og mere. 

Efter nogen tid gik det op for Filip, 
at hans billeder lignede så mange 
andre, der blev taget for enden af 
startbanen. Han begyndte så at fo
tografere til airshows, og tretten år 
gammel blev han accepteret som 
fotojournalist - den yngste nogen
sinde - ved Goraszka Airshow, hvor 
han havde været med sin far fire år 
Litlligere. Del lykkede ham endda at 
få lov til at komme ind på militære 
flyvestationer og fotografere der. Det 
skete simpelthen ved at vise sine 
fotos frem, fortælle om muligheder
ne for at få dem trykt, og så i øvrigt 
følge de etablerede procedurer for at 
få godkendelserne. 

"Mit første besøg på en Flyvestation 
var på 23rd Tactical Air Base, hvor 

En Casa C-295/11 har virkeligt fine manøv
reegenskaber. Filip havde førsteklasses 
udsigt til dem, da han fløj med fly fra 8th. 
Airlift Base ved Krakow. Her foregår det over 
Bieszczady-bjergene i det sydlige Polen. 

jeg tog fotos af MiG-29'ere, på deres 
træningsflyvninger. Det var virkelig 
en fantastisk oplevelse." 

AIR-TO-AIR 
Vi ved det godt - air-to-air er top
pen af flyfotografering. Det er det, 
man allerhelst vil lave. Det er i de 
fleste tilfælde bare slet ikke så let at 
komme til. Måske er air-to-air-fotos 
også noget overvurderet, fordi gode 
action-fotos taget på jorden - fly, 
der lander og starter, fly, der bliver 
handlet osv.- let kan være mere in ter-

liJ 

VIRTUOS 

essante end det gennemsnitlige 
det-har-vi-altså-set-før-i Ph on e-a ir
to-a ir taget på lang afstand. Men 
når man får lavet et godt air-to-air, 
er der ikke meget som slår det. 

Det e r flyet i sit rette miljø, det er 
skyer og landskab i kunstnerisk 
harmoni med nogle af de smukke
ste maskiner, mennesket nogensin
de har frembragt. Så hvis man hele 
t iden vil drive sin flyfotografe r ing 
t il højere niveauer, bliver man nødt 
ti l før eller siden at forlade Moder 
Jord. 
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"Mine første air-to-air-flyvninger 
fo regik med Mil Mi-2 og Mil Mi-24 he
likoptere fra den polske hæ1~" fortæl
ler Filip, der også erfarede, at det er 
forberedelserne, som er det virkeligt 
vanskelige ved air-to-air. 

"Jeg må indrømme, at det ikke var så 
let, som jeg troede, det ville væ re. Det 
tog mig omkring et halv år at skaffe 
a lle dokumenter og tilladelser, og så 
skulle det passe med godt vejr og et 
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flyveprogram, hvor der skulle være helikopter. Efter nogle skud, fik jeg 
mindst to helikoptere i luften sam- dog stillet lukketiden rigtigt og holdt 
tidig. Det tog også tid. Endelig kom kameraet stille. Vi fløj en smuk rute 
dagen, hvor jeg gik ombord i en he~ med kornmarker, søer og floder. Vi 
likopter for at tage mine første fot~s ~ andede også i et øvelsesterræn - me- / 
i luften. Vi havde først briefet og ta lt ge-t spændende med en stemning 1/ 
om ruten, motiver og sikkerhed." rig~ militære operat~ Jegvar 

imponeret over, vor fantastisk en 
helikopter ser ud i luften - silhuetten, 
de roterende blade og lysets virkning, 
når det rammer dem. Det var en helt 
fantastisk oplevelse." 

Oppe i luften, "havde jeg ikke forven
tet den stærke blæst, da jeg læ nede 
mig ud af et vindue, og heller ikke 
de mange vibrationer i en mili tær 

Air-to-ai r er mere end noget andet 
det, som får Filips fotos til skille sig 
ud fra så mange a ndres. I 2014 be
gyndte han at studere til flyingeniør 
på Warszawas Tekniske Unive rsitet 
- "Jeg ville mere ind i flyvn ing fra en 
teknisk vinkel og kunne bruge denne 
viden - f.eks. omkring aerodynamik 
- t il at planlægge air-to-air-fotografe
ringer." 

MINDEVÆRDIGE TURE 
På blot få å r lykkedes det Filip at 
komme med op i forskellige militæ re 
fly i flere la nde. Han fløj også med 
civile, men helikoptere og militære fly 
er stadig hans foretrukne motiver. 

En fv1il fvfi-14 fra 44th Navy Air Base 
simulerer en SAR-mission over Østersøen. 



Filip har været med på forskellige 
missioner som lufttankning, search
and-rescue, interceptions, medical 
evakuering, færgeflyvninger med op
visningshold, kunstflyvningstræning 
og flere gange har han stået på den 
åbne rampe, mens andre fly placerede 
sig pænt bag ham og fragtflyet. 

\ 

Nogle flyvninger har været særligt 
mindeværdige. Det var f.eks. Filips 

\ besøg på Siauliai Air Base i Litauen 

) 

\ under en NATO-deployering, hvor han 
fløj sammen med polske MiG-29'ere 
og italienske Eurofighters. 

"Jeg var med på to flyvninger med 
C-27 Spartans fra det litauiske flyve
våben. Jeg stod på den åbne rampe. 
Første tur var sammen med to Euro
fighters og en MiG-29, og den anden 
var i solnedgangen sammen med en 
MiG-29, der var konfigureret med live 
missiler. Det var vinter, -15 C0 ved jor
den og meget koldere i højden. Men 
fotografierne med sne på, så smukke 
ud og meget anderledes end sommer
fotos. Solnedgangsmissionen med den 
polske jager vil jeg aldrig glemme: de 
fantastiske orange og pink skyer, den 
klare luft, den røde sol og efterbræn
derne på MiG-29'eren!" 

En anden flyvning, der er kandidat 
til titlen "den bedste", var en tur med 
teamet Baltic Bees der trans itede fra 
Riga til Poznan. Halvanden time med 
800 km/t og op til 4,5 G. 

"Jeg var med holdet lige fra starten -
planlægningen af ruten, briefingen, 
da vi tog flyvedragter, hjelme med 
masker og redningsveste på. Jeg blev 
helt igennem behandlet som en fra 
holdet, og ikke som 'fotograf udefra'. 
Det var også utroligt at oplP.vP., hvor 
tæt maskinerne fløj. Min 24 mm-linse 
var slet ikke vidvinklet nok til at have 
et helt fly i søgeren. Det gode vejr og 

lskra Aerobatic Team. Filip forklarer: "TS-11 
lskra blev ikke bygget til at flyve langsomt, 
så vi holde en ganske høj fart (210 kts) 
på denne mission. Det gav masser af kold 
blæst på rampen." 

skyerne over Østersøen var også med 
til at gøre det hele til en speciel ople
velse. Og så selvfølgelig vores inverte
rede flyvning hen over hele res ten af 
holdet. Det var bestemt en af de flyv
ninger, man ikke oplever hver dag!" 

100ÅR 
Sidste år i februar blev Filip involve
ret i at skabe fotografisk dokumen
tation, der skal bruges her i år til at 

VIRTUOS 

Filip arbejde for Berlins /LA-luftfartsmesse 
i 2014. 
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portrættere det polske forsvars fly
vende enheder fra hær, flåde og flyve
våben. Senere, fra maj til september 
2017, fløj han ikke mindre end 20 
air-to-air-missioner rundt i hele Po
len, fra Østersøkysten mod nord, til 
bjergene i syd. 

"Vi brugte flere forskellige typer som 
fotofly, bl.a. C-295M, SW4, Mi-2 og 
Mi-17. Nogle afde fotos, vi lavede, var 
virkelig 'firsts', som f.eks. den polske 
Hercules eller den første rampe
session med det røde-hvide Sparks 
Aerobatic Team. Nogle gange var vi 
meget tæt i luften. Følelsen ved at 
se en F-16 kun to meter under den 
rampe, hvor man selv står, kan slet 
ikke beskrives." 

"Det var en stor ære for mig, at være 
en del af dette projekt. Kun få civile 

blev invi
teret med. 
Jeg er 
glad for, 
at kunne 
bruge 
mine erfa
ringer, men 
stadig lære 
nyt under disse 
foto-missioner." 

Fotografierne vil blive brugt i 
officielle bøger, artikler, på hjemmesi
der og fotoudstillinger i anledning af 
100 året for polsk militær flyvning. 

"Vi vil sprede information om de pol
ske flyvestyrker i hele verden," siger 
Filip. Mange af fotografierne, der il
lustrerer denne artikel, er hentet fra 
disse fotoflyvninger i 2017. 

K~ 
selfie. Filip er oppe 
over Østersøen med 
Bo/tic Bees. 

Det er værd at erin
dre, at et selvstæn

digt flyvevåben ikke 
er noget, man tager for 

givet i Polen. 

Da Chopin skrev sine mange værker 
for klaver, eksisterede Polen ikke 
engang som selvstændigt land. Lan
det oplevede en kort selvstændighed 
mellem de to verdenskrige. I det 
halve århundrede, før Filip blev født, 
var Polen først besat af det nazisti
ske Tyskland, og derefter nød det en 
tvivlsom pseudofrihed under kom
munistisk sovjetdominans. Først i 



~ 
1989 blev Polen reelt selvstændigt 
igen. Og nu med dets egne flyvende 
enheder, der naturligvis skal fotogra
feres og fejres. 

Inden vi lader den unge polak gå 
videre med sine ambition om at fo
tografere endnu mere eksotiske fly -
F-22 og 8-2 er på listen, hvorfor ikke 
stile højt? - vil vi lige høre, hvad han 
betragter som de største udfordrin
ger ved at fotografere fly i luften. 

"Jeg vil sige, at det vanskeligste er 
planlægningsprocessen; tale med 
mange mennesker, få de nødvendige 
tilladelser og dokumenter og så den 
omhyggelige planlægning af selve 
flyvningen. Man må medlænke fly
enes præstationer, udstødningsgas
ser, de relative positioner flyene 
imellem, formationer, solens stilling 

og baggrunde osv. Når der er styr på 
dette, er selve flyvningen ren fornø
jelse, og både piloter og fotograf kan 
nyde den. Og jo, så er der lige endnu 
et forstyrrende og frustrerende ele
ment - når man fotograferer gennem 
glas, kan genskin ødelægge selv det 
bedst planlagte foto. 

Og ved slutningen af denne chopinske 
historie, kan vi så begynde at speku
lere på, hvad der ville være sket, hvis 
nogen havde givet Filip et flygel i ste
det for at tage ham med til airshow. 
Rent bortset fra, at han faktisk kan 
spille klaver, er det rimeligt at gætte 
på, at Filip ville sige, at der er dårligt 
plads til et klaver i cockpittet på et 
kampfly! 

1. Polen er godt udstyret med tunge 
helikoptere. Her flyver en Ni-17 og to Ni-24 
i bjergene nær grænsen til Slovakiet. 

2. t-1il t-1i-1 blev designet i Sovjetunionen, 
men udelukkende bygget i Polen. Fra 
midten af 1960'erne, blev der produceret 
5.491. Denne er fra 49th Air Base nær 
Gdansk. 

3. Denne t-1il t-1i-8 fra 1st Airlift Base ved 
Warszawa har fløjet i mere end fyrre år. Den 
flyver stadig VIP-transport og ses her over 
Wisla-floden. 

4. "Hello guys!" - besætningen på en 
Hercules fra det polske flyvevåben ser 
op til fotografen på rampen af et andet 
transportfly. 

Se flere fotos på · ips hjemmeside: www.foto.poork.pl 







Center Airs nye "rundbuehangar" hvor 
"RUNWAY 03 LEFT" bliver etableret med 
asfalt, striber og lys. 

Næste side: 

1. Begge de to nye simulatorer pro
grammeres fra en trykfølsom skærm, 
der er noget større end en almindelig 
iPad. 

2. Ved indgangen til Boeing simula
toren etableres kabine-simulator med 
plads til 18 passagerer i 3+3 seating. 

3. På kort finale i Boeing simulatoren. 



D
a Jens Frost viser FLYV rundt i 
de nye gemakker - en kold og 
våd dag i februar - er der byg

gerod næsten over alt. For håndvær
kerene har travlt med at få alle mu
lige - og umulige - detaljer på plads 
inden den store åbningsdag, hvor 
repræsentanter for de fleste danske 
luftfartsselskaber forventes at møde 
op. Og detaljer er der mange af, for ud 
over to spritnye avancerede Airbus 
og Boeing flysimulatorer, kommer 
centret ti l at indeholde en "full-flight" 
kabine-simulator med TV-skærme 
udenfor vinduerne, så passagerer og 
kabinepersonale kan se omgivelserne 
fare forbi, alt i mens det lyner og 
tordner udenfor, og bagage falder ud 
af bagageboksene over hovederne på 
de 18 passagerer, der bliver plads til i 
kabinens læderstole. 

UNDERHOLDNING 
OG UNDERVISNING 
Jens Frost fortæller, at det nye simu
latorcenter ikke kun skal bruges til 
undervisning, men også til at vise "hr 
og fru Danmark" hvad der egentlig 
sker, når de bliver fløjet på ferie. For 
med aflåste cockpits i nutidens rute
fly, så er det ikke muligt at vise hvad 
der sker ude foran i flyet. "Det kunne 
man i gamle dage, hvor der for det 
meste blev fløjet med åben dør" for
tæller jens Frost, der er pensioneret 
SAS-kaptajn, og han tilføjer, at det 
er rigtigt ærgerligt af piloterne skal 
være låst inde i et bur, fordi det var 
sundt for både piloter og passagerer 
at mødes ansigt t il ansigt. 

VIRKSOMHEDER OG POLTER-SJOV 
Ideen med simulatorcentret er også 
at tilbyde virksomheder kurser i sam
arbejde, foruden at tilbyde et alterna
tiv til druk og go-carts for vordende 
brude og brudgomme samt disses 
venner og familie. Derfor er der også 
bygget en nedskaleret "hangar" i bed
ste rundbuestil, for at have plads ti l 
op til 50 kursister eller "polterister", 
der dog ikke tilbydes fadøl ad-libitum 
men kaffe, the og sodavand. For de 
kursister, der ønsker det, bliver der 
også mulighed for lidt at spise, der 

ikke bare simuleres, men anrettes i 
det lille pantry som håndværkerne 
forhåbentlig også når at få færdigt 
e~er en hektisk februar måned. 

INSPIRATION FRA SAMSØ INTL. 
Jens Frost lægger ikke skul på, at en 
del af inspirationen til det nye center 
kommer fra Terminal 2 på Samsoe 
lntl. hvor flyvepladsens gæster gen
nem en årrække har kunnet besøge 
"Ellehammer-biografen" der blev 
indrettet som simulator med rigtige 
flystale, til de "passagerer" der gad 
se på. Selve simulator-delen er dog 
inspireret af Center Airs egen Boeing 
737-lignende simulator, men hvor 
"den gamle" simulator kun var ret tæt 
på at være en 737, så er den nye næ
sten identisk med et rigtigt cockpit i 
en Boeing 737. Og så er der lige den 
tilføjelse, at der i rummet ved siden af 
står en Airbus simulator! 

INDVIELSE 2. MARTS. 
Datoen for den officielle indvielse er 
sat til fredag den 2. marts, hvor de 
indbudte gæster får mulighed for at 
opleve det nye simulatorcenter. 
Herefter vil der vil blive åbnet for 
bookinger for private og virksomhe
der, og FLYV er naturligvis blandt de 
første, der kan tilbyde abonnenter en 
ordentlig en på opleveren. 

Sammen med Jens Frost har FLYV 
derfor fornøjelsen af at byde velkom
men til første læser-arrangement, der 
afholdes lørdag den 10. marts i tids
rummet kl. 10-15. 

Prisen for en dag med foredrag og 
rundvisning i simulatorcentret, in
klusiv en "flyvetur" på et kvarters tid 
samt sandwich og en sodavand og 
kaffe/the vil blive 699 kr pr person, 
inklusiv moms. 

Tilmelding efter først til mølle prin
cippet til: redaktion@flyv.dk. 

PS: Hvis "Tårnet" har tid, vil vi for
søge at inkludere et besøg hos flyve-
lederne i Roskilde Tower. +-

Center Air Pilot Academy har som en 
af de første ATO fået godkendt det nye 
EASA APS MCC på deres A320 eller 
8737 XJ simulator. 

APS står for Airline Pilot Standard som 
påpeger den højere standard og mere 
end den fordoblede fl.yvetid i forhold 
til et standard MCC og de nye krav der 
skoles efter for at være kvalificeret til 
fremtidens pilotjob i et luftfartsselskab. 
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Aviation Museum 
Tekst og foto: Rune Balle 

Hvert år rejser tusinder af danskere til Malta for at nyde solens varme strofer i det 
lil/P ø-rigP, dPr Pr omtrPnt halvt ,å c:;tort c:;om Bornholm. L igpc:;om Bornholm har 
Malta en strategisk beliggenhed, hvilket forklarer, at ø-riget gennem århundreder 
har været under fremmed overherredømme. Senest i 174 ar som britisk "koloni' 
indtil Malta i 1964 blev en selvstændig republik, der siden 1970 ogsa har haft 
eget ''Air Force·: der spiller en vigt"g olie pa Malta Aviation Museum. 
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de Havilland igang med at designe de 
Vampire T.11 og prototypen fløj for først 
otfield i England i september 1943. Type 

ndt på Malta af Royal Air Force indtil 19 5 

Cessna L-19E Bird Dog, 
ligt slægtskab med Ces 
Typen blev anvendt på 
1991 til 2001 

Den 8. december 1945 fløj 
den første Bell 47 proto
type, der skulle vise sig at 
blive en klassiker. Typen 
blev anvendt på Malta fra 
1971 til 1999 

j 

,i 



Da luftrummet over Malta i årtiec.,blev 
patruljeret af ~ Air Force var nærlig
gende for museet arfd et ek.sem~ ._r"'-
klassikeren over alle klassikere: Tiger 
Moth. Den luftdygtige maskine blev im
porteret som vrag fra England i år 2000, 
og blev restaureret på museet over en 
fireårig periode. 

R
epublikken Malta ligger ca. 
90 km syd for Sicilien - 350 
km nord for Tripolis i Libyen 
og 350 km øst for Tunis i Tu

nesien - og landet består af hoved øen 
Malta og den noget mindre Gozo, 
samt en del ubeboede øer. I alt udgør 
disse øer et landareal på 316 kvadrat
kilometer, hvilket svarer til lidt over 
halvdelen af Bornholm, der kan prale 
af 588 kvadratkilometer. Det lille land 
har dog markant flere indbyggere, 
nemlig omkring 450.000 - svarende 
ti l 1.424 pr. kvadratkilometer - hvil-

, 'J inspicere 
eholdet på Samsø E 
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ket ville give Bornholm godt 800.000 
indbyggere . .. eller Samsø 162.000 
. . . hvis de skulle bo ligeså tæt som 
malteserne, der må siges at bo ret 
tæt! 

Med så mange mennesker, på så lidt 
plads, er trafikken på Malta lidt af en 
udfordring, hvilket betyder at man 
skal sætte god tid af til overhovedet 
at komme frem til Malta Aviation Mu
seum. Fra den internationale lufthavn 
mener Google Maps, at man kan køre 
de 12,3 km ti l museet på 19 minutter 

i bil, mens det lokale busselskab er 
noget mere realistiske, når de sætter 
58 minutter a f til turen! 

Lige meget hvordan man kommer 
til museet, så er det alle anstren
gelser værd, ford i det er et utroligt 
spændende lille - men propfyldt 
- museum, med masser af fly- og 
luftfarts-historie helt tilbage til Første 
Verdenskrig; masser af historie fra 
Anden Verdenskrig og også ret meget 
fra efterkrigstiden. 



På en grå regnvejrsdag ser Malta 
Aviation Museum ikke ud af meget, men 
inde i de gamle bygninger er der rigtigt 
mange historiske vidnesbyrd. 
Et af disse er et velbevaret eksemplar 
af LINK simulatoren, der blev brugt til 
at træne piloter i instrumentflyvning 
under Anden Verdenskrig. 

Museet ligger måske lidt indeklemt 
- mellem et stort stadium og et kon
gres-center på den ene side og en del 
små-industri på de andre sider - men 
egentlig ikke mere indeklemt end så 
mange andre spændende steder på 
den tætpakkede ø, for sådan er Malta 
- tæt pakket! 

OVERBLIK 
Museet består af et par gamle rustne 
rundbuehangarer, der er proppet 
med fly og motorer samt dele til fly; 
en mindre hangar med plads til en 
lille samling "Warbirds"; en "Nissen 
Hut", hvor man kan spise sin med
bragte mad og købe kolde og varme 
drikke i et par automater. Derudover: 
en stor ny hangar, hvor der godt ville 
kunne stå en håndfuld DC-3'ere. 
Museet er mere en samling hangarer 
med masser af spændende fly og 
flydele, end et overskueligt og velfri
seret museum, hvor man som besø
gende kan følge en "rød tråd" og nyde 
gennemarbejdede udstillinger. For 
der er ikke kælet for lys og lyd elle1 
formidlet historier via dyrt indkøbte 
audiovisuelle hjælpemidler. Det skyl
des, at Malta Aviation Museum drives 
for utroligt små midler af en flok 
engagerede flyentusiaster, der hel
lere end gerne vil fortælle om Maltas 

fly-historie. Derfor er det en rigtigt 
god ide, at lægge en ekstra skilling og 
nyde de personlige fortællinger. Og 
hvis man har tid, kan en guidet tur så 
suppleres af en ekstra tur rundt på 
museet, for at læse de mange plan
cher, der fortæller spændende detal
jer, guiderne af gode grunde ikke har 
tid til at gennemgå. 

KRIGS-HISTORIE 
Det første motordrevne fly der blev 
set på Malta, var en vandflyver der 
besøgte havnen i Hovedstaden Va
letta i 1915. Det var under Første 
Verdenskrig hvor øens vigtigste rolle 
var at fungere som felthospital for 
soldater, der havde kæmpet for de al-

Mignet HM.14. Designet af franske 
Henri Mignet i 1934. Bygget på 
Malta Aviation Museum i 1996. 

lierede i Tyrkiet og Grækenland. Flyet 
- en Short type 135, No.136 - kom fra 
det britiske "hangarskib" Ark Royal 
hvorfra vandflyvere eskorterede de 
britiske skibe og forsøgte at bombe 
tyske ubåde. Under Første Verdens
krig blev op mod 135.000 allierede 
soldater behandlet på 27 fel thospita
ler, der rådede over i alt 25.000 sen
gepladser på Malta og Gozo. 

Anden Verdenskrig var ikke mindre 
blodig, fordi Malta blev bombet syn
der og sammen af tyske og italienske 
krigsskibe og fly, i forsøg på at forhin
dre at de strategisk vigtige maltesiske 
øer blev brugt som sikker havn, når 
de allierede skulle sænke de tyske og 
italienske krigsskibe i Middelhavet. 
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Fransk designede f,fignet Hfvf.14 
under vingen af en DC-3, der blev 
leveret til RAF i Nassau den 24. 
marts 1945. Flyet endte sine dage på 
museum efter en lang og spæn
dende historie, hvor det blandt andet 
deltog i Berlin Airlift 1948-49. 

Faktisk blev Malta udsat for mere end 
3.000 tyske og italienske bombetog
ter, hvorved det lille øsamfund blev 
det mest udsatte bombemål under 
hele krigen. Bombardementerne 
hærgede hele øen i perioden 11. juni 
1940 til 20. november 1942 - i alt 2 
år, 5 måneder 1 uge og 2 døgn - hvor 
malteserne og de allierede soldater 
overlevede ved at grave huler under 
byerne, hvis undergrund består af 
sandsten, der er relativt overkom
meligt at grave i. Malta spillede med 
andre ord en afgørende rolle under 
Anden Verdenskrig, hvor Royal Air 
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Force opererede fra flere flyvepladser 
på Malta og den lille naboø Gozo, og 
den historie bliver dækket grundigt 
på det lille flymuseum. 

EFTERKRIGSTID EN 
Efter Anden Verdenskrig blev Maltas 
suverænitet beskyttet af Storbritan
nien, der udstationerede fly fra Royal 
Air Force og skibe fra Royal Navy, og 
selv efter at Malta blev selvstændig 
republik i 1964, har der været et tæt 
forsvarssamarbejde. 

J 

Cockpit fra BAC 1-11 - ,,, 
British Aircraft Corporation 

9 
One-Eleven -fra 1969, .51 
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Da Malta ikke er noget stort land, er 
"Malta Air Force" i sagens natur ikke 
specielt omfattende, og faktisk er 
det slet ikke noget "Air Force", men 
blot en gren af Malta Armed Forces. 
Den flyvende afdeling blev startet 
forsigtigt med tre brugte Agusta-Bell 
4 7, der i 1970 blev doneret fra det 
der dengang hed "Vest-Tyskland". 
Senere fik Malta fem Cessna Bird
dog (variant af Cessna Cessna 170) 
hvoraf en er bevaret på museet, og 
senere også to BN2 Britten Normann 
Islanders, der blev afløst af to King 
Air-200. Agusta-Bell 47'erne blev 
afløst af McDonald Douglas MD-500 
helikoptere suppleret af de meget 
større Agust Westland AW-139'ere, 
der varetager SAR-opgaverne om
kring Malta. 

GOD MUSEUMS-OPLEVELSE 
Set i lyset af at Malta måske kan kal
des lilleput-land, så er Malta Aviation 
Museum et ret imponerende og le
vende museum. Faktisk så levende, 
at flere af flyene holdes i flyvedygtig 
stand, og på trods af at der ikke er 



Det transportable kontroltårn ~ 

. .__,,....,;& -~ 

Museet råder også over 
en imponerende samling 
af mode/fly. 

mange ubebyggede eller dyrkede kva
dratmeter, så har museet adgang til 
en græsstrip, hvorfra der et par gange 
om året afholdes arrangementer, hvor 
museets luftdygtige fly bliver luftet. 
Helt uproblematisk er det ikke, for 
de få flyvedygtige fly skal trækkes ad 
snævre gader, over rundkørsler og 
ned ad et par bakker, for at nå til den 
lille strip, der kun akkurat er lang 
nok til at blive anvendt af flytyper 
som Tiger Moth, Piper Cub, og Cessna 
Hird Dog. Men det er også hvad mu
seet ind til videre har til rådighed, i 
luftdygtig stand. Er man ikke så heldig 
at være på Malta lige akkurat når der 
flyves, kan man opleve lidt af Maltas 
luftfartshistorie på det skønne Malta 
Aviation Museum, som man roligt kan 
afsætte en dag til at besøge. + 

Supermarine Spitfire f1KIX der fløj første 
gang 28. november 1942. Flyet blev 
anvendt i Nordafrika og fik derefter base 
på Malta hvorfra det deltog i invasionen 
af Sicilien. 
Flyet endte sine aktive dage på f1alta 
hvor resterne af flyet blev fundet hos en 
skrothandler i 1992, hvorefter det blev 
restaureret. 

Flymekaniker David 
Polidano, der deltog i 
restaureringen af museets 
Tiger f1oth. 
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FLYV med Knud Larsen ved roret 

Da FLYV runder 90 år i juni 2018 er det relevant at skue lidt tilbage. For med 
90 år på bagen er FLYV ved at være en "olding'; der forhåbentlig kan siges at 
holde sig godt, og være i god form. 

S 
iden FLYV udkom første 
gang har magasinet haft i alt 
seks redaktører, nemlig John 
Foltman 1928-1964; Per 

Weishaupt 1964-1988; Hans Kofoed 
1988-1998; Knud Larsen 1998-2010; 
Jens Trabolt 2010-2012 samt nuvæ
rende redaktør fra januar 2013. 

Halvdelen af redaktørerne er ikke 
længere i blandt os, mens den anden 
halvdel er i fuldt vigør og aktive in
denfor flyvning, om end Knud Larsen 
efter mange års flyvning har valgt at 
deponere sit privatflyver-certifikat. 
For at høre lidt om tiden på redakti
onskontoret fra 1998-2010, har FLYV 
været på besøg hos Knud Larsen, der 
bor i Nørre Asmindrup, nær Nykø
bing Sjælland, hvor han nyder 
forskellige sysler med 
relation til flyvning, 
veteranbiler og 
gamle trak
torer. 

redaktør var lidt 
en tilfældighed, og så al-

ligevel ikke helt. For han star
tede sin flyvende karriere i 1962 i 
Flyvevåbnet, hvor han var telegrafist 
på Catalina og senere C-54, C-4 7 og 
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Sikorsky S-61, som han fløj, til han 
tog afsked med flyvevåbnet i 1975, 
for at prøve noget andet. 

Det "andet" blev at arbejde med EDB 
i bank og forsikringsverdenen, og 
efter 17 år i EDB-branchen - som det 
hed dengang - dukkede der i 1992 
et job op som KDA-medarbejder i 
KDA-huset i Roskilde Luft havn. Her 
var opgaverne blandt andet var at 
passe KDA-butikken, sætte bøger på / 
plads på KDA-biblioteket og / 
hjælpe med bogføring og / 
med tiden også at _ 
hjælpe Hans 
Kofoed 

redaktions-sekretær 
og da Hans Kofoed gik på 

pension i 1998 også med den 
ærværdige titel af ansvarshavende 

redaktør. 

Knud fortæller at årene med FLYV var 
spændende. Dels del redaklionelle, 
der gik på at besøge luftfartsselska
ber, luftfartsmesser, luftfartsmuseer 
og airshows for at skrive artikler, 
men også den teknologiske udvikling 
var spændende, fordi den bragte 
meget nyt. Første revolution var da 

IBM lancerede kuglehoved-skrivema
skinen, der afløste de rigtigt gamle 
skrivemaskiner, hvor en metalarm 
skulle aktiveres, for at et bog
stav kunne blive præget på 
papiret, ved at ramme 
et stofbånd, der 
smittede af på 
papiret. 

(Sådanne 
apparater kan i dag 

ses på mange museer) 
Og når tekst skulle ledsages 

af billeder, foregik det ved at sætte 
film i et fotografiapparat, og ekspone
re filmen, der herefter blev afleveret 
til fremkaldelse på et "laboratorium", 
hvorefter de fremkaldte film og pa
pirbilleder kom retur til redaktionen 
pr post, der kørte gule biler med 
smilende og piberygende personale i 
sorte bukser og røde jakker. 

Knud fortæller, at de udvalgte bille
der og den færdige tekst herefter blev 
sendl Lil Lrykkeriel, hvor Lypugrafer 
satte billeder og tekst sammen, inden 
det blev afleveret til trykkerne, der 
sørgede for trykning, hvorefter an
dre trykkeriarbejdere sørgede for at 
hæfte og skære magasinerne inden 
de blev hentet af postvæsenet, der 



8 
Knud Larsen var telegrafist i Flyvevåbnet, 
men har ikke glemt at morse og bruger 
jævnligt sin kortbølgeradio til at holde kon
takt med radio-amatører rundt om i Verden. 

Da Knud Larsen overtog posten som 
redaktør for FLYV i 1998, fik han overdraget 
en rød pen til at rette slåfejl; en saks til at 
afkorte manuskripter og en brevåbner, der 
er fremstil/et af et vingestag fra en OANKOK 
jager fra rigtigt gamle dage. 

sørgedeforudbring-
ning til de mange tusinde KDA
medlemmer. 

Den tekno
udvikling 
pede ikke her, 
og med sin fortid 

indenfor 
EDB-verdenen, 
var overgangen fra 
papir til computer ikke pro
blematisk for Knud, der hurtigt 
vænnede sig til at "tekst-behandle" i 
Word Perfect, der senere blev afløst 
af Microsoft Word. 

Et kvantespring var det da man kun
ne telefaxe tekster, og helt utroligt 
blev det, da det blev muligt at koble 
et "modem" til computeren, så com
puteren kunne sende teksterne di
rekte til trykkeriet, hvilket samtidigt 
medførte første trin på postvæsenets 
deroute. Med elektronisk overførsel 
af tekst, blev der efterspørgsel på 
teknologi, der også kunne sende bil
leder elektronisk, så der ikke skulle 
sendes film eller dias pr post til ind
scanning, og helt vildt blev det, da det 

blev muligt at tage 
billeder digitalt, UDEN at der 
skulle film i et kamera. 

At opleve den digitale revolution har 
været spændende, fortæller Knud, 

der er glad for at have fået lov til 
opleve en æra, som unge men

nesker i dag slet ikke kan 
forestille sig. En æra hvor 

en telefon hang fast i 

led
ning, og 
hvor man var 
nødt til at sende 
en tekst med postvæ

væggen med 

senet, hvis man ikke selv 
ville bruge tid på at aflevere 
den. 

Alting har, som bekendt en ende, og 
efter 12 spændende år på posten som 
redaktør af FLYV, valgte Knud at gå på 
pension i 2010 i en alder af blot 65 år. 
Herefter overtog Jens Trabolt redak
tørstolen, hvilket vi fortæller mere 
om i næste FLYV. + 
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Knud Larsen fik de tre "værktøjer" af Hans 
Koefoed, der havde fået dem af Per Weis
haupt, der havde fået dem af John Folt
man. Nu er de overdraget til FLYVs senest 
tilkomne redaktør, der skal bruge dem til 
FLYV runder 100 år i 2028, og forhåbentlig 
en årrække længere end det. 



I 

F
ørste gang jeg stiftede be
kendtskab med FLYV var 
engang i 1940'erne, da jeg i 
Hvem-Hvad-Hvor stødte på 

en oversigt over flyvningens organi
sationer. Jeg var da en Læ nksom lille 
mellemskoledreng, og det undrede 
mig, at for flere af dem anførtes det, 
at medlemsbladet hed det samme, 
nemlig FLYV - det måtte da vist være 
en fejl? 

Men Aaker-Aakirkeby Folkebog
samling abonnerede ikke på FLYV, 
så jeg kunne ikke undersøge sagen 
næ rmere. Jeg så ikke et nummer af 
bladet før en gang i den førs te efter
krigsvinter (1945-46) i kiosken på 
Østerport Station. Jeg var nu flyttet til 
hovedstaden - og havde glemt alt om 
månedsbladsproblematikken. I øvrigt 
må jeg indrømme, at jeg foretrak at 
bruge mine sparsomme lommepenge 
på den svenske Flyg, som jeg syntes 
var meget bedre. Det var det også! 

Men Flyg var kun en stakket glæde. 
Med udgangen af 194 7 fusionerede 
det med et hobbyblad, men flyvning 
var der ikke meget af i det nye pro
dukt, så det var godt at vi havde FLYV. 

MIN FØRSTE ARTIKEL 
I 1952 kom der et nyt dansk flyve
blad, Vi flyver. Det blev udgivet af SAS 
og henvendte sig især til unge men
nesker, men blev også a nvendt i sel
skabets alminde lige markedsføring, 
fx blev det sendt til alle medlemmer 
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Mit liv med FLYV 
Af Hans Kofoed, medarbejder ved FLYV siden 1961. 
Redaktør fra 1988 - 1998. Uddrag af artikel bragt i FLYV Juni 2003 

af Folketinget og til samtlige danske 
dagblade - og dem var der mange 
af dengang. Bladet var meget SAS
domineret. Andre luftfartsselskaber 
kendtes stort set ikke og da bladets 
faste medarbejder, ingeniør Jørgen 
Florant havde lavet en oversigt over 
Boeing 707-versioner, blev den strø
get af redaktøren, SAS' pressechef 
Peer Mortensen, for i SAS kendte man 
kun DC-8. Det blev Florant så sur over, 
at han nægtede at skrive mere for Vi 
flyver! 

Jeg blev ansat som flytypekyndig 
medarbejder. Men i 1961 kom SAS i 
økonomiske vanskeligheder, det sker 
jo af og til, og Vi flyver blev standset 
midt i en årgang. 

Jeg blev kort efter ringet op af Per 
Weishaupt, der spurgte om jeg ikke 
havde lyst til at blive medarbejder 
på FLYV. Mon ikke - og det har jeg så 
været lige siden! 
Min første artikel til FLYV var "Bi:il
kow. Det nye navn i tysk flyi ndustri", 
der kom i september-nummeret 1961 
og egentligt var skrevet for Vi flyver. 

DEN RARE KAPTAJN 
Redaktør af FLYV var stadig kaptajn 
John Foltmann, en trind og meget 
venlig mand, der havde lært at flyve 
på Kløvermarken i 1916. Han havde 
redigeret bladet siden starten i 1928, 
men på grund af sygdom efterhånden 
mere af navn end af gavn. Det var nu 
redaktionssekretæren Per Weishaupt 
der lagde linien og skrev lederne, som 
ikke altid vakte begejstring på bjerget. 

Det skete en enkelt gang at jeg fik lov 
til at skrive en lede,~ Den handlede 
om Flyvevåbnets åbne hus-arrange
menter, hvor Danmark som vist det 
eneste land i NATO havde fotoforbud. 

Weisha upt havde godkendt emnet, 
men var bortrejst, så jeg forelagde 
selv lederen for Foltmann. Ha n var 
sådan en rar mand, ven siden de unge 
år med de ledende i Flyvevåbnet, så 
han sagde: 
-Jeg synes egentlig ikke at FLYV skal 
bringe den slags a rtikler. Hertil sva
rede jeg: 
-Så finder vi noget andet at skrive om. 
-Men Foltmanns reaktion var typisk: 
-Nu har De jo skrevet den artikel, så 
t ryk den bare. 
Det blev den så i august-nummeret 
1966, og for en gangs skyld blev FLYV 
citeret i dagspressen! 

DEN FLITTIGE INGENIØR 
Foltmann døde i 1964, hvorefter in
geniør Per Weishaupt også formelt 
overtog posten som ansvarshavende 
redaktør. Han var af ydre Foltmanns 
diametrale modsætning og havde ikke 
været militærflyver (ellersoldat) men 
var begyndt som svæveflyver. Han 
blev senere motorflyver og fik privat
flyvercertifikat før han fi k kørekort 
til bil. 
Det var især den sportslige flyvning 
der interesserede ham og det præ
gede FLYV. Den tunge flyvning og mi
litærflyvningen havde ikke hans store 
interesse. 
Mig bekendt var han kun en enkelt 
gang til Paris Air Show og aldrig til 
Farnborough, men det passede mig 
fint, for så blev jeg sendt afsted for at 
dække dem. 

Skal man karakterisere ham kort, må 
det blive myreflittig og meget nøg 
tern. Han og jeg supple rede hinanden 
fint og havde et fortrinligt samar
bejde, selvom vi ikke altid vurderede 
nyhedsværdien på sammen måde. 
Den 10. December 1963 ringede jeg 
til Weishaupt og fortal te ham, at da-



gen før var Scan-Fly's nyerhvervede 
Heron OY-DPO kommet til Kastrup. 
En skulle bruges som rute til Færøer
ne, som på det tidspunkt ikke havde 
flyveforbindelse med Syddanmark. 
Det syntes jeg var en vigtig nyhed, 
som burde med i januar-nummeret, 
men han sagde blot at bladet stort 
set var ombrudt1 så historien om 
starten af Faroe Airways start kom 
først med i februar-nummeret. 

SAKS OG KLISTERPOTTE 
Men dengang var det heller ikke 
så nemt ar lave om på bladet 
som det nu er blevet. FLYV blev 
fremstillet efter den klassiske 
bogtrykkermetode med bly
sats, og ombrydningen foregik 
ved at man med saks klippede kor
rekturaftryk i passende længder og 
klistrede dem op på papirark. 

Weishaupt begyndte som redakti
onssekretær i 1946 og nåede til sin 
afgang i 1988 attilrettelægge 500 
numre på denne måde. Det er da vist 
til Guinness' rekordbog. 
Weishaupt satte en ære i at bladet 
kom til tiden hver gang, så vi var 
meget afhængige af en pålidelig og 
hurtig postgang mellem redaktion og 
trykkeri og fungerede desuden selv 
som kurer. 

For eksempel havde vi nogle år en 
bogtrykker der som Weishaupt boede 
i Virum. Når han kørte hjem fra arbej
de, lagde han vejen forbi Weishaupt 
og afleverede dagens korrektur, som 
straks blev læst af redaktøren. 
Samme aften besteg denne sin cykel 
og returnerede det rettede materiale 
til bogtrykkeren. Denne procedure 
fungerede upåklageligt hver gang. 

En årrække kunne man også på Ho
vedbanegården i København opleve 
at se en ældre spinkel herre med ba
skerhue stå utålmodigt ventende ved 
sit tog med en stor kuvert i hånden. 
Han ånder lettet op når en kraftigt 
bygget lidt yngre mandsperson, også 
han med overskæg, kommer farende, 
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ligeledes 
med en kuvert i hånden. 
De bytter kuverter, veksler nogle ord 
og iler videre til sit. 
Disse scener kunne ligefrem bringe 
visse episoder i Le Carr€s spionro
maner i erindring, men det var bare 
Weishaupt og undertegnede, der ud
vekslede redaktionelt materiale. 
Nu går det hele meget nemmere tak
ket være telefax og e-mail. 

HERLIG EN SOMMERNAT 
I 1988 blev Weishaupt 70 år og fra
trådte som redaktør. Jeg efterfulgte 
ham og redigerede bladet til 1998. 
Det blev til 10 spændende år, som 
jeg dog føler er for Læl på Lil al jeg på 
nuværende tidspunkt vil gå nærmere 
ind på dem. 

Det skal dog lige nævnes, at jeg er 
den første redaktør af FLYV, som har 
oplevet at blive tilbageholdt af politiet 
i forbindelse med det redaktionelle 
arbejde. 

Ved midnatstide en lun septemberaf
ten skulle jeg som så ofte før afsted til 
Københavns Postterminal med ma
teriale til FLYV. Det foregik på cykel 
- og det hastede, for materiale skulle 
være fremme hos Slagelsetryk næste 
morgen. 

. t Sådant 

Uddrag af Hans Kofoeds leder fra 1966, som 
blev citeret i dagspressen. J Danmark havde 
man under den Kolde Krig meget strenge 
regler for fotografering af militære anlæg -
strengere end hos vores allierede ... 

Jeg henter min cykel op af kælderen, 
sætter lygterne på og opdager så, at 
det er to røde lygter jeg i skyndingen 
har snuppet. 
Der er ikke tid til at rende op på 4. 
Sal igen, så jeg hjuler afsted, overser 
vist også et par røde stoplys, men når 
frem i tide med kuverten, hvorefter 
jeg kører hjem i adstadigt tempo. 

Ved Hovedbanegården bliver jeg 
standset af en betjent, der siger at han 
har set mig køre over for flere røde 
trafiklys - på en cykel med to røde 
lygter. 
Hvad var meningen? 
Jeg svarer at jeg ikke havde haft tid til 
at hente den korrekte lygte - men det 
kan nemt ordnes, siger betjenten og 
vrider det røde glas af- her har du en 
hvid lygte. 
Han vil også vide hvad det er jeg 
har så travlt med, at jeg finder det 
nødvendigt at køre over for rødt lys. 
Jeg starter min redegørelse for mine 
natige forehavende,; men efter et par 
minutter siger han at jeg godt kan 
køre. Han har nok været medlem af 
Politiets Flyveklub. ,)--
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Denne gang med Kenneth Arly Larsen, 
der gennem en menneskealder har fløjet 
taxiflyvning, rundflyvning og skoleflyvning 
i familie-firmaet Capenhagen AirTaxi 
på Skovlunde Flyveplads 1961-1980 og 
derefter i Roskilde Lufthavn. 

Hv01; hvornår og i hvad lærte du at 
flyve? 

Jeg begyndte vel at flyve sammen 
med Morian Hansen fra Skovlunde 
Flyveplads da jeg var en 8-10 år. 
Inden min far startede Capenhagen 
AirTaxi, i 1961, lejede min far fly hos 
Morian Hansen, og ofte fik jeg også 
lov til at flyve med, når Morian skulle 
flyve rundflyvning. Når der så kun 
var to passagerer fik jeg ofte lov til at 
flyve med, og Morian syntes det var 
helt i orden at jeg så sad i højre sæde, 
så jeg kunne lære noget. Da jeg ende
lig blev gammel nok til at begynde at 
skoleflyve, havde jeg vel fløjet 40-50 
timer som "styrmand", så det var ikke 
specielt svært a t tage certifikatet, der 
dengang hed et A-certifikat. 
Den officielle skoleflyvning startede 
jeg på i 1965 på Cessna 172 og jeg fik 
A-certifikat den 12. juli 1966. 

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

Det er godt nok længe siden, men den 
mest mindeværdige oplevelse var vel 
nok da jeg blev sendt solo. 

Noget jeg husker meget tydeligt er 
også en soloflyvning hvor ryglænet 
i 172'er knækkede under take-off, 
hvilket medførte at jeg røg bagover 
og rev yoken med mig så flyet steg 
meget stejlt. Det er utroligt hvor lidt 
kræfter man har i ryggen i sådan en 
situation, men ved at gribe ud efter 
vindueskarmen og holde fast, lyk
kedes det at få styr på flyet og lande 

igen. Instruktøren blev stiktosset, for
di han troede jeg gjorde det for sjov, 
og skældte mig ud, og han nægtede at 
høre på min forklaring. Først da jeg 
så satte mig i højre sæde, og bad ham 
flyve, gik det op for ham at jeg ikke 
havde lavet narrestreger, men at ryg
lænet var knækket. Så fik jeg noget 
der mindede om en undskyldning. 

Hvad har du fløjet og hvad flyver 
dunu? 

Det er der nok ikke plads til at skrive, 
for jeg havde 44 typer på typekoret 
da vi gik over til JAR i 1999 og de 
gamle typekort blev skrottet. Må-
ske er det er nemmere at sige hvad 
jeg ikke har fløjet, for jeg har fløjet 
næsten alt hvad der har været af 
stempelmotorfly, om ikke i hele Dan
mark, så i hvert fald i Skovlunde og 
Roskilde. 

Hvor mange timer har du og hvilke 
certifikater og ratings? 

Jeg har CPL og IR samt instruktør-ret
tighed og er eksaminer og alt i alt har 
jeg fløjet lige under 8.000 timer og 
lavet 19.000 landinger. Det er ikke så 
meget på alle de år, men til gengæld 
har jeg nok brugt fem-ti gange så 
mange timer på kontor, for de sidste 
tyve år har jeg ikke fløjet meget mere 
end et halvt hundrede timer om året. 

Værste flyvetur eller oplevelse med 
flyvning nogensinde? 

Åhhhh det ved jeg næsten ikke. Jeg 
har nok oplevet noget med is, men 

Hjemme på kontoret i Roskilde 
februar 2018. 

ikke noget der har været specielt, 
og jeg har aldrig oplevet motorstop 
eller noget andet. I hvert fald ikke 
andet end en enkelt motor, der gik så 
lavt i tomgang at den gik i stå på kort 
finale, men det var ikke værre end at 
jeg så bare startede den igen. 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Det bestemmer flyvemedicinerne, 
men jeg håber at jeg også flyver som 
81-årig. 

Hvilke fly ville stå i din drømme
hangar? 

Det ville en lille gul Pi per Cub eller en 
Tiger Moth. 

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

Det er alle de regler der kommer hele 
tiden. Der er jo ingen mennesker 
der kan nå at læse a lle de regler der 
bliver sprøjtet i hovedet på os, og jeg 
vi påstå, at 2/?, af alle de piloter der 
findes i dag ikke kan nå at holde sig 
opdateret. Noget andet der kvæler 
flyvning er afgifter og lukning af små 
flyvepladser, og at det er blevet dyrt 
at flyve. Og når det bliver dyrt, får 
fo lk ikke fløjet nok, og det er ikke 
sundt for flyvesikkerheden. 

Har du nogensinde fået skældud for 
din flyvning? 

Ork ja men den værste var nok, at 
jeg engang kom til at lande foran en 
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En ny TB 9'er CAP og en ny TB10'er CAR 
på vej hjem fra Tarbes i Frankrig 

DC8'cr i Kustrup Lufthuvn, hvilket 
betød at DC-8'eren måtte afbryde 
starten. Det var dog ikke min skyld 
alene, for flyvelederen fik sagt noget 
sludder. 

Historien er, at jeg på venstre base 
fik besked på at dreje til højre for at 
lave en lang landing, og da et højre 
drej ikke gav mening drejede jeg til 
venstre og på finale, for at lande langt 
nede ad banen, så jeg kunne nå væk 
uden at genere DC-8'eren. 
Af en eller anden grund startede 
DC-8'eren inden jeg var drejet af ba
nen, og da jeg så den store maskine 
komme bagfra skyndte jeg mig ud i 
det høje græs. Kaptajnen afbrød star
ten, så der var ingen fare på færde, og 
han taxiede så bare tilbage og kom i 
luften i andet forsøg. 

Da jeg senere blev inviteret i tårnet 
viste det sig at flyvelederen havde 
sagt noget sludder, og da kaptajnen 
på DCB'eren muligvis også havde 
startet inden han fik lov til det, og 
han ikke ville lave nogen sag ud af 
det, så blev der ikke gjort mere ud 
af den sag. Sådan kunne man ordne 
sådan noget i de gode gamle dage, 
men den var aldrig gået i dag uden en 
masse rapporter! 

Er der noget omkring din flyvning 
du skulle have indset noget tidli
gere? 
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Næ, jeg har fløjet siden jeg var 10 år 
med Morian Hansen, samt luftfoto 
opgaver med de piloter som min far 
havde ansat, så jeg kunne dårligt 
have startet tidligere. 

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

Det ved jeg ikke hvor meget jeg vi lle 
lave om på. Jeg ville nok købe en Ti
ger Moth, og så kunne jeg måske også 
begynde at sælge nogle gamle fly og 
købe nogle nye, men det sker jo al
ligevel løbende. 

Har du nogensinde skadet et fly? 

Ja, jeg har engang oplevet at en Pi per 
Astec ikke kunne få næsehjulet ud, og 
så måtte jeg ned og bide i græsset. Så 
har jeg engang ødelagt en næsehjuls
skærm sammen med Axel Strøbye. 
Årsagen var at jeg som instruktør 
greb for sent ind, og at jeg skulle have 
været hurtigere på gassen. 

Har du en yndlingstur? 

Det er nok alle de fly vi har hentet 
hjem fra Italien og Frankrig. Det er 
nok 15-20 ture der alle har været 
hyggelige flyveture, der e r gået fint. 

Kontoret i Skovlunde hvor KDA service boede. 

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

Ændre på noget? Nej tak! Jeg har haft 
en dejlig karriere, og har aldrig øn
sket at lave om på den, og selvom jeg 
bliver 71 næste gang, så har jeg ikke 
tænkt mig at holde op med at arbejde 
foreløbig. 

Kan du reparere et fly? 

Jae, noget kan jeg godt, men jeg må jo 
ikke officielt. Jeg har dog været med 
til at hjælpe mekanikere med mange 
eftersyn i gamle dage, og det har jeg 
lært meget af. 

Hvilken person indenfor flyvning 
beundrer du mest? 

Det er nok Morian Hansen, hvis det 
skal være en dansk pilot som jeg har 
mødt. EIiers Mira Slovak som vi hav
de med til at holde jul hjemme hos 
os fordi han var strandet i Danmark 
i dårligt vejr. Han var en spændende 
personlighed, der flygtede fra Øst
europa under den kolde krig ved at 
stjæle en flyvemaskine. Senere blev 
han færgepilot og fløj hundreder af 
fly mellem USA og Europa. + 
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Endnu en filmoptage/se men 
denne gang på Sjælland 

På Jyllandsringen ville man forsøge om en Formel 
Ford kunne overhale en Piper 180 under take-off. 
En gang i ?O'erne. 

Filmoptage/se på en endu ikke åbnet motorvej ved 
Aarhus ... en gang i ?O'erne. 

Flyforsikring 
Pi lotforsikring 
Loss of license 
Hospitalsforsikring 
Ulykkesforsikring 
Rejse for~ikriny 
Hangar Keepers 

Bygningsforsikring 
Erhvervsfarsi kri ng 

Professionelt Ansvar 
Transportforsikring 
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LÆR AT FLYVE I AARHUS 
Kontakt: 

www.aarhusaircenter.dk 

atrlari 
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4000 Roskilde 
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Email: cat@aircat.dk 
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Spare-iver! 

l en tid hvor det så småt kniber med 
pessimismen, og nedgangen indenfor 
privatflyvningen ser ud til stagnere, 
så er det ærgerligt at Svendborg 
Kommune vil spare en halv million 
årligt på at nedlægge Sydfyn-Tåsinge 
flyveplads. 

En flyveplads er et stykke infrastruk
tur, ganske som en bro eller en lande
vej, der kun sjældent foreslås lukket 
for at spare lidt penge_ Derfor er 
forslag om lukning afflyvepladsen på 
Tåsinge at sammenligne med lukning 
af broen til Langeland, med den store 
forskel at broen til Langeland kun 
kan bruges til transport mellem Lan
geland og Siø, mens Tåsinge Flyve
plads kan bruges til at flyve så langt 
som et fly der starter fra Tåsinge kan 
holde sig i luften. 

Mange flyvepladser har gennem de 
seneste 20-30 år måttet lade livet, og 
da Ringsted Flyveplads for en del år 
siden var i farezonen, lykkedes det 
ihærdige mennesker det at undgå 
lukning afflyvepladsen, der "bare" 
blev brugt til privatflyvning og lidt 
skoleflyvning. 

I 

I 
i 
I 

Da det senere blev besluttet at vi i 
Danmark skulle have lægehelikop
tere, fandt beslutningstagerne det 
mest fornuftigt at placere en læge
helikopter på Ringsted Flyveplads, 
der pludselig fik en rolle ingen havde 
drømt om bare få år tidligere. 

Selvom Sydfyn-Tåsinge Flyveplads 
måske "bare" er en lille flyveplads, 
der bruges til privatflyvning samt 
skoleflyvning og taxiflyvning, så er 
det en vigtig del af infrastrukturen, 
der meget let kan komme til at spille 
en langt vigtigere rolle end i dag_ Med 
ændrede regler for flyvning med en
motorede fly med turbinemot01; kan 
det blive rentabelt at etablere ruter 
til små flyvepladser som Sydfyn
Tåsinge, og så vil det være ærgerligt 
hvis flyvepladsen er sparet væk! 

Når kommuner står overfor spare
krav skal pengene findes, og der er 
derfor altid mennesker der skal ac
ceptere forringelser. Spørgsmålet er 
om Svendborg Kommune ikke kan 
fordele besparelserne, så Sydfyn 
Tåsinge Flyveplads overlever på lidt 
lavere blus_ 

Rune Balle 
Redaktør O A • 

g Uugwer aifFLYVji 
ra2013 

Født i Odense 1967 
A-cert./PPL 1991 
Cand. scient i antr, . 
CPL i New Zea/ opofog, Kbh.1999 
CPL . D and 2003 

I anmark 2004 
Ftyvepfadschef på Sa . 
Flyvei'nstruktør 2005 msø siden 2004 
Søfly rating Canada 2012 

Mange tilsvarende flyvepladser dri
ves for mindre end en halv million 
årligt, og måske kan kommunen skele 
til hvordan det lykkes andre steder. 
Det vil i hvert fald være utroligt ær
gerligt hvis det besluttes at lukke 
flyvepladsen! 

Med dette opråb til beslutningstagere 
bydes læsere af FLYV velkommen om 
bord i årets anden udgave af FLYV, 
der byder på spændende læsestof fra 
ind- og udland. Ikke mindst historien 
om Save Flygplats, der meget a pro
pos genåbner, efter pludselig lukning 
i 2015. 

God læselyst! 

Skriv meget gerne høringssvar til: 
Miljø, Erhverv og Teknik 
Svendborg Kommune 
susanne_moller.hansen@svendborg.dk 
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RAF-100ÅR 
Fremtidens luftkrig kunne snart gøre 
traditionel krig på havet og landjor
den overflødig. De afgørende slag 
ville blive slået, når luftstyrker gik til 
angreb på fjendens befolkningscentre 
og industriproduktion. Det forudså 
general Jan Smuts i 1917 i en rapport 
til den britiske regering. Anbefalin
gen var derfor at nedlægge Royal Na
val Air Service og Royal Flying Corps 
- altså flådens og hærens luftstyrker 
- og slå dem sammen til et nyt og 
selvstændigt værn, Royal Air Force, 
der bedre ville kunne planlægge og 
udføre den slags fremtidige krige. 

Den 1. april 1918 blev RAF verdens 
første selvstændige flyvevåben. I 
sin levetid har RAF opereret over 
praktisk hele jorden. Under Anden 
Verdenskrig var Det en udpræget in
ternational styrke med flyvende per
sonel fra rigtig mange lande. Under 
mottoet "commemorate, celebrate, 
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inspire" tei rer RAF I år sit Jubilæum 
med en lang række arrangementer. 
Tjek https://www.raf.mod.uk/rafl 00. 
OSH 

HENDON FÅR NYT LOOK 
Royal Air Force Museum i Hendon får 
et nyt look i anledning af 100 året for 
RAF's oprettelse. De nye udstillinger 
skal være med til også at fokusere på 
nutiden og skue fremad. RAF kæmper 
stadigvæk, og der er fortsat historier, 
der skal samles og fortæ lles, bl.a. fra 
Afghanistan. Allerede i 2014 åbnede 
museet en ny udstilling om Første 
Verdenskrig i luften. Nu bliver den 
gamle Battle of Britain-hal og udstil
lingen Milestones of Flight bygget 
om. De udendørs områder bliver 
gjort mere åbne og tilgængelige. Mu
seets ambition er intet mindre end at 
"nedbryde både fysiske og kulturelle 
barrierer, så der bliver adgang for alle 
- intellektuel, socialt, fysis k, æstetisk 
og emotionelt." OSH 

NONSTOP-KÆNGURU! 
Den kaldes The Kangaroo Route -
Qantas' rute mellem Australien og 
London. Den 25. april blev den for 
første gang fløjet nonstop. Dreamli
neren lettede fra Perth; angiveligt ti 
sekunder før den officielle afgangstid. 
Efter at være fløjet 8.032 nautical mi
les landede den i Heathrow kl. 05.03 
lokal t id og 20 sekunder for tidligt. 
Måske er det mest utrolige ved dette, 
at man taler om sekunders afvigelse 
fra tidsplanen på en tur næsten halv
vejs rundt om jorden. 

I 194 7 varede kænguruhoppet fire 
dage, og de niogtyve passagerer og 
elleve besætningsmedlemmer i Qan
tas' firernotarede Lockheed Constel
lation overnattede undervejs i Sin
gapore og Cairo. Turen var rasende 
dyr: 150.000 nutidsdollars, når man 
omregner med hensyn ti l t imeløn og 
købekraft. 
OS H 



._ RAF har altid været stolt af sin historie. 
Her flyver en Spitfire XIX i formation med 
en Eurofighter Typhoon i anledning af 
70-året for Battle of Brita in. I år vil de 100 
år for RAF's oprettelse bl.a. blive højtide
ligholdt med en storstilet overflyvning af 
Buckingham Palace den 10.juli. 
FOTO: Ministry of Defence 

Og så er der ingen tvivl om, at en 
Dreamliner i dag er et mere behage
ligt fly at rejse med. En britisk jour
nalist, der var med på den historiske 
flyvning påpegede ikke desto mindre 
efter landingen: "Det er ikke raketvi
denskab at konkludere, at det er en 
dejlig tur på businessclass, men at 
det vil være vanskeligt at nyde de syt
ten timer i economy. Som på de fleste 
flyvninger med de store selskaber får 
man, hvad man betaler for." OSH 

SAS KØBER NYE AIRBUS A320NEO 

SAS oplyser, at selskabet har beslut
tet at købe 30 nye fly af typen Airbus 
A320 neo. Flyene får plads til 17 4 
passagerer og kan laste 18 tons. 

Flyenes maksimale startvægt bliver 
77 tons og de får en rækkevidde på 
4.600 km ved 840 km/t. og et brænd
stofforbrug på 0,025 liter /sæde pr 
km. SAS oplyser endvidere at det 21 
år gamle A-340 fly, der blev overtaget 
fra LAN Chile, bliver afløst af et helt 
nyt A-330-300E langdistancefly. RB 

t Vickers F.B. 5 Gunbus fro udstillingen om
kring Første Verdenskrig i luften. Der er tale 
om en replika, der fløj nogle år i 1960'erne, 
inden den kom på museal pension i SO-året 
for RAF's oprettelse. Foto: OSH 
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Fredag den 2. marts åbnede Center Air Pilot Academy simulatorcentret FUNFLIGHT i 
Roskilde Lufthavn. To helt nye simulatorer qiver således muliqhed for at prøve atfl.yve en 
Airbus A320 og en Boeing 737. Foto: RB 

NIELS KRISTENSEN ER DØD, 
94ÅRGAMMEL 

Pilot, flybygger, opfinder og land
mand Niels Kristensen døde skær
torsdag 94 år gammel. 

Niels Kristensen blev landskendt 
da han i 2011 fik arbejdstilsynet på 
nakken fordi han rensede tagrender, 
stående i grabben på en frontlæsser, 
ganske som han havde renset tagren
der i årtier. 

Niels Kristensen var dog allerede 
kP.nrlt virlt omkring for sit engage
ment i flyvning, for han startede med 
at flyve svævefly helt t ilbage i 1949 
og fortsatte med at flyve motorfly hos 
Morian Hansen i Skovlunde. 

Niels var en af de bærende kræfter 
ved stiftelse af Midtsjællands Motor
flyveklub den 29. april 1960, med 16 
interesserede deltagere. 
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Allerede den 20. maj 1960 blev plad
sen ved Næstvedvej godkendt og 
Midtsjællands Motorflyveklub var en 
realitet. 5 år senere flytte klubben til 
Haslevvej og et tidligere sommerhus 
blev indkøbt til klubhus. 

Gennem hele 65 år havde Niels Kri
stensen privaLOycerlifikal og han 
nåede at flyve ca. 2.800 timer. Gen
nem årene ydede han en prisværdig 
indsats for klubben og utallige er de 
gange, hvor han kørte hjemmefra 
midt i arbejdsdagen, for at køre ud på 
flyvepladsen og hjælpe en gæst eller 
et medlem med at få tanket benzin 
eller andre gøremål for klubben. 

Niels Kristensen ydede en stor ind
sats for flyvning som helhed, ved 
bl.a. at medvirke i et uta l af artikler, 
TV-programmer og ikke mindst ved 
at tage imod besøgende på Lindega
arden i Tvindelstrup, af ren og skær 
Interesse for Oyvning og glæde over 
at dele denne interesse med andre. 

Midtsjællands Motorflyveklub beslut
tede tidligt på året at indstille Niels 
Kristensen til æ resmedlemskab, hvil
ket han ikke nåede at modtage. 

Æret været hans minde. 

LEJERE OG BRUGERE 
I ROSKILDE LUFTHAVN 

Igen i år, har vi besluttet, at vi i 
perioden frem til den 1. Maj - 31. 
August undlader at opkræve 
betaling for åbning af lufthavnen i 
tidsrummet 22-24. 

Ovenstående er gældende for alle 
for fly med MTOM op til 2 ton. 

Henover sommeren kan du 
derfor igen i år planlægge en god 
tur i dit fly eller helikopter uden 
blive stresset over at nå hjem til 
Roskilde inden kl 22. 

Hvis du ønsker Brandberedskab 
(PPR) tilknyttet i forbindelse med 
din flyvning vil der naturligvis 
blive opkrævet betaling som 
hidtil. 

I må meget gerne hjælpe med 
at sprede budskabet. Husk at 
vi har landets billigste priser 
på brændstof og nu også 
Jeveringsdyglige ifl. UL91 

Takstnedsættelsen på start og 
passagerafgift med 7,2% er med 
effekt fra 1 April 2018 så alle kan 
nu nyde godt at de lavere takster. 

God flyvelys t og rigtig god 
sommer! 



Det får du hos GF 
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Det er nemt at skifte til GF 
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Så kontakt os på t lf.: 4917 0194 og få et uforpligtende t ilbud. 
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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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Transportabel GPS eller "tablet" 
Små GPS'er er ikke just nogen ny opfindelse, og da iPad og andre "tablets" kom 
på markedet, for godt fem år siden, var det nærliggende at udvikle navigati
ons-programmer, der måske helt kan udkonkurrere de traditionelle små GPS'er. 

Transportable GPS'er - til brug i fly
vemaskiner - har været kendt s iden 
Garmin - i midten af 1990'erne - lan
cerede deres første hå ndholdte Gar
min 45 til lystsejlere og Garmin 90 til 
pilote r. Siden har a ndre producenter 
fulgt i randhvirvlerne på Garmin, der 
også løbende er kommet med nye 
modeller, som seneste Garmin "æra 
660". 

Til mange bærbare GPS'er findes der 
løsninger, så GPS'en kan monteres 
på "stick" e ller "yoke", og da batteri
levetid er en begrænsning, findes der 
løsninger, så de bærbare GPS'er kan 
kobles til el-systemet i flyet. Hvis det 
gøres ved at forb inde en ledning til et 
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"cigartæ nder-stik" skal man leve med 
en ledning, der kan være generende, 
og da nogle modeller også har skul
let have en ledning mellem GPS og en 
ekstern antenne, har det været nød
vendigt med hele to ledninger, der 
skulle "flagre" i cockpittet. 
Flere producenter af GPS'er fandt 
ud af at få fremstillet holdere, så de 
hånJ holJLe GPS'e1 kunne monlere~ 
i flyenes paneler, og med et sådant 
"panel-mount" kunne de flagrende 
ledninger undgås, samtidigt med 
GPS'erne kunne a fmonteres og tages 
ud af flyene, når man skulle plan
lægge flyveture eller opdatere de n 
bæ rbare GPS. 

Håndhold te GPS'er har dog altid 
været fremstillet med relativt små 
skæ rme, og det der umiddelbart er 
tiltalende ved at navigere ved hjæ lp 
af iPad og andre "tablets", er skær
menes størrelse, fordi både "mini" 
og "standard" har markant større 
skæ rme end langt de fleste bærbare 
GPS'er. 

En anden fordel er, at man med en 
"tablet" har mulighed for at vælge 
mellem forskellige software-løsnin
ger, modsat håndholdte GPS'er, der 
kommer med en færdig løsning, der 
nok kan opdateres, men ikke udskif
tes. Har man købt abonnement på 
software t il en "tablet" - f.eks. Skyde-



mon - er det med andre ord muligt at 
skifte til f.eks. Foreflight eller Garmin 
Pilot, uden at det koster en formue. 
Og har man på den måde vænnet sig 
til at et navigations-program eller en 
"app" koster i omegnen af 1.000 kro
ner årligt, så er det nemt at skifte app 
eller program, i stedet for at skulle 
købe en helt ny håndholdt. Det må 
siges at være en ret stor fordel! 

HÅND HOLDT GPS ELLER TABLET? 
Spørgsmålet i denne artikel er, er om 
man som pilot - eller fly-ejer - skal 
satse på en håndholdt GPS eller en 
tablet, og det er hvad man kalder et 
godt spørgsmål, der nok ikke kan 
besvares 100% objektivt, da det langt 
hen ad vejen afhænger af smag og 
behag. 

Navigation med iPad og andre 
"tablets" har mange store fordele. 
Den indlysende fordel er den store 
skærm, og at man nemt kan opdatere 
navigationsprogrammet, samt at 
man via indbygget "sim-kort" eller 
mobillelefon-forbinc.lelse kan få heil 
friske NOTAM samt vejroplysnin-
ger som METJ\R og TJ\F. En anden 
fordel er, at man enten kan have sin 
"tablet" på skødet, eller montere en 
holder i cockpittet. Ser man på selve 
softwaren, så er et program som Sky
demon utroligt brugervenlig, fordi 
planlægning af flyvning fra A til B blot 
kræver at man indtaster startsted og 
destination. Det smarte er, at man 
derefter kan trykke let på den farvede 
streg mellem A og B, hvorefter man 
kan "trække" i stregen og lave way
points, der oven i købet kan ændres 
utroligt nemt under flyvning. En geni
streg er, at der under flyvning over 
vand automatisk vises en stiplet cir
kel omkring flyet, der viser hvor langt 

man kan svæve, og at det vises på den 
store skærm, der jo er den helt store 
forskel på håndholdt GPS og "tablets". 

ULEMPER VED "TABLETS" 
Der er dog også et par ulemper ved 
"tablets", for skærmene er stadig
væk noget udfordret i kraftigt e ller 
direkte sollys, og derudover så kan 
man komme til at opleve at miste 
forbindelse til satell itterne. Man kan 
også komme ud for, at computeren i 
en iPad eller "tablet" får lidt for travlt, 
og derfor lige skal bruge nogle sekun
der - eller minutter - på at opdatere, 
hvilket betyder at man er uden GPS 
i et stykke tid. En anden udfordring 
iPad og andre "tablets" kan give, er 
at de kan blive så varme, at de lukker 
ned. Selvom det sker sjældent, er det 
utroligt irriterende, men så har man 
jo selvfølgelig "back-up" i form af et 
papirkort eller en mobiltelefon. 
En ulempe er også, at iPad og andre 
"tablets" kan løbe tør for strøm. Det 
er nu til at løse relativt nemt, enten 
ved at have en "power-bank" med, 
eller vec.l al lrække på flyets el-net 
via et "cigartænder-stik" eller et USB
udtag, der kan monteres til en over
kommelig pris. 

HÅNDHOLD GPS HAR EN FREMTID! 
Hvor man umiddelbart kunne tro, 
at iPad og andre "tablets" har agter-

NAVIGATION 

udsejlet de håndholdte GPS'er fuld
stændigt, så er der faktisk stadigvæk 
fordele ved håndholdte GPS'er, der 
langt overskygger de store skærme, 
der er det fantastiske ved iPad og 
andre "tablets". 

Den første markante forskel er, at 
skærmen på Garmins nyeste hånd
hold te GPS - "æra 660" - er langt 
bedre end skæ rmen på den iPad 
mini som FLYVs redaktør har testet. 
Garmin 660'eren har dog også andre 
fordele, når den monteres i panelet, 
og det er for det første, at den ikke 
løber tør for strøm! Det er ganske en
kelt en befrielse, at man ikke behøver 
at skænke batteri-tid en tanke, og at 
GPS'ens indbyggede batteri kan holde 
i et par timer, hvis flyets generator el
ler el-net skulle gå i stykker. En anden 
stor fordel er, at GPS-signalet ikke 
falder ud, fordi den indbyggede GPS
antenne er utroligt god. Det er klart, 
at der kan være en udfordring i høj 
vi ngede fly, hvor vingerne kan skygge 
for signalet fra satellitterne. Det er 
dog et problem der helt elimineres, 
ved at montere en ekstra antenne til 
omkring 500 kr. En fordel mere er, at 
en håndholdt GPS ikke bliver varm, 
på samme måde som en iPad eller 
en tablet, og at den derfor er mere 
drihssikker. 

De r hvor Garmin "æra 660" helt og 
holdent giver iPad og andre "tab-
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Gene1·al Aviation Service har for 3. år i træk den udsøgte fornøjelse at kunne invi

tere interesserede til et spændende Avionic-arrangement. Igen vi l dette primært 

blive ført af en topprofess ionel Garmin repræsentant ved navn Fabian Kienzle, 
som er meget dynamisk og vidende. 

Vores gæster vi l blive introduceret t il de nyeste produkter fra Garmins Aviation produ ktlist e inden

for GPS, navigation og kommunikation. Ved samme lej lighed kan piloter og flyejere igen personligt 

stifte bekendtskab med det fremlagte grej. 

Arrangement et finder st ed lørdag den 26. maj kl 11.00 i vores hangar lokal iseret på Hangarvej A4 i 

Roskilde lufthavn, og forventes at vare ca 4 t imer. 

Som anført vil denne event blive ledet af Garmin, og som en speciel del af denne som en workshop, 

hvor deltagerne via egen medbragte iPad kan arbejde med under seancen. Så husk iPad's dem der 

ønsker denne specielle erfaring. 

Det meste af dagens kommunikation forventes at foregå på engelsk. 
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også være mulighed for personlige indlæg, og naturligvis at møde General Aviations personale. 

Som arrangør af dette møde, er det os en fornøjelse igen at kunne tilbyde løbende forfriskninger og 

en lettere anretning. 
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General Aviation Service. 
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lets" baghjul, er når den kobles til 
en Garmin NAV /COM og et Garmin 
AUl)JO-panel. Den bærbare "æra 660" 
er nemlig så smart, at man kan søge 
en frekvens i GPS'ens database, og at 
man med et let tryk på skærmen kan 
overføre frekvensen fra GPS'en, så 
den står som "stand-by" frekvens på 
navigations-radioen. Det er ganske 
enke lt genialt, og en kæmpe hjæ lp, 
hvis man under flyvning fra f.eks. 
Odense til Aalborg får brug for at tale 
med Aarhus Approach eller Tower, og 
ikke kan huskP. frPkvensen. I praksis 
trykker man blot på "Direct To" heref
ter "Nearest Airports" hvor man f.eks. 
vælger "EKAH" og dernæst "Info" ef
terfulgt af "Freq", hvor man så f.eks. 
trykker på Approach "119,275". Om
kring denne vises så en lyseblå kasse, 
og når man trykker på den, overføres 
frekvensen t il NAV /COM'en. Det er 
ganialt, og det virker selv i urolig luft, 
hvor det kan være en udfordring at 
finde og læse frekvenser på papir, 
eller på en iPad eller Tablet. 

En anden stor fordel er, at Garmins 
"æra 660" kan høres via flyetsinter
com, hvi lket betyder, at en stemme 
f.eks. s iger "OBSTACLE" når der er 
en mast i nærheden, eller "TER
RAIN" hvis man er tæt på at komme 
under 500 fod over terrænet. Under 
indflyvning til landing får man oven i 
købet at vide hvornår man passerer 
500 fod over jorden, fordi stemmen 
siger "FIVE HUNDRED", ganske som 

på de store fly. Det er ikke sikkert at 
det er uundværligt, men det er så i 
det mindste "blæret" hvis man har 
gæster med ude at flyve! 
Så spørgsmål om hvorvidt man skal 
overveje at købe en håndholdt GPS, 
eller satse på en iPad eller anden 
"tablet" fristes testpiloten til at sige 
som Peter Plys, da han blev spurgt 
om han ville have syltetøj eller hon
ning: "Begge dele tak - men jeg behø
ver ikke brød". 

Skydemon, Garmin Pilot og andre 
løsninger til iPad og andre "Lablets" 
- er ganske enkelt geniale, og de har 
den kæmpe fordel at man kan tage 
dem med i mange fo rskellige fly. Jeg 
kommer dog aldrig til at fortryde, 
at jeg har valgt at panel-montere en 
Garmin "æra 660", der "spiller sam
men med" den nye Garmin NAV /COM 
GNC 255A og det nye Garmin GMA 
345 audiopanel - og det er uden no
gen form for "produet p lacement" fra 
Garmin. 

Ikke desto mindre fortjener Garmin 
ros fordi de laver rigtigt gode produk
ter. Og der er ingen tvivl om, at de tre 
beskrevne enheder, der er installeret 
i OY-FLY bliver en fornøjelse at flyve 
med i mange år fremover. 

VFR ELLER IFR 
Når man skal opdatere "avionic" er 
det værd at overveje om flyet skal 

NAVIGATION 

kunne flyve IFR, hvilket i dette til
fæ lde blev opnået ved at installere 
en brugt DME-modager så der også 
kan flyves VOR-DME og ILS-DME 
anflyvninger. Og selvom det kun er 
en "light" løsning til lFR-flyvning, så 
er løsningen langt billigere end at 
få installeret Garmins flagskib GTN 
650, der dog er langt mere avanceret 
og godkendt til de a llernyeste GPS
anflyvninger. Et sådant vidunder kan 
dog sagtens monteres på et senere 
tidspunkt, hvis der skulle blive nød
vendigt, og det er ikke utænkeligt at 
FLYV kan få lov til at teste og beskrive 
en GTN 650, der er ideel sammen 
med Garmins nye "G5", som helt kan 
afløse en gyro-dreven kunstige hor i
sont og gyrokompas. 

Indtil videre er løsningen i OY-FLY 
dog luksus, i forhold t il de gamle 
udtjente apparate r, til en samlet pris 
på kun lige omkring 100.000 kr. plus 
moms. Det må siges at være rimeligt 
for så god en løsning, der blev an
befalet og installeret af GA-Service i 
Roskilde. + 
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Det næsten 3 mio. kvadratmeter store 
omrdde omdannes ikke til boliger, hvor nye 
ejere og lejere kan klage sig tll"fr~mtidig 
lukning af flyvepladsen. "Serneke" vil nemlig 
etablere virksomheder der blandt andet skal 
tilbyde oplevelser! 
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S 
ave Flygplats emmer af histo
rie, og når det igen bliver mu
ligt at flyve til "Save" bliver det 
endnu lettere at komme til at 

besøge Aeeroseum, fo rdi det på den 
"nye" flyveplads bliver muligt at taxie 
direkte til museet. Det var utænke
ligt, da Save Flygplats hed "Goteborg 
City Airport", fordi der var internatio
nale flyrute r, og derfor også security, 
hvilket betød, at man som tilflyvende 
museumsgæst måtte ud på en næsten 
ti kilomete r lang køretur, fra termina
len hele vejen rundt om lufthavnens 
om råde. 

At "Save" er genopstået som offentlig 
flyveplads er lidt af et mirakel, for da 
lufthavnen blev lukket i januar 2015, 
var der ikke meget der tydede på an
det, end at asfalten ville blive fjernet 
og hele lufthavnsområdet med tiden 
ville blive omdannet til industriom
råder. 

Forud for lukningen havde lufthav
nen ellers fu ngeret glimrende. Først 
som militær lufthavn fra 1942 og si
den 1976 også som civil lufthavn. At 
lufthavnen i 2015 blev lukket, efter at 
der så sent som 2007 blev investeret 
millioner af kroner i kæmpe ombyg
ning, med ny terminal og et enormt 
parkeringsområde, var besynderligt. 
For ikke mindst Rya na ir havde bevist, 
at lufthavnen havde berettigelse som 
alternativ til Goteborg Landvetter, 
fordi de i årene efter 2001 havde op
bygget et succesfuldt rutenet, hvilket 

også fik andre operatører t il at etab
lere ruter til "Goteborg City Airport". 

Problemet var imidlertid, at "Gote
borg City Airport" efterhånden stod 
med noget af en udfordring, fordi 
taxivejene var så slidte, at en frem
tidssikring ville løbe op i udgifter på 
250 millioner svenske kroner. Det fik 
lufthavnens ejere - Swedavia, Volvo 
og Goteborg Kommune - til at kaste 
håndklædet i ringen og nedlægge 
lufthavnen pr. 18. januar 2015. 

LOKALE AKTØRER 
At lukke lufthavnen, næsten fra den 
ene dag til den anden, medførte et 
ramaskrig fra flyveklubber, flyvesko
ler, private brugere. Og da lukningen 

1. På Goteborg Landvetter havde man i 
mange år to selvkørende venterum. Det ene 
er nu opstillet med udsigt over Save Flyg
plats og anvendes som møde- og festlokale. 

2. Vil man overnatte på AEROSEU/vf kan 
man leje et værelse i vandrerhjemmet, 
der er indrettet i mandskabsbarakker, hvis 
nationalitet er til at gætte! 

3. Anders Biggles (t.v.) der guidede FLYV 
rundt på AEROSEU/vf og Save Flygplats, er 
en af de mange frivillige på museet. 

4. Anders Fredriksson (t.h.) var lufthavnschef 
Goteborg City Airport og stod for nedluk
ningen i 2015. Efter et par års ansættelse 
på Goteborg Landvetter lufthavn, blev han 
genansat for at stå for udviklingen af den 
"nye" Save Flygplats. 

5. I skoven udenfor AEROSEU/vf står en 
cockpitsektion fra et Draken-fly. 

FLYV April 2018 17 





også betød stop for flyvning med am
bulancehelikoptere og politiets heli
koptere, måtte der findes en løsning. 
Efter mere end en måned - helt uden 
aktivitet - blev løsningen, at gøre luft
havnen til en ukontrolleret selvbetje
ningsplads, der dog kun måtte befly
ves af lokale aktører. Med andre ord 
en lokal flyveplads med forbud mod 
besøg af udefrakommende brugere, 
fordi der ikke var nogen flyvekontrol
tjeneste. 

REDNINGEN 
"Når nøden er størst er hjælpen nær
mest" - lyder et gammel ordsprog, 
og redningen for lufthavnen - der 
var nedgraderet til flyveplads - kom 
i form af overdragelse til entrepre
nørfirmaet "Serneke", der købte den 
civile del af lufthavnen i maj 2016. 
At sælge en lufthavn til et selskab, 
der blandt andet lever af at udstykke 
og bygge boliger, kan lyde som en 
kortsigtet løsning for en flyveplads, 
men det er det ikke. For topledelsen 
i Serneke har forståelse for flyvning 
og luftfart, hvilket har medført, at der 
blev indgået aftale med de svenske 
luftfartsmy11JigheJe1; Jer har goJ
kendt at banen er afkortet så der er 
godt 1.000 meter asfalt til rådighed. 
Derudover er der givet godkendelse 
til etablering af kontrolzone og flyve
kontroltjeneste, således at lufthavnen 
kan anvendes i tidsrummet 08 til 22, 
hvilket sandsynligvis bliver redu
ceret noget i vinterhalvåret. Eneste 
"ulempe" er så, at udefrakommende 
fly skal have tilladelse til at bruge 
flyvepladsen, hvilket gives telefonisk, 
samt at lufthavnen ikke må anvendes 
udenfor åbningstiderne, af andre end 
ambulancehelikoptere, SAR-helikop
tere og politiets helikoptere, fordi de 
skal kunne flyve i det ikke-betjente 
kontrolzone uden "risiko" for at møde 
andre. 

AEROSEUM 
Indtil 1940 var lufthavns-området 
stort set totalt ukendt landbrugsjord, 
hvilket der dog blev lavet gevaldigt 

om på i første halvdel af 1940'erne, 
hvor det svenske forsvar etablerede 
en imponerende base for datidens 
propeldrevne jagerfly. 
Samtidigt med at der blev anlagt 
start- og landingsbaner samt ka
nonbatterier til at forsvare det 
næsten tre millioner kvadratmeter 
store område, blev et bjerg udhulet 
og omdannet til hangarer og værk
steder, der op gennem 1950'erne 7~;:::::::::::::=:~ :;:;:::::;==::::::::::::~LJ 
blev til et atomsikret anlæg, med 
plads til datidens jet-jagere: SAAB 
J 29 Tunnan (1955-1962) og J 34 
Hawker Hunter (1962-1969). 

OPLEVELSESSTED 
At etablere et flymuseum i det udhu
lede bjerg, er en genia l løsning, der 
giver museets gæster helt unikke 
oplevelser, fordi man som gæst be
søger noget originalt, der har været 
anvendt af det svenske forsvar, og 
derfor ikke "bare" er bygget som mu
seum. Netop den pointe gør museets 
ledelse meget ud af at understrege, 
fordi man meget gerne vil have at 
gæsterne tager del i oplevelserne, og 
rører ved de udstillede t ing. I hvert 
falJ op mod 90% af tingene, fordi der 
også er ting der ikke må røres ved, 
fordi gæsterne kan komme til skade 
eller fordi genstandende kan tage 
skade. 

1. De fleste udstillede fly må gerne berøres, 
og i det udstillede Saab 37 Viggen kan man 
kravle igennem flyet og prøve at sidde i 
cockpittet. 

2. I samlingen af helikoptere har AEROSE
U/'1 en luftdygtig Boeing Y10 Vertol. Typen 
blev blandt andet brugt til at jage sovjeti
ske u-både i skærgården, og den får lov at 
flyve ved særlige lejligheder. 

3. Pipercub'en, i den originale gule farve, er 
også luftdygtig. 

4. Inde i det udhulede bjerg er der værkste
der, hangarer og taxiveje. Da der ikke var 
plads til at vende flyene, blev der konstru
eret en drejeskive. 

5. "Bamens Helg" er en årlig begivenhed, 
hvor der er fokus på at give børn en god 
oplevelse. For første gang siden 2015 bliver 
det muligt at flyve til arrangementet, der 
afholdes i weekenden 9.-10. juni. 

6. I museets propel-afsnit er udstillet Dor
nier Do-27 og bagved den ses en SAAB Safir 
der blev anvendt som træningsfly af det 
svenske flyvevåben indtil 1992. 
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Aeroseum er med andre ord ikke et 
helt traditionelt museum, der drives 
efter devisen "nok se - men ikke røre", 
men et historisk sted, hvor gæsterne 
helst skal leve sig ind i historien. Det 
opnås blandt andet ved at bygge mo
derne simulatorer ind i historiske fly, 
og ved at lade såvel børn som voksne 
kravle op i cockpittet i jagerfly eller 
ind i helikoptere, så man kan mærke 
og fornemme hvordan flyene var som 
arbejdsplads for piloter og andet 
flyvende personel, og for de mange 
der arbejdede med at vedligeholde og 
håndtere flyene og alt det isenkram 
der hører til. 

BESØG AEROSEUM 
At besøge Aeroseum er et "must" som 
man ikke må snyde sig selv for. I de 
fleste småfly kan det klares på dag 
ved at flyve til "Save Flygplats", der 
efter 26. apri l er åbenfortilflyvende 
gæster. 

Aeroseum er dog også let finde fra 
landjorden, idet man fra Helsingborg 
blot skal køre godt 2 ½ time (2:lO 
km.) i nordlig retning mod Goteborg, 
mens det er endnu nemmere for 
gæster fra Jylland, der kan sejle fra 
Frederikshavn til Gotcborg, eller fra 
Grenå til Varberg, hvorfra der kun er 

godt en times kørsel (90 km.) Hvad 
enten man kommer flyvende eller 
kørende, er det en god ide at give sig 
selv god tid, hvilket kan gøres ved at 
overnatte på museet, der råder over 
"vandrerhjem" med senge til ca. 200 
kr. pr. person., hvis man da ikke væl
ger hotellet på flyvepladsen, hvorfra 
der bliver udsigt til Sveriges største 
vindtunnel, hvor man kan prøve 
simuleret frit fald! At besøge AERO
SEUM kan med andre ord kun blive 

AERO~tL \1 

57°46'32"N 011 °52'14"E 

På Save Flygp/as er der to flyveklubber: 
Chalmers Flygk/ubb fra 1963 
og Aeroklubben i Goteborg fra 1918. 

Chalmers Flygk/ubb flyver med en Piper 
Archer li og en Robin 2160, 
mens Aerok/ubben i Goteborg flyver 
en Cessna 172SP, en Piper Archer III 
samt to Piper PA28 Cadet. 

Klubberne deler hangar og klubbus, 
og har et fint samarbejde. 

Tlf: (08:00-18:00) +46 031-92 72 36 
mail: info@saveflygplats.com 
www.saveflygplats.com • \....· 

1. At udhule bjerget var et kæmpe arbejde, 
der er illustreret af gamle sort-hvide foto
grafier. 

2. AEROSEUM har indrettet et simulatorcen
ter i en af de underjordiske hangarer. I et af 
flyene, der er bygget om til simulator, er al 
indmad fjernet så en kørestol kan køres til 
cockpittet gennem flyet. 

3. Sammen med museets cafeteria er der 
souvenirbutik og boghandel med masser af 
spændende litteratur til rimelige priser. 

4. AEROSEUM ligger ikke langt fra Goteborg 
en succesoplevelse, som FLYV varmt Havn, hvorfra der er færgeforbinde/se til 
kan anbefale. + Frederikshavn. 
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Genbrugs-

• 
Manfred von Richthofen - Den Røde Baron - er uopslidelig. Han blev dræbt 
for hundrede år siden, den 21. april 1918. Men han kan stadig genbruges. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

I 1917 havde Tyskland alvorlige 
problemer. Tofrontskrigen mod 
England og Frankrig i vest, mod 

Rusland i øst, tærede hårdt på alle 
former for ressourcer. Vareknaphe
den blev alvorligere, vinteren 1917-
18 ville mange steder i Tyskland blive 
husket som kålrabi-vinteren, fordi 
der ikke var meget andet at spise. 

Men så dukkede en ny opstigende 
stjerne frem på luftkrigens himmel. 
Manfred von Richthofen - Der Rate 
Kampfflieger - i sit provokatorisk 
knaldrøde fly. Han havde fløjet jagere 
siden 1916. Han ikke bare overle
vede, han skød flere og flere fj ender 
ned. I november 1916 angreb han 
den britiske flyvehelt Lanoe Hawker 
i 3.000 meters højde, og endte med 
at dræbe ham med et skud gennem 
hovedet lavt over jorden, da Hawker 
forsøgte at slippe tilbage over fronten 
mod de britiske linjer. I april 1917 
- Bloody April i britisk historieskriv
ning - skød Manfred ikke færre end 
toogtyve britiske fly ned. 

Den tyske propagandamaskine 
jublede. Det var svært at sælge mas
sedøden i skyttegravenes mudder. 
Meget lettere at holde modet og 
krigsbegejstringen oppe ved hjælp af 

beretninger om den moderne krigs 
aeronautiske riddere, der kæmpede 
bravt og ærligt mellem skyerne. Det 
var en fair kamp. Det var mand mod 
mand - og lad den bedste vinde! Den 
bedste var naturligvis Manfred von 
Richthofen. 

Richthofen blev en samlende figur i 
det tyske Kejserrige. Den nationale 
helt. Både protestanter og katolikker 
kunne beundre ham. Unge og gamle. 
Drenge og piger, mænd og kvinder. 
Det var lige meget om man kom fra 
Preussen, Sachsen, Bayern, Holsten, 
Brandenburg eller alle de andre tidli
gere fyrste- og kongedømmer, der nu 
samlet udgjorde det tyske kejserrige. 

Kejserriget var endnu ungt. Bismarck 
havde samlet det under preussisk 
ledelse i 1871. Men ikke alle havde 
været begejstret, og han havde været 
på nakken af både socialister og ka
tolikker. Bismarck var rigets første 
helt, men der blev stillet flere statuer 
af Bismarck op i Nordtyskland end 
i Sydtyskland. Og det var måske lidt 
svært for de unge damer i kejserriget 
at falde i svime over den fysisk over
dimensionerede gamle mand med 
pikkelhjelm og moustache. 

Det var noget andet med Manfred. 
Ham kunne alle se op til. Som super
helten Der Rote Kampfflieger - Den 
Røde Baron, kaldte fjende rne ham 
- blev Manfred dem første virkelige 
fælles helt i det tyske kejserrige. 

"Vores mest succesfulde kampflyver - Frei
herr von Richthofen·: I ens patriotiske sam
ling af postkort med krigsflyverhelte, måtte 
von Richthofen naturligvis ikke mangle! 
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Genbrugs-
BARON EN! 

Alle tyskere kunne læne sig op ad det 
håb, han spredte over skyttegravene. 
Håbet om, at det nok skulle gå. Sol
daterne dernede stirrede imponeret 
op på ham, betragtede ham som en 
beskytter mod de engelske fly, og gøs 
ved tanken om at sidde deroppe i 
en maskine, der kunne ende som en 
brændende fakkel i et langt styrt mod 
jorden. 

JÆGEREN 
Manfred von Richthofen var Freiherr 
- en adelstitel nogenlunde på linje 
med baron. Men der var hverken 
guld, glimmer eller store herregårde 
over hans opvækst. Familien boede 
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2. Richthofens 61 'ende nedskydning - Sopwith Pup 81795, piloten overlevede. Dette var 
en af kun seks nedskydninger mellem 2. juli 1917 og 12. marts 1918. Han var blevet såret i 
juli 1917, og i otte måneder var han kun lejlighedsvist på vingerne. Dette var i øvrigt hans 
anden nedskydning med en Fokker-tredækker. 

almindeligt bedsteborgerligt i et hus 
i byen Schweidnitz (i dag Swidnica) 
i Schlesien. Hans far var kaptajn i 
hæren, men kom tidligt på pension, 
da han pådrog sig en svær høreskade 
i forbindelse med, at han redede en 
kammerat fra at drukne. "Min mand 
var en fremragende rytter, og jagt var 
hans største passion," fortalte Man
freds mor Kunlgunde. "Han havde 
ikke megen forstand på tilværelsens 
praktiske sider og endnu mindre på 
penge." Manfreds far foreslog Kunig 
unde at søge hjælp i sin bedre bemid
lede adelsfamilie, da pengene blev 
små, men det var imod alle hendes 
æresbegreber. 

Manfred arvede sin fars interesse 
for jagt, og derfor var han grumme 
ked af, at den blev sværere at dyrke, 
da han elleve år gammel blev sendt 
til Kadettenanstalt Wahltstatt. Her 
blev drenge gjort klar til en officer
skarriere. Opdragelsen var "bevidst 
og villet rå", som det blev udtrykt af 
den senere rigspræsident Paul von 
Hindenburg, der selv havde gået der. 
En anden tidligere kadet, fortalte om, 
at "følelser var for civilister, en kadet 
skulle ikke være svag, heller ikke når 
minderne om barndomshjemmet 
blev overvældende om natten på 
sovesalen. De små menneskers tårer 
forblev ugrædte". 

Manfred blev officer. Hans far havde 
aldrig forestillet sig andet, og selvom 
Manfred ikke betragtede sagen som 
ligeså indlysende, adlød han natur
ligvis. Toogtyve år gammel red han 
ud i den Første Verdenskrig som ka
valerist, men da skyttegravene snart 
gjorde de beredne tropper overflø
dige, fravalgte han et relativt roligt 
liv bag fronlen og blev overl1yLLet til 
flyvetrapperne. 

Manfred blev observatør; den der 
havde kommandoen i et tosædet tysk 
fly. Han skrev hjem til sin mor fra 
Østfronten: "Jeg flyver næsten dagligt 
over fjenden og kommer hjem med 
meldinger. Russernes tilbagetog for 
tre dage siden, har jeg meldt. Det 
morer mig meget, i det mindste bety
deligt mere end at være ordonnansof
ficer. Vi bor i telte. Husene er næsten 
alle brændt ned, og de som endnu 
står, er så fulde af I us, at ingen vil gå 
derind." 

Flyvningerne gav også Manfred mu
lighed for at drive jagt på fjenden: 
"Vi flyver omveje for at finde lejre, 
for det er særligt sjovt at forurolige 
de herrer under os med maskinge
værerne. Halvvilde falkestammer 
som asiaterne bliver langt mere 
skræmte end de dannede englæn
dere. Det er specielt interessant at 



skyde på det fjendtlige kavaleri. Det 
skaber stort postyr mellem folkene . 
Man ser dem lige pludselig styrte i 
alle retninger." 

Senere i 1915 mødte Manfred den 
berømte tyske jagerflyver Oswald 
Boelcke, der fik ham til at tage på 
flyveskole. Manfred var ikke den 
fødte pi lot, men han sku lle vise sig 
at være den fødte taktiker. Han var 
jægeren, der udsøgte sig et bytte og 
a ngreb når fordelen var på hans side. 
Flyvemaskinen var et våben; hans 
fandt ikke fornøjelse ved flyvning 
som sådan. Manfred fortalte engang, 
at han aldrig i sit liv havde prøvet at 
loope, og at han på det bestemteste 
forbød s in e mæ nd at gøre det. 

DØDEN 
17.000 tyskere blev uddannet til 
flyvestyrkerne under Første Verde ns
krig. 13.100 af dem blev såret, dræbt 
e ller meldt savnet. Ma nfred nåede at 
neds kyde firs fly, flere end nogen an
den pilot under Første Verdenskrig. 
Han e ndte med at fo rfølge en Sopwith 
Ca mel ind ove r de britiske linje r i 
lav højde. Det var en ekstremt tarl ig 
ting, som han selv advarede s in e pi
lote r mod. Det gik da også galt. Han 
blev ramt af en maskingevæ rkugle, 
som sårede ham dødeligt. Han døde 
umiddelbart før - e ller efte1~ hvem 

-----
ved?-__ at hans Fokker Dr. 1 landede 
eller blev landet på en mark bag de 
britiske linjer. 

Efter krigen var der ikke den store 
opmærksomhed e lle ,- interesse for 
krigsflyverne i det fattige, sultne og 
inflationsplagede Tyskland. Kunigun
de forsøgte at holde m indet om Man
fred i live ved at få genudgivet hans 
bog Der Rate Kampfflieger, som han 
var blevet sat til at skrive under kri
gen, t il dels for at holde ham væk fra 
fronten, da han som propagandaikon 
var mere væ rd levende end død. Men 
den nye udgave Richthofen - Ein Hel
denleben kunne praktisk taget ikke 
sælges. 

NAZIHELTEN 
Dette ændrede sig fuldstæ ndigt, da 
nazisterne kom til. Var der noget, de 
kunne bruge, var det en tysk krigs
helt. 

Den 29. april 1933 - kort e fter at na
ziste rne havde fået a l magt i Tyskland 
- åbnede Kunigunde e t Richthofen
museum i nogle a f fami liens værelse r, 
bl.a . trofæ-rummet. Hun levede for 
mindet om sønnen. Folk strømmede 
t il. Nazisterne lod stra ks flyverhelten 
fra Førs te Verdenskrig blive til "et 
symbol på det nye Tyskland". 
He rmann Goring, en tidlig og trofast 

.> ..>,,----~_ ... - - ~ 

-->--.._ 
. .:.:..~~---

nazist, havde været den sidste chef 
for Richthofens Jagdgeschwader. 

Nogle år efter krigen tog Go ring ini
tiativ til, at de gamle - og altså endnu 
overlevende - kammerater fra enhe
den hvert år samledes på Richthofens 
dødsdag på et værtshus i Berlin. 

3. Der eksisterer ingen original Fo 
Dr. 1. Til gengæld findes der gans 
mange replikaer,flyvende eller ik 
Denne taxier i Apple Valley Airpo 
Californien. Bemærk at flyet ikke 
roterende stjernemotor som origi 
FOTO: Wikimedia Commons/Tho 
del Coro 

4. Ti'ofærummet i Richthofen-hus 
Schweidnitz. Manfred gemte en J]i 
den første and, han skød som dre 
den gemte han dele fra de fly, ha 
ned. Bemærk den roterende moto 
ved hjælp af elektriske pærer er b 
til en lampe i loftet. 
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Genbrugs-
BARON EN! 

Nu var han desværre forhindret i at 
være med til åbningen af Richthofen
museet. Han løste problemet ved at 
indspille en grammofonplade, som 
blev afspillet gennem højtalere på 
den store dag. Gi:iring talte om, at Ku
nigunde havde givet "en gave til det 
tyske folk, som atter er blevet værdigt 
til den ... Manfred von Richthofen var 
i bund og grund nazist. Han tjente sit 
folk, han tjente sin nation og beviser 
dermed grundlaget for denne ide 
[nazismen]." 

Gi:iring talte om, at museet skulle 
være et troens sted. Og en tidligere 
pilot i Richthofens enhed formule
rede nærmest en trosbekendelse: "Vi 
Lrur på Tysklanc.ls genopsLandelse. Vi 
tror på, at millioner af kammerater 
ikke er faldet forgæves, at Tyskland 
atter må blive frit. Den 21. april 1918 
er han [Richthofen] faldet, for at 
Tyskland kan leve for evigt." Amen, 
fristes man til at slutte med. 
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Og således blev flyverhelten fra kej
serens Tyskland genbrugt for fuld gas 
i nazisternes. Der Rote Kampffliger 
kom i en ny udgave renset for de 
mindre krigsbegejstrede passager og 
med forord af Hermann Go ring. Den 
solgte over en million eksemplarer. 

DEN RIDDERLIGE HELT 
Militære enheder kan godt lide at 
se sig selv som en del af lange tra
ditioner. Det giver stolthed, mening 
og styrke at stå på skulderne af alle 
dem, der gik forud. Sådan er det også 
i Tyskland, men naturligvis var der 
en udfordring i den henseende, da 
det demokratiske Vesttyskland skulle 
til at opbygge sit Luftwaffe. I Hitlers 
Luftwaffe kunne man sagtens finde 
eksempler på mod og selvopofrelse. 
Under nazismen havde flyverne bare 
kæmpet for en helt, helt, helt forkert 
sag. 

Hvad gjorde man så, da det nye Luft
waffes førstejetdrevne Jagdgeschwa
der skulle have et navn? Man støvede 
Den Røde Baron af igen og opkaldte 
det efter ham: JG 71 "Richthofen". 
Han kunne stadig bruges. 

Chefen for det var Erich Hartmann, 
der i årene 1939-45 havde skudt 352 
fly ned på vegne af sin fører. Da JG 
71 blev navngivet den 21. april 1961 
udtalte han: Manfred von Richthofen, 
der også af modstanderne blev aner
kendt som en ridderlig og fair soldat, 
bar et navn, der forpligter dette Ge
schwader til at bære dets traditioner 

Kan man gå til airshow uden at have The 
Red Baron siddende lige under skulderen? 
Nej vel? 

videre fair, rent og anstændigt." 
Det, der fungerede, når Manfreds 
skulle genbruges i det demokratiske 
Luftwaffe, var forestillingen om den 
helt igennem ridderlige soldat. 

FILMHELTEN 
Myten om Den Røde Baron er også 
blevet holdt godt i live af Charles M. 
Schulz' tegneserie Radisserne, hvor 
heltehunden Nuser gang på gang gri
ber flyvehjelmen og letter på taget af 
sit hundehus, som han forestiller sig 
er en Sopwith Camel. Det ender altid 
med, at hundehuset bliver gennem
hullet af Den Røde Baron, som man 
aldrig ser. 

Manfred fløj egentlig mere Albatros 
end Fokker Dr. 1, men han døde i 
tredækkeren, og den må være et af 
de mest anvendte modelforbilleder 
nogensinde. Fokker Dr. 1 fi ne.les i el 
utal af kits, som Lego-sæt, som pla
stikmodel i alle skalaer og kvaliteter; 
som fritflyvende gummimotordrevne 
modeller, og som RC-modeller i man
ge størrelser; ofte med lidt læ ngere 
næse end originalens meget korte, 
som gør det svært at få tyngepunktet 
langt nok frem. 



Der er naturligvis også lavet både pc
spil og film om Manfred. Den sidste 
s torfilm er Nicolai Mu.llerschons The 
Red Baron fra 2008. Det kan undre, 
at fi lmen er tysk, al den stund at alle 
taler engelsk i den, og at dens forhold 
til virkeligheden er så grotesk, at selv 
en Hollywood-instruktør ville rødme 
over det. Tyskerne plejer ellers at 
være rigtig gode til at beskrive deres 
egen historie - behøver man nævne 
et eksempel som Der Untergang? 

Man kunne fo restille s ig, at en ny-
e re film om Manfred, ville forsøge 
at tegne et realistisk portræt af den 
sagnomspundne skikkelse. Men igen 
bliver han genbrugt og spæ ndt for 
en ideologisk vogn. Filmens Manfred 
e r ganske umilitæ risk, han går rundt 
mellem uniformer i en rullekrave
sweater, taler kejser og hærledelse 
midt imod, udvikler sig nærmest til 
pacifist under påvirkning af en bil
ledskøn sygeplejerske med fransk 
accent, som han forelsker sig i, og 
som til slut står i morgenkåbe på fly
vepladsen og vinker bekymret farvel 
t il ham. Filmens Manfred opfordrer 
s ine mænd til at skyde på flyvema
skinen, ikke på manden - vi er jo ikke 
mordere! Giver det mening, at vi alle 
sammen flyver rundt og slår hinan-

den ihjel? Nej vel? Vi er jo dybest set 
ens og kunne være gode venner. 

Den slags fredelige tanker er sympa
tiske nok, men sådan tænkte Manfred 
von Richthofen ikke. Man kan også 
diskutere, hvor "ridderlig" jægeren 
var. Hører begrebet overhovedet 
hjemme i en moderne krig? Krigen 
i luften var ingen ridderturnering. 
Døden i et faldende benzinbål var 
grusom. Først sidst i krigen fik tyske 
piloter faldskærm. Der er da ek
sempler på, at piloter har skånet en 
modstander, men undtagelserne skal 
ikke forblænde en til at forestille sig 
andet, end at krigen i luften først og 
fremmest handlede om at dræbe med 
så begrænset ris iko for en selv som 
muligt. 

1 sine sidste måneder led Manfred 
under eftervirkninger af såret i hove
det. Den psykiske belastning ved at 
flyve blev også vanskeligere og van
skeligere at bære. Manfred dræbte 
mere og mere intenst. Fjenden skulle 
brænde. Det var ikke nok, at han styr
tede. Først når der var ild i maskinen, 
var Manfred sikker. Selv når en af 
hans piloter efter en flyvning meldte 
at havde skudt en fjende ned, kom 
spørgsmålet øjeblikkeligt: "I brand?" 

Selv slap den jagtglade dreng fra 
Schweidni tz for flammerne, da han 
udåndede i s it cockpit. "Et enkelt pro
jektil fra et maskingevær havde revet 
hans lunger og hjerte i stykker." + 
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Filip Modrzejewski, som vi præsenterede i sidste nummer af FLYV, 
har været i nærkontakt med danske F-16 over Baltikum. 

S 
cramble, Scramble, Scram
ble! - s irenens høje lyd hø
res overalt på det !itauiske 
flyvevåbens base Siauliai. 
På et øjeblik vendes al op

mærksomhed mod at få fly i luften så 
hurtigt som muligt - Quick Reaction 
Alert (QRA). Piloter styrter ud til de
res fly og på mindre end ti minutter 
er de i luften. Deres opgave er at in
tercepte et fly, som der ikke har været 
kontakt med, eller som har krænket 
NATO's luftrum. Det kan være civilt 
eller mil itært, QRA-jagerne skal finde, 
identificere og intercepte det. 

Danske F-16 deltager frem til s lut
ningen af april i NATO's Bal t ic Ai r 
Policing Mission og er stationeret i Li
tauen for at beskytte baltisk luftrum. 
Flyvevåbnet har overtaget opgaven 
fra USAF, der var på Sia uliai før dem. 
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Siden begyndelsen af 2018 har Dan
mark været den "førende nation" med 
sine F-16 MLU-jagere. Den anden, 
"støttende nation", har været Italien, 
som har sendt Eurofighter Typhoons 
til flyvestation Amari i Estland. Det 
er sjette gang, Flyvevåbnet er med til 
at håndhæve suverænitet over Bal
t ikum, da danske F-16 tidligere har 
været med i 2004, 2009, 2011, 2013 
og 2014. I øjeblikket er de samlet set 
med på de n 46. afløsning på missio
nen. 

De baltiske lande - Estland, Letland 
og Litauen - har ikke selv kampfly, 
og er derfor ikke selv i stand til at 
have fly på Quick Reaction Alert. Da 
landene imidlertid er medlemmer 
af NATO, stiller andre NATO-lande 
luftstyrker til rådighed for opgaven, 
og hver fjerde måned afløser man 

hinanden. Baltic Air Policing Mission 
blev etableret i 2004, og har udover 
Danmark haft deltagere fra bl.a. USA, 
Canada, Frankrig, Belgien, Norge, 
Italien, Ungarn og Polen. Det er ikke 
tvivl om, at der er brug for luftstyrker 
til denne opgave på NATO's østlige 
flanke, så Baltic Air Policing Miss ion 
er af stor betydning. 

De fleste NATO-fly opererer ud fra 
Siauliai, der ligger i det nordlige Li
tauen mellem Vil nius og Klaipeda. 
Det litauiske flyvevåben har gjort et 
stort arbejde med bringe basen op 
til en tidssvarende standard for alt 
det personel, der deltager. Der er 
opført nye bygninger, hangarer og 
kontroltå rn, foruden at startba ner og 
taxiveje er blevet af højeste standard. 
Jeg har selv været på Siauliai mange 
gange, og forandringerne er meget 



tydelige og foregår stadig i et højt 
tempo, ikke mindst dem, der har med 
NATO-missionen at gøre. De gæsten
de piloter må næsten føle sig hjemme 
i den moderne infrastruktur. 

QUICK REACTION ALERT 
QRA-flyvningerne er de mest ud
fordrende, piloterne kommer ud 
for på deres deployering. Der er to 
typer - Alpha Scramble, som er ægte 
interceptions, og Tango Scramble, 

J 

der er træningsflyvninger. På besøg 
på Siauliai har jeg oplevet en Alpha 
Scramble og var meget imponeret 
over, hvordan alle udførte deres opga
ver koordineret og effektivt. 

Det var første gang, jeg så piloter tage 
G-dragter og våddragte r på i hurtigt 
tempo, og det er ikke så let, som man 
skulle tro. Herefter løb de til de klar
gjorte fly, gennemførte quick-start
proccdurcn og fik førsteprioritet til 
take-off. Der gik mindre end ti minut-

DANSKE F-16 
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ter fra alarmen kom, til flyene var i 
luften. 

Siauliai er ikke den eneste baltiske 
base, hvor NATO-jagere er statione
ret. Da russisk aktivitet ved NATO's 
østflanke har været støt tiltagende, 
har NATO besluttet også at stationere 
jagere på Amari-basen i Etland, hvor 
den "støttende nalions" 0y deploye
rer til. Både her og i Litauen er der 24 
timersvagt. Koordinering af flyvnin
gerne og monitorering af luftrummet 
finder sted fra Combined Air Operati
on Centre i Uedem i Tyskland. Denne 
enhed har ansvaret for at scramble 
fly fra begge baser og for at dirigere 
piloterne til de uidentificerede fly. 

I luften skal piloterne finde maskinen, 
fortager en visuel inspektion, iden
tificere den og eskortere den i det 
luftrum, jagerne håndhæver suveræ
nitet i. QRA-flyvninger foretages som 
regel i forbindelse med krænkelser af 
NATO's luftrum, eller når instrukser 
fra flyvekontrol ikke følges. Fly uden 
transponder eller flyveplan kan også 
interceptes. I mange tilfælde har de 
interceptede fly været fra det russi
ske flyvevåben, når maskiner herfra 
flyver t il eller fra Kaliningrad. Det 
skal understreges, at disse flyvninger 
ikke skal opfattes som aggressive 
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skridt, men som "show of force" sna
rere end trusle,~ Men NATO må være 
klar til enhver eventualitet, og derfor 
er QRA-jagerne bevæbnet. 

Baltic Air Policing Mission arbejder 
også med civile opgaver, f.eks. har 
man faste procedurer for at håndtere 
situationer med flykapring eller ra
diofejl. 

FLYVEVÅBNET PÅ VAGT 
I skrivende stund er der fire dan-
ske F-16 stationeret på Siauliai. Det 
er Mid life updatede fly fra Fighter 
Wing Skrydstrup. Foruden software
opdateringer har flyene et spotlight i 
snuden, der kan anvendes ved visuel 
inspektion om natten. Dette har væ
ret meget nyttigt i vintermånederne 
med lange nætter, hvor en del inter
ceptions fandt sted. PIDS-pylonerne 
(Pylon Internal Dispenser System) 
under vingerne på stationerne 3 og 7 
kan udsende chaff og flares, hvis fly
ene skulle blive angrebet. 

På QRA-opgaver er F-16-fly-
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ene konfigureret med en standard
bevæbning bestående afto AIM-120 
AMRAAM og to AIM-9 Sidewinder
missiler. Almindeligvis flyver de også 
med to droptanke, der giver en sam
let endurance på omkring to timer. 
Danskerne griber tingene lidt ander-

ledes an end andre NATO-partnere, 
idet piloter og andet personel kun er 
6-8 uger i Litauen, hvorefter de rejser 
hjem, og andre overtager. Folkene er 
med andre ord ikke af sted seksten 
uger, som det ellers er almindeligt. 
På den måde får flere gavne af træ-



ningen, og udstationeringerne varer 
kortere tid, så man hurtigere kan 
komme hjem igen. 

De danske F-16 i Baltikum deltager 
også i multinationale øvelser, som 
f.eks. Ramstein Alloy. Her træner de 
interce ption -procedure1~ formations
flyvning, Combat Search and Rescue 
og lufttankning sammen med fly fra 
andre lande. Det danske personel er 
også involveret i andre aktiviteter, 
der understreger sammenholdet i 
a lliancen, eksempelvis deltager de i 
lokale ti ltag for børn, velgørenheds
a rrangementer og det litauis ke flyve
våbe ns Runway Run Siaulia i, der or
ganiseres i forbind else med en åbe nt 
hus-dag på basen. 

Den russiske aktivitet i luftrummet 
vokse,~ I 2016 blev der fore taget 110 
interceptions, mens ta llet var vokset 
til 130 i 2017. Det s ker nogle gange 
om ugen, a t der er brug for at sera m
ble til QRA, så de dans ke piloter er 
godt beskæ ftiget i Baltikum. Når de 
forlader basen, vil det være Spa nien 

og Portugal, der overtager opgaven 
med a t håndhævede suveræniteten i 
de baltiske luftrum. 

P.S. Oversætteren tillader sig hermed 
Pt PS 08 t ilføjP1~ ;i t h;:in h;:ir en tysk 
kollega, hvis gode venner i Estland 
fortæller, a t de er så virkelig glade for 

lyden af NATO-jagere i deres luftrum! 
Det er helt sikkert, at vores fly hjæl
per med at sikre god nattesøvn i de 
baltiske lande. Deres efterbrændere 

~ 

er lyden af frihed . +-
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I århundreder har mennesker drømt om kunne flyve, og de seneste godt 100 
år har det været muligt at anvende forskellige "proteser" i form af balloner, 
paraglidere, hangglildere, svævefly og motor.fly. Frit fald er også en mulighed, 
der dog indtil for nylig har krævet en faldskærm, for at gøre landingen til mere 
end en engangs-oplevelse. 

F 
ølelsen af at ophæve tyngde
kraften og svæve frit i luften, 
er vi uden tvivl mange der 
drømmer om at opleve, 
og måske er det ikke alle 

FLYV-læsere der er klar over, at det 
kan lade sig gøre i Danmark. Uden 
for Høje Taastrup findes der nemlig 
en virksomhed, der siden 2011 har 
tilbudt simuleret frit fald, og efter at 
have prøvet det, kan FLYV kun a nbe
fale alle flyvernørder en tu r. 

Hvis du har prøvet at få en bordten
nisbold til at "svæve", ved at tage 
støvsugerslangen af en gammel 
Nilfisk, og montere den i toppen, så 
mundstykket blæser i stedet for at 
suge, så ha r du nok også tænkt på 
om man vi lle kunne lave noget endnu 
sjovere med en kraftigere støvsuger. 
Om det er sådan "Bodyflight" blev 
inspireret er uvist, men det er i grove 
træk det man oplever, når man læner 
sig ind over luftstrålen og lader sig 
holde i luften af luftstrømmen, der 
blæser med ca. 220 km/t. i den 13 
meter høje og godt 3 ½ meter brede 
lodrette vindtunnel. 

~ e som en faldskærmsspringer 
i frit fald - uden at skulle bekymre sig 
om at få udløst en faldskræm - er en 
skøn oplevelse, selvom det ikke er så 
nemt som det ser ud. 

\ 
For at fi nde balancen og at styre fra 
side til side, og op og ned, kræver at 
man finder ud af hvor meget arme og 
ben skal bevæges. 

Da turene i vindtunnellen typisk 
varer et minut, er der ikke meget tid 
til at eksperimentere. men omkring 
et minut er nok til at man får en ide 
om hvordan man skal bevæge s ig. 
Og så giver det lyst til at prøve igen! 
Derfor er det godt tænkt, at ople
velsen er strikket sådan sammen, at 
man bliver ledt ind til vindtunnellen i 
små grupper, hvor alle i gruppen kan 
se den person der flyver, og på den 
måde observere og tage ved lære. 
Tale sammen kan man nemlig ikke, 
for vindturbinen og vinden larmer så 
meget, at man kun er glad for at have 
ørepropper i ørerne hjelm på hove
det. Efter første tur stiller man sig i 
kø igen, og langt de fleste få r endnu 
mere ud af anden tur end den første, 
hvor krop og hoved skal vænne sig t il 
at være "vægtløs". 

Air Experience eller BodyFlight, 
som det også kaldes, er blevet en 
stor succes, der kan opleves i man
ge la nde, og har man ikke allerede 
prøvet det, så er det bestemt værd 
at skrive et par minutters vægtløs-
hed på ønskesedlen! + 

Tekst og foto: Rune Balle 
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Så godt som hver eneste lørdag formiddag -året rundt -mødes en gruppe flyver
nørder i hangaren "Homebuilders Corner" i Roskilde Lufthavn. I Hangaren bor 
der fire RV-fly, der bliver passet og plejet, så de er klar til det de med årene er 
blevet kendt for, nemlig sammen med flere andre hjemmebyggede fly, at flyve 
opvisninger i form af"teamet" RVATORS! 

Tekst og foto: Rune Balle 

Egentlig var det slet ikke meningen at 
de hjemmebyggede fly skulle bruges 
til opvisninger. De blev nemlig bygget 
fordi ejerne ganske enkelt ikke kunne 
lade være med at købe et byggesæt 
og gå i gang. At bygge en flyvema
skine er dog ikke noget man bare lige 
gør, for det kræver håndelag og en 
god portion tålmodighed, hvilket vil 
sige t id til at lægge over 4.000 t imer, 
der skal fi ndes i weekender og ferier. 

Gennem årene har flybyggerne i 
"Homebuilders Corner" produceret 
fem fly fra Vans Aircraft, nemlig tre 
RV RV6'ere: OY-RVA, OY-RVI og OY
RVG og der fløj første gang i 2001, 
2003 og 2012, en RV4'er OY-VRV der 
fløj første gang i 2003 og så en RV8'er 
OY-RVC der fl øj første gang i 2010. 
Da de tre første fly fra "Homebuilders 
Corner" var flyveklare, og godkendt 
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efter et grundigt testflyvningspro
gram, meldte lysten til eventyr sig, 
hvilket medførte ture rundt i Dan
mark og det store udland. Stig Ham
merich, der er medejer af OY-RVG, der 
er en RV-6'er fortæ ller, at det førte 
til mange spændende ture t il blandt 
andet Silja n Airpark, nordvest for 
Stockholm, og Duxford i England. 

Som årene gik, blev det t il en hel 
håndfuld fly, der kunne følges ad på 
ture rundt i in- og udland, og når flere 
fly ska l ind og ud af kontrolzoner 
medfører det en masse radiokom
munikation. For at gøre det lidt nem
mere, besluttede piloterne at følges 
ad som en formation, hvilket betød 
at man kunne nøjes med at en enkelt 
pilot tog sig af radiokommunikation 
for a lle fly. "Med tiden blev formatio
nen tættere og tættere" fortæller Stig 

Hammerich "og da vi en dag kom til 
at snakke om at vi var ved at være 
rimeligt gode til at flyve i formation, 
var der en der foreslog at vi forsøgte 
at gøre lidt mere ud af det". 

Da FLYV er på besøg, en dejlig forårs
dag i begyndelsen af april, er der lige 
ved at blive mangel på siddepladser 
omkring bordet i midten af hangaren. 
For når "aviatørerne" mødes i hjem
mebygger-hangaren, er første punkt 
på dagsordenen, at få kaffe og mor
genbrød. Stig Hammcrich fortæller, at 
han plejer at stå lidt tidligere op end 
de andre, og at han så sørger for at 
gas-fyret bliver tændt og at der bliver 
hentet vand til kaffe. Som regel når 
han også a t få fejet gulvet og ryddet 
lidt op, inden resten af holdet møder 
op til duften af fr iskbrygget kaffe og 
en næsten lun hangar. 



At får varme i hangaren er dog ikke 
alt id lige nemt, for i vinterhalvåret 
kan det være nødvendigt at lægge 
tæpper langs gulvet ved hangarpor
ten, hvor kold luft meget gerne vil ind 
i hanga re n. Nogle vintre er det også 
så koldt, at det ikke giver mening at 
fo rsøge at varme hangaren op, og så 
må de små fly stå og fryse helt alene 
i en kold og mørk hangar, til vejrgu
derne endelig skrue r op for varmen 
og ned for vinden. 

Homebuilders Corner der startede 
som flybyggerværksted, er efter
hånden mere kendt som hjem for 
det næsten berømte opvisningshold 
"RVATORS", der har givet os på jor
den mange flotte oplevelser. Som det 
fremgår a f billedet af aviatørerne, så 
er der ikke tale om nogen egentlig 
ungdomsklub, for de fleste piloter har 

holdt mere end en håndfuld runde 
fødselsdage. En enkel t ung pilot har 
dog blandet sig i flokke n, og det er 
Viktor Byrholdt, der ligesom sin far, 
Rene Byrholdt er bidt af a lt hvad der 
kan flyve. 
Far Byrholdt er tydeligt stolt af at 
sønnike for ganske nyl ig har fået cer 
tifikat, og da vi står og sparker dæk 
og klapper RV'eren som både far og 
søn er medejere af, tilbyder Far Byr
holdt FLYV en tur med den unge pilot. 
Der går derfor ikke ma nge minutter 
før OY-RVA er trukket ud fora n han
garen, og vi er på vej til tanken, for at 
få lid t af de dy re dråber tanket i de 
korte RY-vinger. 

Er man ikke vant ti l at flyve RV, så er 
det ikke noget at være bekymret fo1'. 
Flyene fra Yans Aircraft er nemlig 
godt gedigent kram, der dog ikke ve-

jer 
mere 
end højst 
nødvendigt. Det mær-
ker man tydeligt, når hestene 
bliver sluppet løs. For så snart hju
lene s lipper asfalten, efter det korte 
startløb, viser variometeret hurtigt, 
at det går markant mere opad end 
når der flyves Cessna 172 eller Pi per 
PA28 med t ilsvarende motorkraft. 

Viktor fortæller, at han har fløjet med 
s in fa r i mange år, men at certifikatet 
kun er et pa r måneder gammelt. Det 
kan man dog ikke mærke, for han 
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flyver som en rutineret pilot. Ambiti
onerne er også i orden, for drømmen 
er at komme ind på "Flyveskolen" i 
Karup, og videre til noget hurtigere, 
hvis det kan lade sig gøre. 

Da vi har fløjet et par minutter, t ilby
der Viktor sin gæst at tage pinden i 
RV'eren, der er forbavsende kontant 
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på rorene. Da vi ikke har tid til at 
flyve en længere tUt~ bliver det bare 
til et par "steep turns" over Roskilde, 
der er nok t il at konstatere, at der 
er god grund til at Vans Aircraft har 
solgt tusindevis af byggesæt. 

Efter den korte demo-tur sætter Vik
tor stille og roligt hjulene på asfalten 
på bane 11, hvorfra det s idste af 
turen foregår i lidt for lav højde med 
alt for langsom hastighed, for vi vil 
jo helst være i lufte n! Og da vi retur
nerer til Homebuilders Corner bliver 
hangarportene igen rullP.t til sidP., og 
RV6'eren kommer på plads igen, sam
men med sine legekammeRVater. 

Flyene har røgsystemer, der leder rapsolie 
ind i udstødningsrøret, hvor det omdannes 
til den flotte dekorative røg 

FLYVENDE "MATRIX-PRINTER" 
I hangaren er der flere projekter i 
gang. I et fly kæmper holdet med at 
finde en løs forbindelse i radiostak
ken, hvilket er en a f de udfordringer 
der kan tage et par minutter eller et 
par dage. Et andet fly har haft mo
toren til eftersyn, og ved samme lej
lighed fået helt ny kunststof-propel, 
der meget snart skal prøves for første 
gang. 

Men der er også noget helt nyt og 
spændende i gang, nemlig proj ekt 
"matrix", der går ud på at få compu
tere t il at styre røgen fra flyene, så 
der kan skrives på himlen. Om alt går 



vel bliver det noget vi kan komme til 
at se til årets arrangementer, hvor der 
f.eks. kan skrives FLYV med kæmpe 
store bogstaver på en blå himmel. Det 
er i hvert fald planen, og når compu
terne og hanerne, der skal åbne og 
lukke for rapsolien, er justeret, vil 
det være muligt at bestille bogstave1~ 
mod at man bidrager med et økono
misk tilskud til benzin og rapsolie t il 
røg. 

TRAVL SOMMER 
Inden FLYV haster videre, når vi 
ganske kort at tale om sommerens 
arrangementer. Team "RVAVOR" er 
nemlig blevet ret så populære, for
tæller Rene Byrholdt, der har ansvar 
for booking og planlægning. Som 
bekendt er Roskilde Airshow kun de 
ulige år, hvorfor der ikke er opvisning 
på hjemmebane i år. 

Om vi får mulighed for at opleve RVA
TORS t il Danish Air Show i Aalborg 
er endnu ikke afklaret fortæller Rene 
Byrholdt, der henviser til : 

www.homebuilderscorner.dk 
hvor man kan følge holdet, som 
FLYV ønsker en rigt igt god 

+-sommer! 

Cockpittet i et selvbygget RV-fly 
adskiller sig ikke markant fra cockpit 
i fabriksfremstillede fly. 

Som ung fly-medejer kan Victor 
forhåbentlig inspirere andre unge 
til at lære at flyve! 
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FLYV med Jens Trabolt 

Da FLYVs redaktør fra 1998-2010, Knud Larsen, 
valgte at gå på pension, besluttede bestyrelsen for 
KDA en ny strategi for FLYV. Magasinet skulle nemlig 
moderniseres, så det kunne sælges i kiosker, og på 
den måde opnå en bredere læserskare. Derfor blev 
stillingen som redaktør opslået, og blandt de kvali
ficerede ansøgere blev den nuværende redaktør for 

0 

svæveflyvemagasinet "Nordic Gliding" ansat. Tekst: Rune Balle Foto: Jens Trabolt 

Med i værktøjskassen havde FLYVs 
nye redaktør, jens Trabolt, det der 
skulle til, for at gøre FLYV salgbart, 
og allerede fra første "nye" FLYV - for
året 2010 - var de nye tiltag tydelige. 
FLYV ændrede nemlig karakter fra at 
være det gode gedigne "klub-blad" til 

42 FLYV April 2018 

at være "magasin", hvor det visuelle 
spillede en større rolle end tidligere. 
Den indfaldsvinkel havJe Jens Trabolt 
med sig fra bil-verdenen, som han 
kom fra, og det blev et frisk pust, der 
gav FLYV en ny visuel identitet. 

Som bekendt fik jens Trabolt des
værre kun godt to år på redaktions 
kontoret i KDA-huset, fordi KDA løb 
ind i økonomiske vanskeligheder. 
Jens nåede dog at få skubbet FLYV i 
den retning, der senere blev fortsat, 
da bestyrelsen for KDA i december 
2012, besluttede at forære FLYV væk 
til nuværende udgiver. 

Tiden med FLYV var utroligt spæn
dende, fortæller Jens Trabolt, da vi 
mødes på havnen i Espergærde, en 
kold og blæsende forårsdag i slut
ningen af april. "Men der var også 
hektisk, og hårdt at skulle levere et 
nyt magasin hver måned, samtidigt 
med at skulle pendle mellem Esper
gærde og Roskilde Lufthavn, og have 
helt små børn, hvilket ofte gav nætter 
med afbrudt søvn." 

Da vi søger i ly af blæst og regn, på en 
italiensk cafe med udsigt til Esper
gærde Havn, fortæller Jens Trabolt 
glædestålende om alle de gode ople-



7 

velser FLYV gav ham. At få lov til at 
lave FLYV åbnede nemlig for en ny og 
spændende verden, hvor kun fanta
sien satte grænser for hvilke historier 
der kunne laves. For det at repræsen
tere FLYV var noget helt særligt, der 
åbnede døre! 

Ud over at være bil-entusiast er Jens 
Trabolt også svæveflyver med 250 ti
mer og 700 starter bag sig, og derfor 
gav jobbet som redaktør af FLYV ind
sigt i en ny flyververden, hvor flyene 
kunne starte selv og flyve længere, 
højere og hurtigere. 

På spørgsmål om hvilke artikler der 
gav de største indtryk at lave, fortæl
ler Jens, at det helt klart var at følge 
indfasningen af forsvarets Merlin
redningshelikoptere og indførelse 
af læge-helikopteren i Ringsted, der 
blandt andet blev hjulpet i gang af 
lægehelikopter-tjenesten lige syd for 
den dansk-tyske grænse. 

At få lov til at tilbringe tre døgn sam
men med en besætning på SAR-vagt, 
på den dengang nye EI-1-101 Merlin i 
Roskilde, var dog det absolutte høj
depunkt. For at få lov til det, skulle 
Jens Trabolt først gennemføre et 
overlevelseskursus i Esbjerg, hvor 
han lærte at redde sig ud af en "heli
kopter" under vand. Det var virkeligt 
en øjenåbner, der dog nærmest b leg
nede da han kom med på en "skarp" 
redningsmission over Øresund, hvor 
han oplevede hvordan de store heli
koptere og deres besætninger redder 
menneskeliv! 

Jens Trabolt, der nu på femte år er 
foto-journalist på, og redaktør af, 
svæveflyvernes magasin Nordic 
Gliding, fortæller afs lutningsvis, at 
jobbet som redaktør af FLYV var fan
tastisk, og at han ofte savner at kunne 
skrive artikler om motorfly, rutefly, 
helikoptere, ultralette fly, gyrokop
tere og alt det andet spændende FLYV 
gav mulighed for. 

For Jens Trabolt betød lukningen af 
FLYV i 2012, at han måtte finde sig 
et andet job, hvilket i første omgang 
blev en tidsbegrænset stilling som 
kommunikationsmedarbejder hos 
Trafikstyrelsen. 

Da svæveflyveunionerne i Norge, Sve
rige og Danmark senere blev enige 
om at skabe det nye fælles-nordiske 
magasin "Nordic Gliding", var Jens 
med i udviklingsprocessen, og på den 
måde med til at skabe sit eget job. 
Det gav ham mulighed for at arbejde 
med det, der for de fleste er hobby. 
"Det var - og er - en gave", afslutter 
Jens Trabolt, der med glimt i øjet til
føjer "og det er faktisk næsten ligeså 
godt som at lave FLYV". +-
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D 
ieter Betz er en verdens
mand. Han har hjemme 
alle steder og ingen ste
der. Jo, jo - han har da en 
postadresse i Danmark og 

et personnummer ikke at forglemme. 
Uden de to ting eksisterer man sim
pelthen ikke i et gennembureaukrati
seret moderne samfund. Men Dieter 
kunne i princippet bo alle mulige 
andre steder. 

Dieter er 100 procent til stede, der 
hvor han er lige nu. 8.000 meter oppe 
over New Zealand i et svævefly, ansigt 
til ansigt med en jaguar i Arnazonas
junglen, på en farm i Afrika eller på 
en terrasse blandt venner i et par
celhuskvarter en stille sommeraften. 
Hvis Dieter er på besøg hos dig, så 
regn med, at han vil starte med at 
spørge, hvordan du og din familie har 
det, hvad I laver, og hvad der er sket 
siden sidst. Det er netop verdens-

manden. Man er først i stand til at 
have hjemme i hele verden, når man 
interesserer sig for den. 

Nu er det svært at forestille sig, at 
snakken ikke før eller siden skulle 
komme ind på flyvning, når Dieter er 
til stede. Og vær ikke tvivl; han kan 
øse af en meget stor portion sandsyn
lige og usandsynlige oplevelser med 
alle mulige flyvemaskiner rundt om
kring i hele verden. Han kunne for
tælle herfra og til juleaften og tilbage 
igen uden at gentage sig selv. 

UNDERSKRIFTEN 
Dieter voksede op syd for Hamburg i 
et ludfattigt land, der lige havde tabt 
endnu en verdenskrig. Det stod slet 
ikke skrevet i kortene, at han skulle 
ende som pilot. Hans far sagde "spørg 
din mor", da tanken blev flygtigt luf
tet. Mor sagde utvetydigt nej. 

Men drømmen om at dele verden 
med fuglene var ikke til at holde 
nede. Den eneste løsning, teenageren 
lige kunne komme på, var at forfalske 
sin fars underskrift, der var nødven
dig for at blive meldt ind i den lokale 
svæveflyveklub. Hvis far ikke ville 
skrive under, måtte han jo selv. 

Dieter første flyvning var solo, for det 
varensædet skoling i den klassiske 
SG-38 skoleglider. Inden Dieter korn 
op fra græsset, sad han og lærte at 
holde vingerne vandret op mod 

1 Dieters første spilstart var solo - og turen 
endte i et træ. "Vinden var vendt, så jeg fik 
kun 200 meters højde på. Jeg syntes, Jeg 
var vældig højt oppe. Så jeg forsatte bare 
ligeud, glad og lykkelig. Men pludselig var 
træerne blevet så store ... " 

2. En glad ung Dieter kort efter at han 
havde fået sit motorflyvecertifikat. 
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vinden. Siden blev flyvningerne målt 
i sekunder. 

Det var stadig ingen karriere. Det liv 
Dieter med familie, lærere og venners 
hjælp havde kurs mod var en pæn 
borgerlig og helt igennem forudsige
lig tilværelse. For alle andre end ham 
selv virkede det derfor dybt fornuf
tigt, at han kom i butikslære og blev 
udlært materialist. Med andre ord 
specialist i at sælge tandpasta, hår
shampoo og makeup. 

Dieter skrev så en opgave til en kon
kurrence, hvor unge skulle beskrive 
flyvningens fremtid. Til sin egen store 
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forbløffelse vandt han og fik penge 
til et privatflyvercertifikat. Som vær
nepligtig kom han siden til at flyve 
Dornier Do-27 i flyvevåbnet. Men det 
lå stadig tungt med at gøre flyvningen 
til en levevej - småborgerlige sham
pooflasker tårnede sig truende op på 
den mentale horisont. 

"Jeg kunne ikke komme i Lufthansa, 
fordi jeg ikke havde studentereksa
men. Men som soldat var jeg statio
neret i Eggebek syd for Flensburg. 
Lige nord for grænsen, i Danmark, 
fandt jeg løsningen på at slippe for at 
komme tilbage til butikken." Den løs
ning hed Ingolf Nielsen. 

-,,. 

Ingolf Nielsen havde grundlagt 
Cimber Air i årene efter Anden Ver
denskrig, og han beskæftigede unge 
piloter, der ikke fik en særlig impone
rende løn, men som var lykkelige for 
at kunne flyve i det hele taget. Han 
var fløjtende ligeglad med, om Dieter 
havde studentereksamen. 

"Jeg havde besøgt Ingolf, når jeg hav
de fri fra flyvevåbnet i Eggebek. Jeg 
kunne godt lide den uformelle tone, 
hvor man sagde 'du', selvom han var 
direktør. Som lærling og allernederst 
i hierarkiet i butikken derhjemme 
skulle jeg nærmest stå ret og sige 'De' 
til alle. Så da jeg var færdig i flyve
våbnet, kørte jeg direkte op til Ingolf 
og spurgte, om han kunne bruge mig. 
Det kunne han godt. Jeg ville gerne 
starte med det samme, men vi blev 
enige om, at det hellere måtte vente 
til dagen efter. Han skulle først skaffe 
mig en arbejdstilladelse fra Frem
medpolitiet - som det hed dengang." 

Det var hurtigt ordnet, og snart fløj 
Dieter alt muligt for Ingolf. Rundflyv
ning, fotoflyvning, hvor han hang ud 
af KZ III'eren med et stort kamera, 
taxaflyvning, efterhånden også rute
fly til København. 

Således blev Dieter aldrig den ny
delige materialist hjemme syd for 
Hamburg. Men måske havde han i 
virkeligheden eventyrlysten med 
sig hjemmefra. Dieters far levede 
helt traditionelt efter krigen, men i 



1920'erne var han vandret ud i det 
blå fra sin hjemstavn i Bayern og 
hele vejen op gennem Tyskland. Han 
havde spillet og sunget sig til mad og 
husly, og han var endt på verdensha
vene med den tyske marine. 

RUTEFLYVNING 
Dieter kom efterhånden til at flyve 
mange forskellige slags fly over hele 
verden. Han har a ltid haft lyst til at 
prøve nye typer, få nye erfaringer, se 
nye steder. Flyvning har altid været 
et mål i sig selv for ham, men også et 
middel t il at opleve verden med. 

"Jeg lærte ret hurtigt, at større fly 
ikke nødvendigvis førte til større 
flyveglæde. Det var da spændende, at 
blive omskolet til Boeing 737, da jeg 
var hos Maersk Air. Det var interes
sant at lære om systemerne og tek
nikken, også at få pisket disciplinen 
omkring procedurer og teknikker 
ind - 'Fly by the numbers' brølede 
instruktøren, hvis jeg ikke holdt de 
129 kts, der var den designerede ap
proach speed på en given øvelse." 
Men at sidde med kaffen i mange 
lange timer på automatpilot svarede 
slet ikke til Dieters opfattelse af, hvad 
man bedst bruger sin tilværelse til. 

"Det var for kedeligt. Pengene var 
gode, og de billige flybilletter i fe-

rierne var gode, og kollegerne var for 
den sags skyld også rigtig gode. Men 
man løb en seriøs risiko for at kede 
sig ihjel. Jeg avancerede aldrig til 
kaptajn, jeg holdt ikke rutinen ud." 

NATUREN 
En destination i Dieters år med ru
teflyvning var dog klart mere spæn
dende end alle andre: Færøerne. 
Indflyvningen mellem fjeldene er 
praktisk taget altid turbulent, lave 
skyer og nedbør er andre udfordrin
ger og det hele kan ændre sig meget 
hurtigt. Færøerne bliver aldrig ru
tine, og de år, hvor turen foregik med 
F-27, måtte besætning og passagerer 

"Jeg har aldrig købt en 

LÆDERSOFA:' 

1. Dieter benyttede sig at en sjælden 
brugt bestemmelse om, at det tyske for
svar skulle hjælpe en værnepligtig med 
PPL med at vedligeholde certifikatet. 
"Der var ingen flyveklub, der hvor jeg var 
stationeret, så de bestemte sig til, at jeg 
lige så godt kunne lave noget fornuftigt 
i de flyvetimer, jeg havde ret til. Jeg kom 
derfor til at flyve kommunikationsflyv
ning med en Dornier Do 27. En type,jeg 
aldrig ville have haft råd til at flyve for 
egen regning." 

2. Deicing, desnowing - whatever! Når 
man færgeflyver en de Havilland Heron 
over Atlanterhavet kan man komme 
ud for at skulle grave maskinen frem 
fra snedyngerne. I øvrigt er de fire små 
motorer på typen her ikke nogen ekstra 
sikkerhed på lange stræk over havet. 
Det går måske lige at holde højden på 
tre, hvis en sætter ud, men rækkevidden 
er stærkt reduceret. Går to motorer ud, 
kan man glemme alt om at nå tørskoet 
i land. 

3. Dieter har været ude for så meget i 
tidens løb. Han feks. fungeret som jor
demoder, og på billedet her fra Tanzania 
stad han pludselig i en situation, hvor 
der var brug for en dansk kirkesanger! 

4. Dieter holder også meget af at sejle -
her på Yukonjloden. Han har også været 
med til at krydse Atlanten i sejlbåd. 

5. Taxa'en er landet ikke langtfra den 
strand, hvor hvalrosserne holder til i 
Alaska. Lejr- og fotogrej skal sættes i 
land nu. 
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ofte lande på alternative lufthavne, 
f.eks. i Norge. 

"Vi besætninger var privat indkvarte
ret på Færøerne og kom til at lære de 
lokale at kende. Vi fulgtes med dem 
på fisketure og festede med dem:' 
Opholdene gav også Dieter mulighed 
for at nyde naturen på øerne, og han 
endte med ligefrem at få bygget sig 
en klassisk færøbåd deroppe. "Jeg har 
sejlet med den rundt i hele Europa, 
og lige nu ligger den i Portugal," for
tæller han, "jeg må se at få kigget til 
den ved lejlighed:' 

Naturen er Dieters helt store passion 
nærmest på linje med flyvningen. 
Flyvejobs rundt omkring i verden -
med hvaltællinger i Alaska og Safari
flyvning i Afrika, for nu at nævne en
kelte eksempler - gav ham mulighed 
for både at arbejde og komme tæt på 
spændene dyreliv. 

Hans år med HS 7 48 turbopropfly i 
Guyana var bushflyvning, hvor der 
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ikke var nogen kære mor eller et 
stort omfattende system på jorden 
til at hjælpe, når situationen blev 
spændende. Junglen lå som et hori
sont-til-horisont-tæppe under flyet. 
En nødlanding ville stort set være 
lige meget. Selv hvis besætningen 
overlevede, ville det grønne jungletag 
lukke sig over dem og gøre ethvert 
forsøg på undsætning umuligt. En 
nødlanding på havet er heller ingen 
ønskesituation1 men der kan man i 
det mindste ses, hvis et fly eller skib 
skulle komme tæt nok på. 

Dieter kom til at fiyve for både saints 
and sinners. Og det var anything to 
anywhere - smuglervarer, våben, 
friskslagtet kvæg i store stinkende 
bunker, olietønder, you name it. 
Flyverne var frelsende engle, for på 
mange pladser kunne ingen andre 
transportmidler nå frem. 
"Det var der, jeg kom til at eje en 
ozelot. Jeg fik den som killing af en 
indianerdreng, men den voksede. En 
aften til en lidt våd fest begyndte den 

lokale politichef at tale om, at hans 
store dobermann nemt kunne ordne 
min lille kat, for den var byens største 
cat killer. Han var ellers flink nok, og 
jeg hjalp ham jo også med at skaffe 
forskellige ting, han ikke kunne købe 
lokalt - f.eks. en ny rude til bilen. Men 
vi vædede altså. Der gik ikke mange 
sekunder, så sad min ozelot i hundens 
strube, og det overlevede den ikke. 
Politichefen forlangte herefter min 
ozelot aflivet eller afleveret i en zoo
logisk have." 

KRITISKE SITUATIONER 
Når man som Dieter har fiøjet 
20.000+ timer, i mange forskellige 
flytyper under mange forskellige for
hold, har det ikke kunnet undgås, at 
der er opstået kritiske situationer. 
Dieter har landet en PA-28 på en 
bane, der var så glat, at der ikke var 
andet valg end at sigte mellem to 
træer, så kroppen slap nogenlunde 
fra det. "En meget dyr måde at fælde 
træer på;' kommenterer Dieter. 



Og så var der den Do-28 Skyservant, 
som skulle færges t il USA. 

"Den ene motor gik desværre i stå 
over Grønland, og jeg kunne ikke 
holde højden alene på den anden. 
Heldigvis passede mit descent med 
den vinkel Indlandsisen skrånede 
med ned mod vestkysten. Så jeg holdt 
højden over terrænet og kom frem til 
en flyveplads." 

På en Chipmunk, som Dieter havde 
fået lov at låne for at hygge sig lidt 
med kunstflyvning, satte krænge
rorene sig pludselig fast - og ikke 
med pinden i midten. 

"jeg hang ude over Køge Bugt syd for 
København, og havde meget lidt lyst 
til at stå af med faldskærmen og lan
de i det iskolde vand den vin terdag." 
Chipmunken rullede langsomt rundt 
og rundt. Hele tiden tab te den højde 
og det gik hurtigere og hurtigere. 

"Jeg ved ikke, hvor jeg fik kræfterne 
fra, men på et tidspunkt, fik jeg hevet 
så voldsomt i den styrepind, at hele 
styresegmentet under pinden blev 
bøjet, og rotationen holdt op. Kastrup 
lå lige fremme, og jeg landede ganske 
pænt på bane 04." 

Så snart Dieter var kommet ned, vir
kede krængerorene igen. Det viste 
s ig, at det var en glemt skruetrække1~ 
der havde sat sig fast i kædetrækket 
til krængerorene. 

Engang skulle Dieter prøveflyve en 
Tipsy Nipper - en ganske lille ensæ
det maskine - som der havde været 
problemer med. De skulle være løst, 
men da han var kommet ca. 30 fod 
op, satte motoren ud igen. 

Flyvepladsen lå i et bebygget område, 
Dieter kunne se altankasserne med 
blomster på husene lige forude. Der 
var ikke andet at gø re end at vende 
om og prøve at komme ned på plad
sen igen. 

"Man har slet ikke tid ti l at blive ban
ge. Det er panik, der slår ihje l. 

"Jeg har aldrig købt en 

LÆDERS OFA" 

1. Dieter var i en periode medejer af 
en KZ VIII. Her har Kasper Svenstrup 
Hansen malet en situation, hvor Dieter 
fløj med den i Schweiz. Maleri: Kasper 
Svenstrup Hansen 

2. Pc'J en flyveplads i Guyana - lasten, 
der fløjet ind, ligger i forgrunden. 
På vognen bagved ligger friskslagtet kød 
i sække. Det skal med den anden vej. 
Slagtningen foregik først, når flyet var 
landet, da man skulle være sikker på, at 
det kunne blive fragtet videre. Lugten i 
kabine og cockpit på sådan en flyvning 
var ikke for vegetarer! 

3. "En meget dyr måde at fælde træer på" 
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"Jeg har aldrig købt en 

LÆDERSOFA" 

Jeg koncentrerede mig bare om at få 
maskinen ned og 'save my ass'." 

Ua Nipper'en ramte kornet ved siden 
af pladsen slog den rundt og lå med 
bunden i vejret. Dieter endte hæn
gende på hovedet med en lang glas
splint fra det knuste canopy pegende 
lige ind mod det ene øje. Samtidig løb 
benzinen ud på jorden under ham. 
Han ville meget gerne ud i en fart. Det 
kom han så også, da hjælpende hæn
der snart var i gang med at løfte det 
lille fly og få ham væk fra vraget. 

Dieter havde tilsyneladende hverken 
brækket eller forvredet noget. Men 
alligevel var alle på pladsen enige om, 
at han hellere måtte tage ind på ska
destuen og blive set efter. Han kørte 
derind i en taxa. Men i modtagelsen 
havde man meget svært ved at tage 
ham alvorligt, når han forklarede, at 
han var faldet ned med en flyvema
skine og gerne ville ses efter. "Den er 
god med dig," sagde sygeplejersken 
smilende. 

Det er et træk ved Dieter, at han meget 
gerne deler sin glæde ved flyvning med 
andre. Her giver han Christin Nielsen 
gode tips til, hvordan man bedst udnyt
tet termikken under Women's World 
Gliding Champianships. Dieter er i det 
hele taget meget ofte at finde på en fly
veplads, hvor der sker noget spændende. 
Foto: Ole Steen Hansen 
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"Hvad gør man så?" spørger Dieter. 
"Jeg tog en taxa tilbage t il flyveplad
sen igen. Der ringede vi så efter en 
ambulance. Det viste sig, at jeg godt 
kunne blive undersøgt, når jeg kom 
kørende til hospitalet med blå blink!" 

DE STORE OPLEVELSER 
Nogle store oplevelser i luften er 
kommet som følge af, at folk har haft 
brug for Dieters erfaringer. En mand 
havde købt en Beech 18, men følte 
sig usikker på to motorer og halehjul. 
Dieter gav en hånd med at omskole 
ham og fløj med som sikkerhedspilot 
til mange lande i Europa. 

En ven skulle have en hånd med at 
få styr på en An-2, og en anden ville 
gerne flyve rundt i Alaska med en 
Super Cub, men turde ikke lige selv 
kaste sig ud i skilandinger og even
tuelle møder med brune bjørne. 
Dieter tog med i en anden Super Cub. 
Geværerne til eventuelt nødvendigt 
selvforsvar var spændt fat på vinge
stræberne. 
Svæveflyvningen var Dieters første 
møde med flyvningen, og han dyrker 
den stadig. "På en måde, er det den 
fineste og reneste form for flyvning. 
Uhæmmet flyveglæde." 

Dieter flyver både veteransvævefly og 
de mest moderne typer - sidstnævn
te bl.a. i New Zealand og Sydafrika, 
hvor der har været brug for ham som 
instruktør. 

BESSIE 
Friheden ved flyvning har alle dage 
været lidt af en illusion. Man er be
grænset af vejret, brændstofbehold
ningen og bankkontoen. Hvis Gud 
havde forestillet s ig, at mennesket 
skulle flyve, ville han som bekendt 
have givet det nogle flere penge at 
gøre det for! 

Men Dieter har været så tæt på den 
totale frihed, som man kan komme. l 
2005 købte han en Piper PA-11 Cub 
Special. Han holdt den på en lille lo
kal flyveplads, og med den maskine 
kunne han styre det hele selv - noget, 
der altid har tiltalt Dieter. 

Han drev - og driver fortsat - luft
fotofirmaet Hawkeye Photography 
sammen med sin kæreste Maria. 
Dieter var en gammel rotte i det fag, 
og kombinationen af flyvning og foto 
lå lige til højrebenet. Det gav mange 
gode flyveture og gjorde maskinens 
økonomi endnu bedre. 



I 
Men sådan helt grundlæggende, be
høver Dieter ikke nogen grund ti l at 
flyve. Det er nok at have lyst. Og lyst 
har han tit. Bessie har været overalt i 
Danmark, snart sagt alle flyvepladser 
og mange marker. Mange venner har 
nydt godt af gavmilde tilbud om ture 
i den. "Det er dejligt at dele glæden 
ved flyvning med andre," siger Dieter. 

Denne artikels forfatter har været 
med Dieter på en fotosafari-tur til 
det danske og tyske vadehav - en tur 
alene med det formål at nyde naturen 
dernede. Det var ganske imponeren
de at opleve Dieters evne til at danse 
flyvemaskinen fra fotomål til fotomål 
på relativt lav gas, passende let op
trim og sideror, mens hænderne var 
optaget af fotoarbejde. 

Dieters liv har altid været en balance 
mellem at tjene og bruge penge. "Jeg 
har aldrig købt en lædersofa," siger 
han. "Jeg har ikke ejet meget jordisk 
gods andet end den mere end en mil
lion fotos, jeg har taget gennem tiden. 

Jeg har altid kørt rundt på landevejen 
i garn Ir. smaddr.rk;issr.r. Jr.e lr.vr.r 
spartansk. Alt det fine og dyre bety
der ikke noget for mig." Til gengæld 
har Dieter brugt penge på at rejse og 
opleve og flyve, og flyve endnu mere 
og opleve endnu mere og rejse endnu 
mere. Hvis en tur i Mustang koster 
en hulens bunke penge, ja, så er der 
ikke noget at gøre ved det. Den kan 
ikke undværes - lædersofaen kan 
sagtens! 

Det er sværere med Bessie. Meget 
sværere. I 2015 stod valget mellem 
at bruge pengene på at holde fly, eller 
at have råd til at rejse verden rundt 
nogle flere gange. Dieter valgte det 
sidste. Det var utænkeligt for ver
densmanden at være spærret inde 
i Europa. Siden da har han været 
inviteret med på ballonflyvninger i 
alperne og har fungeret som sikker
hedspilot på en tur Island rundt. Så 
selvfølgelig flyver han stadig, og der 
er brug for hans erfaringer med fly af 
enhver beskaffenhed. 

"Men det piner mig med Bessie," 
sier.r Dir.tr.r. "Jr.g vr.d ikke, om det 
var klogt at sælge den. Jeg var totalt 
dus med den maskine. Jeg så ikke 
på instrumenterne, når jeg fløj. Bes
sie fo rtalte mig det hele, hvis ikke 
lige det drejede sig om approach på 
minimum speed ind til en lille plads. 
Der måtte jeg naturligvis se på fart
måleren. Den har fået et godt hjem et 
andet sted, men det stikker i hjertet, 
når jeg ser den med en ny pilot. Som 
en gammel kæreste i armene på sin 
nye elsker." 

Og hvad er Dieter så i gang med, når 
FLYV udkommer? Det ved man fak
tisk aldrig. Måske holder han flere 
foredrag om sine mange eventyr. 
Eller måske hjælper han en ven, der 
lige skal prøve bølgeflyvning i et svæ
vefly. EIier hvad med at flyve ballon 
i arktiske egne? Kun en ting er helt 
sikker t: Dieter står ikke i en butik 
og sælger hårshampoo! + 
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S.A.I. KZ III U-2 

Glaser-Dirks DG-400 

Kubicek BB42Z 

Vulcanair P 68( 

Schempp-Hirth Ventus 2cT 

Schleicher ASW 28 

ATR 72-212A 600-Version 

ATR 72-212A 600-Version 

ATR 72-212A 600-Version 

ATR 72-212A 600-Version 

Cessna 150B 

Schleicher Ka 6E Rhonsegler 

Cessna 172M Skyhawk 

Robinson R44 Raven 

Schleicher ASW 24 

Grob Astir CS 

Schempp-Hirth Discus 2a 

2008 

1946 

1992 

2018 

2018 

2008 

2001 

2017 

2017 

2011 

2012 

t • I 

16.3.18 

11.4.18 

20.3.18 

8.3.18 

8.3.18 

12.2.18 

21.2.18 

2004 16.2.18 Andersen Housing lnvest ApS,Aarhus 

69 22.3.18 Morten Iversen Møller, Vamdrup 

4-283 23.2.18 Jan Granvig Dahl, Greve 

1401 6.3.18 Niels Hvid 

504/C 1.3.18 Bio.Flight NS, Holte 

214 21.2.18 Ventus 2 Gruppen, Birkerød 

28032 23.2.18 Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub, Vojens 

1471 16.3.18 NAC Aviation 29 DAC, c/o Billund 

1464 14.2.18 NAC Aviation 29 DAC, c/o Billund 

966 22.3.18 NAC Aviation 29 DAC, c/o Billund 

1020 9.4.18 NAC Aviation 29 DAC, c/o Billund 

N~ EJER/BRUGER TID LJ IGERE EJER/BRUGER 

Jimmy Søndergaard Christensen, Dronning
lund 

Greybird Academy ApS, Randers 

Wing Photo v/Troels Mikkelsen, Ry 

OY-DSY 

F-CGRI 

PH-1425 

G-CKAK 

F-WWEU 

F-WWEM 

PR-ATR 

PR-ATK 

Niels Sørensen, Odder(+ 1) 

Team OY-DXG,Jyderup 

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S, løkken 

Matchlease, Viby J 

Michael Maegaard Munkbøl, Herlufmagle (+ 2) 

Eigild Jensen, l økken 

Thomas Fries, Esbjerg (+1) 

Skive Svæveflyveklub 

AX-Gruppen, København 

Weibel Scientific NS, Allerød 

Øst-Sjællands Flyveklub, Rønnede 

Morten Ha bekost Jensen, Greve 



OY-FIT 

OY-FWO 

OY-GIS 

OY-GNS 

OY-HJA 

OY-HJP(2) 

OY-HSL 

OY-JZD 

OY-KFE 

OY-PIA 

OY-SOE 

OY-VBI 

OY-VEG 

OY-XDC 

OY-XPZ 

OY-XUR 

OY-YBT 

BO-700 Global 5000 

Dassault Falcon 7X 

Vulcanair P 68(-TC 

Vulcanair P 68(-TC 

Eurocopter EC 15581 Dauphin 

Eurocopter EC 15581 Dauphin 

Eurocopter EC 15581 Dauphin 

ATR 72-212A 600-Version 

Bombardier CRJ-900 

Dyn:A.ero MCR 4S 

Lindstrand LBL 90A 

Cirrus SR 22 

Bombardier Challenger 850 

Schempp-Hirth Standard Cirrus 75 

Glaser-Dirks DG-300 

SZD-59 Acro 

ATR 42-500 

nro) icr, Vamd,up 

U~ SERVICE 

4.1.18 

15.2.18 

14.2.18 

9.3.18 

28.2.18 

28.2.18 

28.2.18 

22.3.18 

5.4.18 

5.3.18 

13.2.18 

16.3.18 

20.3.18 

6.3.18 

13.2.18 

26.3.18 

15.1.18 

Execujet Europe NS, Roskilde Solgt som G-BKMM 

Anpartsselskabet af 19.9.2006, Brande Solgt som SE-DJl(3) 

Bio-Flight ApS, Holte Solgt som G-PDGV 

BioFlight A/S, Holte Solgt som G-PDGX 

DanCopter A/S, Esbjerg Solgt som G-CKUY 

DanCopter A/S, Esbjerg Solgt som G-CKUT 

Dan(opter NS, Esbjerg Solgt som G-CKVB 

NAC Aviation 3 A/S, Billund Overført til Estland 

Cimber A/S, Kastrup Overført til Irland 

Ingrid BurtenshawThuesen, Herning (+1) Solgt til Holland 

Sonofon A/S, København (+ 1) Solgt til USA 

Bus import.dk ApS, Christiansfeld Solgt til Tyskland 

Execujet Europe NS, Roskilde Overført til Malta 

Steen Elmgaard, holmegaard Solgt til Tjekkiet 

Holstebro Svæveflyveklub, Holstebro Solgt til Tyskland 

Fyns Svæveflyveklub, Vøjstrup Solgt til Tyskland 

Rheinland Air Service GmbH, c/o Sønderborg Solgt til Tyskland 

LYCC>N 
ENGINEERING AB 
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Tel +46-(0)171-414039 

E-mail info@lycon.se · www.lycon.se 

Hårkeberga 16 
SE-745 96 Enkbping 

Sverige 
craft Maintenance 

Lufthavnsvej 7 A, DK-6580 Vamdrup 
+45 75 58 37 08, info@airservice.dk 
www.airservice.dk 
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LÆR AT FLYVE I AARHUS 
Kontakt: 

www.aarhusaircenter.dk 

atrlari 
Lufthavnsvej 34-38 

4000 Roskilde 
Tlf.: 46 19 1114 

Email: cat@aircat.dk 

www.aircat.dk 
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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 

•• 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 kommercielle flyveselskaber. 

Heliflight.dk ApS 
Hangarvej H-11 • DK-4000 Tune Roskilde • 

+45 7022 5260 
kontakt@heliflight.dk • www.heliflight.dk 





FLYV runder 90 år 

Set i det store historiske perspektiv 
er 90 år måske ikke lang tid, hvis man 
vælger at betragte hvordan transport 
af varer og mennesker er forandret 
fra f.eks. 1728 til 1818 eller fra 1828 
til 1918. 

Ser vi på 90-års perioden 1928 til 
2018 så er der dog sket en markant 
udvikling, både indenfor transport 
over land og over vand, hvor damp
maskiner er afløst af benzin- og 
dieselmaskiner. Men der er i særde
leshed sket en nærmest ubegribelig 
udvikling indenfor transport gen
nem luften, hvor flyvemaskiner i 
2018 ikke har meget andet til fælles 
med flyvemaskiner fra 1928, end de 
grundlæggende aerodynamiske prin
cipper. 

Udvikling er at afvikle det indviklede 
- ha r et kvikt hoved engang sagt - og 
fra at flyvemaskiner i første udgave af 
FLYV i 1928 var noget der var frem
stillet af jernrør, træ og lærred, til 
nutidens højteknologiske vidunder
maskiner, så har flyvning og luftfart 
nærmest været båret af at flyvema
skiner er blevet mere og mere indvik
lede. Måske ikke mere indviklede at 
flyve, fordi avancerede computersy
stemer og teknik gør flyene nemmere 
at betjene, men mere indviklede at 
uuvikle, fremstille og vedligeholde, 
fordi de enkelte dele i flyene er langt 
mere komplicerede end de flyvema
skiner, der blev fremstillet i flyvnin
gens barndom og ungdom. 

Ny teknik og ny teknologi er ofte 
noget vi bare tager til os, fordi vi har 
vænnet os til at udvikling i de fleste 
sammenhænge er noget der afvikler 
noget indviklet. Til eksempel brugte 
piloter i årtier rigtigt mange timer på 
at opdatere manuale1~ hvor hundre
der af sider med jævne mellemrum 
skulle tages ud og afløses af nye sider 
der skulle sættes ind i manualer, der 
skulle slæbes med, fordi det var et 
krav at alle piloter havde de nyeste 
informationer med sig. 
At det blev afløst af iPad og andre 
"tablets" indenfor får år glemmer 
vi let, ligesom vi let glemmer hvor 
bøvlet det var at skulle købe film til 
kameraet, indlevere film til frem
kaldelse og efterfølgende sætte de 
fremkaldte billeder ind i foto-albums, 
eller glemmer hvor bøvlet det var at 
skulle tilkalde personale t il at tanke 
en flyvemaskine, og efterfølgende få 
udfyldt papirarbejde, for dernæst at 
betale med kontanter, hvilket i dag 
klares med en chip på et plastickort 
eller en mobiltelefon. 

FLYV har gennem 90 år dokumente
ret alle disse små skridt, og på den 
måde ikke bare skrevet historier til 
læserne men skrevet historie, der 
gemmes for eftertiden på Det Konge
lige Bibliotek i København, Statsbib
lioteket I Aarhus og I de mange hjem, 
hvor læsere af FLYV ikke nænner at 
smide de gamle blade ud, ford i det er 
hyggeligt at sætte sig ned og bladre i 
de historiske historier. 

Rune Balle 
Redaktør og ,., . 

Uugwer af FLYV fra 2013 
Født · 1 Odense 1967 
A-cert./ PPL 1991 
Cand. scient . 
C - 1 antropo/ -K 

PL i New z; I og, bh. 1999 
CPL . D ea and 2003 

I anmark 2004 
Flyvepladschef på So . 
Flyveinstruktør 2005 msø siden 2004 

Søf[y rating Canada 2012 

Gennem de seneste årtier er mange 
magasiner og fagblade "gået ind" 
som det hedder, når udgivelser op
hører, men FLYV består fordi læserne 
værdsætter de historier der bringes. 
Selvom FLYVs læsere ikke tælles i 
titusi nde1~ så er læserne der trods alt, 
og I værdsætter at det historiske ma
gasin FLYV består. 

Derfor takker vi på redaktionen vore 
forgængere det arbejde de har lagt 
så vi overhovedet har noget der hed
der FLYV, ligesom vi takker for den 
opbakning vi møder fra FLYVs læsere, 
fordi det er lysten til at fortælle og 
læse historierne i FLYV der driver 
værket. 

FLYV fejrer derfor med stolthed 90 
års jubilæum med et lille arrange
ment lige midt i Danmark - på Samsø 
Flyveplads - lørdag den 30. juni og 
vi håber et mindst 90 fly og besæt
ninger kikker forbi, om vej ret tillader 
det! For de der ikke har mulighed for 
at deltage, ja så vil der med garanti 
være en fyld ig reportage om arrange
mentet . .. . i næste FLYV! 

God læselyst! 

FLYV J1Jni 7018 3 
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MAGNUS EFUSION 
Under flyvning med den nye elek
triske flytype "Magnus eFusion", 
styrtede det viste fly ned på en mark 
mellem Pogany og Szalanta i Ungarn, 
hvorved flyets pilot og passager 
begge omkom. 

Magnus Aircraft præsenterede flyet 
på AERO-EXPO i Friedrichshafen i 
april måned og forventer at serie
fremstille flyet fra en fabrik der er 
under opførelse i Ungarn. 

Årsagen til ulykken kendes endnu 
ikke, og Magnus Aircraft a fventer 
havarikommissionens rapport inden 
de ønsker at udtale sig yderligere om 
ulykken. RB 

HAVARI PÅ ENDELAVE 
Søndag den 3. juni havarerede et 
tysk fly af typen P68 Partenavia 
med registrering D-GATA under 
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Af: Ole Steen Hansen og Rune Balle 

indflyvning til bane 29 på Endelave 
Flyveplads. Øjenvidner har berettet, 
at flyet under indflyvning kom så 
lavt ind over marken øst for bane 29, 
at det ene hovedhjul ramte marken. 
Efterfølgende knækkede det venstre 
hovedhjul af, da det ramte vejen 
øst for flyvepladsen, hvorefter flyet 
kurrede på venstre vinge og kørte på 
vinge, næsehjul og højre hovedhjul til 
det ramte staldbygningen på gården 
umiddelbart syd for landingsbanen, 
hvor det brød i brand. 

Et vidne til ulykken ringede øjeblik
keligt 1-1-2 hvorefter alarmcentralen 
kl 16:22 aktiverede øens sirene, så 
frivillige brand- og redningsfolk blev 
sendt t il flyvepladsen hvor de bistod 
med redning og brandslukning. 
Inden bra nd- og redning nåede frem, 
havde til-ilende reddet fire personer 
ud af det brændende fly, og overdæn
get dem med vand for at køle brand-

skader. En større redningsaktion blev 
iværksat med to lægehelikoptere 
samt to af forsvarets redningsheli
koptere, og de fire tilskadekomne -
der alle var udenfor livsfare - blev flø
jet til Rigshospitalet hvor de er blevet 
behandlet for brand og røgskader. De 
fire reddede tyskere er den 54-årige 
pilot samt hans passagerer, en tysk 
kvinde på 52 år, en spansk mand på 
33 år samt en tysk kvinde på 28 å r. 

Uheldet på Endelave har medført en 
del diskussioner blandt piloter, der 
flyver til og fra små græsbaner i Dan
mark. Ejer af Endelave Flyveplads, 
Jens Toft tortæller til FLYV, at den 
sydvestlige vind kan have spillet en 
afgørende rolle, da netop sydvestlig 
vind kan være udfordrende, fordi 
vind i højden aftager pludseligt i lav 
højde, hvor de mange træer syd for 
banen giver læ for vinden. 
Jens Toft fortæller i øvrigt, at der gen-



nem 54 år kun har været 21 havarier, 
hvoraf seks havarerede fly senere 
blev repareret på stedet, for dernæst 
at kunne flyve videre. Jens Toft for
tæller endvidere, at der gennem 54 år 
kun har været to uheld med alvorlig 
personskade, at ingen er omkommet i 
forbindelse med ulykker på Endelave 
Flyveplads. 

At lande på korte græsbaner kan 
være udfordrende for piloter der 
er vant til lange asfaltbaner, under
streger Jens Toft, der anbefaler disse 
piloter at få træning med erfarne 
instruktører, så de b liver dygtigere til 
at håndtere højdehastighed. RB 

VERDENS TRAVLESTE FLYRUTER 
Verdens travleste internationale 
flyruter overrasker, skriver "USA 
Today" der har gransket data fra 
luftfartsanalysefirmaet OAC. Travle
ste internationale rute er nemlig den 
mellem Singapore og KualaLumpur, 
der efterfølges af ruterne mellem 
Hong Kong og Taipei skarpt forfulgt 
af ruterne Singapore-Jakarta; Hong 
Kong-Shanghai; Kuala Lumpur
Jakata; Seoul Incheon-Osaka og Hong 
Kong-Seoul. 

For at finde en vestlig international 
rute på TOP-TI over Verdens travleste 
internationale flyruter, skal man helt 
ned og lede på ottendepladsen, hvor 
New York LaGuardia-Toronto Pearson 

er at finde, efterfulgt af Dubai-Kuwait 
på niendepladsen og Hong Kong
Singapore på t iendepladsen. 

For de der ikke kender ranglisten, er 
det interessant at vide, at ranglisten 
er baseret på antal afgange og ikke 
antallet af passagerer. Det betyder at 
ruten mellem Hong Kong og Taipei 
har 2,5 mio. flere passagerer end 
nummer et på listen: Singapore- Ku
ala Lumpur der "kun" har 4 mio. pas
sagerer årligl. 

For at finde en næsten-europæisk 
lufthavn på listen, skal man lede 
helt ned på fjortende-pladsen, hvor 
Dubai-London Heathrow er at finde 
mens Amsterdam - på nittendeplad
sen - er den eneste fastl ,111cls-f'11ropæ
iske lufthavn. RB 

FOKKER DR 1 AWACS 
Nogle gange kommer vigtige oplys
ninger desværre først efter at en arti
kel er trykt. Således med historien om 
Den Røde Baron og hans tredækker, 
som hlev hragt i FLYV i april 201 R. 

Skuldermærket her dokumenterer, at 
Fokker Dr 1 stadig anvendes opera
tivt. Nemlig i en særlig AWACS-udga
ve, som flyves af de tyske besæ tnin
ger i NATO's AWACS-samarbejde! 
OSH 

SØG STØTTE 
TIL PILOTUDDANNELSE 
Herman Johannes og Adda Ham
mers Fond for Erhvervsflyvning 
(Hammers Fond) uddeler støtte 
til pilotuddannelse, herunder ef
teruddannelse af erhve1v!>Oyvere 
samt privatflyvere som ønsker 
en erhvervsmæssig uddannelse. 

Interesserede ansøgere kan 
søge om støtte hele året. Der 
tages stilling til ansøgningerne 
to gange om året, henholdsvis 
1. januar og 1. juli. Ansøgere vil 
senest 30 dage efter fristernes 
udløb modtage information om 
der er tildelt støtte til uddannel
sen eller ej. 

Ansøgningsskema kan rekvire
rPs hos: 

Aksel C. Nielsen 
Henrik Stampes Vej 21 
9310 Vodskov 
Telefon 40 94 46 01 
email acni@stofanet.dk 
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Der bdde præsenteres og sælges vdben pd /LA. Her er 
det et AGM-158 Joint Alr-to-Surface Standoff Mis
sile. Denne type krydsermissil er i tjeneste hos Polen, 
Australien, Finland og USA. USAF anvendte for første 
gang AGM-158'ere operativt under angreb pd Syrien t 
april 2018. 
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USSEL 

Airbus Beluga stdr klar til at sluge en 
ordentlig mundfuld. Airbus bruger disse 
fly til at fragte store komponenter mel
lem virksomhedens fabrikker. 

Hvem kan std for en formation af Red 
Bulls DC-68 og P-38 Lightning? Pd pub
likumsdagene var showet flot og meget 
varieret 

I 
I 



Der var store fly på forpladsen og masser af ny teknik 
i hallerne under Berlins store luftfartsmesse. Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

"På gensyn til ILA 2020" stod, da jeg 
slæbte mig op i shuttlebussen til S-to
get efter tre lange dage på Internatio
nale Luft- und Raumfahrtausstellung 
Berlin, eller som den også hedder, 
hvis man ikke er så stiv i det tyske: 
ILA Berlin Air Show. 

På publikumsdagene valfartede Ber
linere i t itusindvis - familiec nørder, 
unge forelskede par, bedsteforældre 
og alt, hvad der kunne krybe og gå -
ud til messen ved Schi:inefeld-lufthav
nen. S-toget fra Alexanderplatz var så 
fyldt, at Londons undergrundsbane i 
myldretiden til sammenligning nær
mest har masser af plads. I den vogn, 
hvor jeg stod ret op og ned presset 
sammen mellem alle de andre, kom 
kun en enkelt passager mere ind før 
endestationen. Mange stod skuffede 
på perronerne undervejs og stirrede 
måbende på det fyldte tog. 

ILA var igen en begivenhed, som ber
linerne gerne tager ud til for at blive 
stegt under en brændende sol, for at 
stå i lange køer for at købe is, pølser 
og fadøl. Samtidig med at blikket igen 
og igen vendes op mod solen - man 
står nord for den bane hvor opvis
ningen foregår - når en efterbrænder 
brøler, eller når den hidsige lyd fra en 
Extras motor ændrer sig og indikerer, 
at den lille kunstflyvemaskine blive 
kastet gennem voldsomme manøvrer. 

Lyder dette som det rene galimatias? 
Måske, men sådan er det jo. 

Vi ved det så udmærket. Først går 
man så meget ondt igennem, og så får 
man lov til at se på flyvemaskiner. Og 
igen og igen og igen er det det hele 
værd! 

3 ARRANGEMENTER 
ILA er faktisk tre arrangementer i 
et. Der er det t raditionelle luftshow 
med static display og flyvende un
derholdning for hele familien. Så e r 
der en fagmesse, hvor der udstilles 
teknologi og handles. Koncentratio-

hvor de internationale koncerner di
skede op med morgenmad, snacks og 
frokost. Vi skulle bare sidde og lytte 
lidt ti l, hvilke velsignelser det eller 
det missil kunne bringe over men
neskeheden, inden vi kastede os over 
lækkerierne. 

Hvem vil ikke gerne op i A380 nummer 100? Som europæisk virksomhed med megen aktivi
tet i Ty)kland, )Ullede Ai1 bus godt op på !LA. Boeing nøjedes med en stand inde i en hal. 

nen af jakkesæt, officersuniformer, 
selvbevidsthed og gravalvorlige slip
seknuder øges voldsomt inde i udstil
lingshallerne på messens første mere 
faglige dage. Disse dage er luftshowet 
udenfor hallerne mindre, trængslen 
overalt er det også, og med lidt erfa
ring og taktisk research kan man lade 
madpakken blive hjemme. 

Ved ILA for to å r siden fulgtes jeg en 
formiddag med en meget erfaren tysk 
messejournalist, der vidste præcist, 

Endelig er der perspektiverende 
konferencer på lLA. Her diskuterer 
forskere og industrifolk fremtidens 
luftfart på mange planer. ILA er et 
sted, hvor man mødes, inspirerer 
hinanden - lykønsker himrnden, når 
noget er lykkedes - hvor der indgås 
samarbejdsaftaler, hvor man deler 
viden. 
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Tysklands forsvarsminister Ursula von der leyen ankom til /LA i et 
Airbus M400 transportfly. Den franske forsvarsminister vor ogsd 
med, do Frankrig var officielt portnerland ved messen. Den slags 
betyder meget lidt for det almindelige publikum. Men /LA handler 
også om politik og big business, og her blev /LA altsd brugt til at 
pointere det tysk-franske samarbejde i en verden, hvor det langt 
fra stdr klart, hvor destabiliserende konsekvenserne af 7i'umps 
politik og Brexit vil blive. -
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Vestens største og kraftigste helikopter 
er det amerikanske marinekorps Sikor
sky CH-53K King Stallion, og dette vor 
første gang typen blev fremvist udenfor 
USA. Helikopteren var blevet fløjet til IIA 
i en C-17, og Sikorsky hdber pd at bl.a. 
luftwaffe kunne være interesseret i den. 
Op til /LA bekendtgjorde Sikorsky, at flere 
tyske virksomheder kommer til at indgå i 
produktionen af typen. CH-53K kan løfte 
en vægt svarende til to tomme DC-3'ere. 
Det fik vi ikke set på /LA, men til gengæld 
hørte vi, hvordan King Stallion kan lande 
helt automatisk pd et forudbestemt sted 
- i tåge, snestorm, sandstorm eller tdge. 
Piloten kan nøjes med at sidde og se til 
og stole blindt på automatikken. 
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Det hele er så omfattende, at man 
umuligt kan nå det hele. Man må 
vælge, og FLYV valgte at se på folkeliv 
og flyvemaskiner, og så på at koncen
trere sig om at tale med forskere i 
hallerne. 

Rent bortset fra det er vigtigt lige at 
få sit efterbrænderfix ude ved opvis
ningen, er messens mest spændende 

del faktisk det, man finder inde i hal
lerne. Ikke mindst de stande, hvor 
fremtidens teknologi bliver præsen
teret. Eller rette re, det, der måske 
bliver fremtidens teknologi. Noget af 
den vil vi måske se i lult- eller rum
fart om nogle år. Andet har en tidsho
r isont på ti, tyve eller tredive år. 

De forskere og medarbejder på uni
versiteter og forskningsinstitutioner, 
der står på standene og fortæller, er 
dybt engagerede i deres projekter og 
meget glade for at berette om dem. 
Det foregår nogle gange med virke
ligt store smil og armbevægelser. 
Jeg brugte timer i samtaler med folk 
rundt omkring på standene. Og andre 
meu al gå mellem folk uuenfor og se 
på spændende flyvemaskiner. 

Jeg tog opløftet og glad derfra, glæ de 
og begejstring smitter. + 
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På /LA i Berlin kunne man få sig et indblik i, hvilken 
omfattende forskning, der foregår i Tyskland 

8.000 mennesker fordelt på 19 afde
linger rundt omkring i Tyskland og 
desuden i Bruxelles, Paris, Tokyo og 
Washington. Det er hvad den tyske 
stat ofrer på at holde gang i DLR 

mer for winglets. Men der er grænser Tekst og foto: Ole Steen Hansen 
for, hvor langt man kommer ad den 

- Deutsche Zentrum fur Luft- und 
Raumfahrt. Den tyske stat ønsker at 
Tyskland placerer sig centralt i en 
verden, hvor høj indkomstlande kun 
kan sikre levestandarden i fremtiden 
ved at satse på viden og nye tekno
logi. 

DLR's opgave er at medvirke til ud
forskningen af jorden og solsystemet. 
Dette omfatter også udviklingen af 
miljøvenlige teknologier. Dette falder 
helt i tråd med opfyldelsen af FN's 
Verdensmål og det ambitiøse mål EU 
har opstillet med halvtreds procents 
reduktionen i luftfartens udledninger 
frem til år 2050. 

Forskningen foregår i samarbejde 
med industrien og andre organisatio
ner i ind- og udland. 

Forskningen i DLR foregår på mange 
planer - og inden for mange felter, 
f.eks. også kemi. Nogle projekter har 
en tidshorisont på årtier. Andre lø
ber over kortere årrækker. Nogle er 
i s tartfaserne, andre langt fremme, 
eventuelt så langt, at industrier er 
med, og man nærmer sig praktisk 
anvendelig teknik. 

Når et nyt trnfikfly præsenteres i dag 
ligger dets forbedrede økonomi først 
og fremmest i bedre motorer, brug af 
lettere materialer og forskellige for-

vej, så forskerne tænker tanker, der 
vil kunne give endnu mere. 

AKTIV STRØMNINGSKONTROL 
Når luft strømmer omkring legemer 
kan strømmene være enten turbu
lente eller laminare. Der er ulemper 
og fordele ved begge slags, men der 
er mest modstand i den turbulente. 
Derfor er man generelt interesseret 
i at bevare strømningen laminar så 
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længe som muligt hen over vinge, 
krop og haleflader. 

Dette er bare ikke let ved de hastighe
der, som trafikfly flyver med. De kan 
flyve mere effektivt, hvis man giver 
vingen pilform. Men denne form gør 
det umuligt at opretholde den lami
nere strøm, fordi den strømmende 
luft både får en komponent vinkelret 
på vingen, og en parallelt med den. 
Disse strømme kolliderer og giver en 
turbulent luftstrøm. Nettoresultatet 
er imidlertid, at det i øjeblikket kan 
betale sig at flyve med pilformede 
vinger og mere turbulent strømning, 
fordi brændstofbesparelsen ved pil
formen er større, end hvis man fløj 
med mindre pilform, men mere lami
nar strømning. 

Men DLR arbejder på aktivt at bevare 
den laminare strømning over pilfor
mede vinger. Det sker ved at suge luft 
bort i grænselaget lige over vingen. 
Princippet har været kendt siden 
før Anden Verdenskr ig. Men man 
har ikke fundet en praktisk anven
delig måde at udnytte det på. Dette 
arbejder DLR med. Nu prøver DLR 
med mange ganske små huller i en 
titaniumplade. Pladen er udformet, 
så den udgør forkanten på et stykke 
af halefinnen på DLR's A320. Suget, 
der bevarer den laminare strømning 
et længere stykke bagud på finnen, 
kan skabes ved hjælp af en pumpe, 
eller ved at udnytte det undertryk, 
der skabes omkring flyet af luftens 
strømning. 

DLR måler, hvor turbulent strøm
ningen omkring halefinnen er ved 



at måle temperatur. En turbulent 
strøm afkøler flyets overflade mere 
end en laminar. Helt konkret måler 
man temperaturen på et sort felt på 
halefinnen. Dette opvarmes af solen, 
og det afkøles så forskelligt af luft
st rømmPnP. OP infrc1rørlP kc1mPrc1Pr 
sidder i orange strømlinede skærme 
på haleplanet. Forsøgene kan kun 
gennemføres i relativt varmt vejr, når 
solen skinner. Marts i år havde dog 
gode dage, hvor der kunne flyves fra 
flyets hjembase i Tyskland. 

Forsøgene tyder på, at der ville kunne 
opnås en brændstofbesparelse på op 
til 9-10 %, hvis alle forkanter på vin
ger og hale får den perforerede tita
niumoverflade. Men det ligger formo
dentligt nogle årtier ude i fremtiden, 
før teknologien evt. bliver til hverdag. 

FYSIK VERSION 1.0 
Dr. Heiko foreiherr Geyr von Schweµ
penburg er chef for en af fra DLR's 
afdelinger i Braunschweig. Jeg fik 
en snak med ham foran den full-size 
A320'er, der anvendes til forsøgene 
i øjeblikket. Han sagde, at "vi kender 
alle de grundlæggende principper. 
Laminar og turbulent strømning, 
Mach-tal, Reynolds-tal osv. Der er 
kun dem. Der er kun Fysik Version 
1.0. Der findes ikke en Version 2.0. 
Vi Pr h;:irn ikkP færrligP mPrl ;:it forst;'\ 
den. Som forsker ser jeg det som min 
opgave at kortlægge og undersøge de 
hvide pletter på fysikkens aerodyna
miske landkort. 

Nogle gange opdager man, at der intet 
er af interesse på en hvid plet. Andre 
g;:ingP givPr rlPt rigtig gorl mPning ;:it 
fortsætte med at undersøge et nyt 
felt, hvor vi kan være med til at bringe 
vore viden og formåen fremad." + 
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medjire 
amletvægtp 

et tungeste enkelt 
fragt, der har været 

rd, en generator til et 
ærk, vejede 189 tons. 

Hvis vi sammenligner spændvidden, var Howards Hughes 
Spruce Goose faktisk større. Men Spruce Goose· maksimale 
startvægt var under en tredjedel af An-225's, og den lavede 
kun et enkelt beskedent hop. An-225 er det største fly, der 
reelt har fløjet og tjent til føden. 



Antonov An-225, verdens største fly, besøgte /LA. 

En af godbidderne på ILA var, at man 
kunne komme tæt på - og ligefrem 
ind i - nogle af verdens største fly
vemaskiner. Der var Boeing 7 4 7-8 i 
Lufthansas nye farver, der var A380, 
og så var der Antonov An-225 - ver
dens største flyvemaskine. 

Den har masser af plads i det store 
regulære fragtrum. Masser af hjul -
28 i hovedunderstellet, 4 under næ
sen. Seks motorer. Og plads til mas
ser af mandskab i cockpittet, fordi 
teknikken er fra 1980'erne, og der er 
arbejdsstationer til to flyvemaskini
ster, en navigatør og en radiomand 
foruden de to piloter. Et rigtig socialt 
flightdeck kunne man sige. 

Oprindeligt blev typen bygget til at 
flytte rundt med sovjetiske rum
fæ rge, og jomfruflyvningen fandt sted 
i 1988. Efter Sovjetunionens sam
menbrud blev flyet brugt til fragtop
gaver. Det har siden fået nye motorer 
og forstærket gulv, så det hed re kan 
klare de helt tunge laster. I dag ejes 
det af Antonov Airlines fra Ukraine. 
Og der er kun den samme. 

Der blev kun bygget en. Og derfor var 
det også noget af et scoop, at man 
kunne se den på ILA. Når flyet lander 
i en lufthavn et sted i verden, er det 
ikke ualmindeligt at mange menne
sker tropper op for at se det. 

I 2016 underskrev Antonov en aftale 
med Airspace Industry Corperation 
of China om at genoptage produktio
nen af typen i Kina. Formålet skulle 
bl.a. være at få en platform at sende 
satellitter op fra. 

J\n-225'eren er ikke ung længere. 
Betrækket i mandskabets kahytter 
kunne såmænd godt skiftes. Og man 
kunne have nøjedes med fire motorer, 
hvis man dengang havde haft nogle i 
den stør relse, der i dag anvendes på 
de helt store trafikfly. Men altså, hvor 
er det dog et stykke imponerende 
flyvemaskine. Det er ok, der ikke var 
mulighed for rundflyvninger i den 
på ILA. Bare det at komme tæt på og 
klappe den lidt på kinden var alt rige
ligt. Man fik chancen for at komme i 
nærkontakt med verdens største! + 
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Arrangører af airshows, rundt om i Verden, strækker sig langt for at give en ud
valgt skare af fl.yspottere en ekstraordinær oplevelse. "Nørder" er i denne sam
menhæng det største kompliment til disse entusiaster, der gerne rejser langt 
og står utroligt tidligt op, for at få oplevelser, der er unikke og ekstraordinære i 
forhold til hvad "almindelige" airshow-gæster får. 

Tekst og foto: Rune Balle 



Danish Airshow løb af stablen i week
enden 9. og 10. juni, og Flyvestation 
Aalborg havde værtskabet, der som 
bekendt går på skift mellem Aalborg, 
Karup og Skrydstrup. 

Mens airshowet i Skrydstrup i 2016 
bød på blæsende, gråt og køligt vej1~ 
og Karup i 2014 havde høj sol med 
en ret frisk kølig vind, så kan Danish 
Airshow 2018 prale af at have haft 
nærmest subtropisk vejr. Spotterda
gen blev således en svedig oplevelse 
i nærmest vindstille luft og et sted 
mellem 25 og 30 grader i skyggen! 
Derfor blev der delt rigtigt mange 
flasker postevand ud til de godt 250 
spottere, der roste arrangementet 
helt til de høje skyer, der trods alt tog 
lidt af for den brændende sol. 

AALBORG 2018 

Danish Airshow er blevet til tilløbs
stykke, og arrangørerne af Danish 
Airshow 2018 forventede derfor 
også at Aalborg skulle få et sted mel
lem 100.000 og 150.000 besøgende 
ligesom i Karup 2014 og Skrydstrup 
2016. Med en vejrudsigt der lød på 
mulighed for regn- og tordenbyger, 
var der dog en forventning om lidt 
færre, men baseret på antallet af bi
ler, cykler og buspassagerer, er tallet 
endt på godt 140.000 besøgende! 

For at servicere så mange mennesker, 
på den store dag, skal der gøres et 
kæmpe forarbejde, hvilket forsvaret 
mestrer til topkarakter. At huse 250 

spottere "dagen før dagen" kunne 
derfor lyde som noget af en udfor
dring, taget i betragtning at man 
burde forvente hektisk aktivitet med 
at få alle de sidste småting justeret på 
plads. Aktivitet var der dog også, men 
ikke mere end at der var masser af 
overskud til at tage sig af spotterne, 
der dog var meget mere interesseret 
i at nyde at have solen i ryggen, på 
"den rigtige side" af start- og lan
dingsbanen, end at vandre rundt 
mellem de mange spændende fly og 
udstillinger, der blev puslet på plads i 
løbet af lørdagen. 

SPOTTERNE 

Men hvem er de så, disse spottere, ud 
over al være "nørder" i ordets bedste 
betydning? Det valgte FLYV at un 
dersøge, ved ganske enkelt at besøge 
dem og tale med nogle af de godt 250 
spottere, der stod linet op langs den 
hvide plastic-strimmel der signalle
rede "hertil og ikke længere". 

Starter man med alderssammensæt
ningen, så var der nok ikke mange 
helt unge, men til gengæld var der 
forbavsende mange kvinder, der 
bestemt ikke blot var påhæng, der 
modvilligt havde accepteret at blive 
slæbt med, men ligeså "nørdede" 
som deres mandlige "kolleger". Noget 
andet overraskende var, at forbav
sende mange af spotterne kom fra 
de andre europæiske lande, såsom 
Østrig, Tyskland, Holland, Sverige og 
Norge, og at flere af de spottere FLYV 
mødte, tilbragte flere uger i Danmark, 

fvfan skal aldrig gå ned på udstyr! Heller 
ikke når man er ansat i fototjenesten. 

bare for at være med til spotterdag 
og Airshow. Overraskende er det nok 
også, at der blandt spotterne var et 
par stykker fra både Malta og Sydko
rea, hvilket tyder på at der måske kan 
være værd at arbejde lidt mere på 
airshow-turisme? 

Spotterdag er noget helt særligt, fordi 
der kun lukkes godt 250 spottere ind 
til arrangementet, der selvfølgelig 
kan virke som et noget langtrukket 
airshow, med meget lange pauser 
imellem "opvisningerne", der i sagens 
natur blot er træning for piloter og 
alle de mange andre ansatte der er 
nødvendige for at få flyene i luften. 
Selvom der derfor kan synes at være 
meget "spildtid" så fortæller spotter
ne samstemmende at det er det hele 
værd, for som spotter får man lov til 



Forsvaret sørgede for vand til de mange spottere. 

al slå lige nøjagtigt der, hvor del er 
allerbedst at fotografere. Nemlig med 
solen i ryggen og så tilpas langt fra 
det øvrige publikum at man kan få 
de helt unikke billeder alle spottere 
drømmer om, og måske endda "det 
perfekte skud" der går hen og bliver 
lige nøjagtigt det billede, alle andre 
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kommer Lil al beundre. Billedet hvor 
lyset er perfekt, flyets position i for
hold til baggrund er perfekt og hvor 
propellen nærmest bliver levende, ef
terbrænderen stråler som solen, eller 
hvor fugten i luften kondenserer over 
vingen på den helt perfekte måde i 
det helt perfekte lys. 

Med andre ord det magiske øjeblik 
hvor alt går op i en højere enhed og 
jagten på det perfekte skud lykkes! 

At deltage i spotterdag er bestemt 
ikke gratis, for modsat selve Danish 
Airshow, så skal deltagerne, der er 
så heldige at få lov til at købe billet, 
dykke ned i "muldvarpeskindet" for 
at få adgang. Om det er dyrt kan selv
følgelig diskuteres, hvilket der nok 
ikke er mange der gider spilde tid 
på, for en hel dag, inklusiv transport 
rundt i lufthavnen, masser af drik
kevand og en sandwich koster 100 kr. 
Ja, du læste rigtigt, hundrede kroner, 
hvi lket er det man roligt kan kalde 
et "symbolsk beløb" taget i betragt
ning at Forsvaret giver de få udvalgte 
spottere en helt uforglemmelig dag, 
som opvarmning til den store dag, 
som spotterne kom til at dele med ca. 
140.000 andre Oyveenlusiasler. + 



Et så stort arrangement som Danish 
Air Show får stor pressebevågenhed. 

Her er maltesisk TV i færd med at 
planlægge en udsendelse om deres 
landsmand med pilotnavnet GEA, 
der flyver Challenger i Det Danske 
Flyvevåben. 

Der blev indrettet TV-studie i han
garen. Der er dækket op til TV2... 

JAGTEN PÅ DET PERFEKTE SKUD 
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Ud af 

Selvfølgelig kan man lære at flyve. Det handler bare om at finde vejen. 
Lauren gjorde det "her way'; og det ændrede hendes liv. 

"Rejsen begynder, når du træder ud 
boksen," siger La uren, "ud af din kom
for tzone, ud af alt det, der holder dig 
tilbage." Og så tilfø1er hun: "Rejsen 
begynder nu." 

"Nu" er lige der, hvor Lau ren befin
der s ig; "nu" er altid t iden at tage 
nye udfordringer op. Hun har mødt 
mange i sit liv, og hendes vej t il at 
flyve s in egen Pitt Special har ikke på 
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nogen måde været jævnet af familie
traditioner, penge hjemmefra eller 
andet. Hun ha r måttet klare sig selv, 
find e sin vej . Der var ikke andre mu
ligheder. 

jeg trådte helt bestemt ind i en af 
mine komfortzoner, da jeg klatrede 
op i bagsædet på den Chipmunk, der 
skulle fungere som photoship på 
vores mission over det engelske grev-

skab Somerset. Hvordan skulle man 
kunne beskrive en Chipmunk som 
andet end en komfortzone? 

Dagen var begyndt grå og diset med 
liden udsigt til gode betingelser for 
luft-til-luft-fotografer ing. Ikke desto 
mindre kørte jeg ud til Lauren og min 
pilot Simon Wilson - dengang hendes 
forlovede, nu hendes mand. Vi gjorde 
det fo r god ordens skyld, man ved 



Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

aldrig, hvilke practical jokes vejrgu
derne laver med en. Og det viste sig 
at være en god disposition, da der 
efterhånden begyndte at komme lidt 
huller i skyerne, tilstrækkeligt til at vi 
ville gøre forsøget med at få fotogra
feret La uren i sin lille røde flyvema
skine. 

Mens Lauren pre-flight-chekkede 
den, fortalte hun om, hvordan den 
var modificeret på flere punkter for 
at forbedre dens i forvejen impone
rende præstationer. Vingerne har en 

La uren kan let håndtere den lille J)yve
maskine selv. 

indstillingsvinkel på nul, og der er 
monteret flere flyvewirer for at give 
den øgede styrke, der er nødvendig, 
fordi alle ror er oversize. Gordon 
Price-krængerorerne har "spades" på 
den øverste vinge for at lette pilotens 
arbejde med at bevæge dem. Der sid
der også en servotab på højderoret. 

Disse modifikationer kombineret 
med den lave vægt og en kraftig mo
tor giver Lauren et rigtig godt stykke 
værktøj til at udfordre tyngdekraften. 

Vi lettede kort efter hinanden. Som 
aftalt placerede La uren sig straks et 
lille stykke bagude til venstre. Og hun 
blev i den position. Del virkede næ
:;ten 3am om, vore3 3tørre Chipmunk 
var ude at gå tur med hunden. Fin ju
steringen af hendes position relativt 
til kamera og baggrund foregik med 
håndsignaler. Der var ikke brug for 
radioen, da Lauren kunne standse 
sit flys bevægelser med centimeters 
præcision. Efter at fløjet mere end 
hundrede luft-til-luft-missioner ved 
jeg, at den slags nøjagtighed på ingen 
måde kan tages for givet hos en pilot. 

En anden Chipmunk lagde sig på vo
res højre side nogle minutter. Piloten 
blev checket ud til formationsflyv
ning. 

Lauren Wilson. 

Skyerne gik lidt mere i opløsning. 
Hullerne var nu så store, at vi beslut
tede at stige op gennem et af dem 
for at få sol på billederne. En tæt 
formation ville ikke give mening på 
den opstigning, slet ikke hvis hullet 
skulle begynde at lukke sig igen. Så 
Lauren blev sluppet løs med sin Pitts. 
Jeg har aldrig oplevet noget lignende. 
Den artige hundehvalp var pludselig 
sin egen, og al dens begejstring for 
flyvning drev den rundt overalt på 
himlen. Det var glæde i sin reneste 
og mest basale form. Det var hunde
hvalpens glæde over nuet udtrykt i 
bevægelse. 
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Den lille Pitts steg som en rasende, 
loopede, flickrullede og rullede fra 
vores højre til venstre side højt over 
os. Så dykkede den ned under os og 
kom op igen et stykke ude på den 
modsatte s ide. Den fløj på hovedet. 
Den hang i propellen. 

Det var en fantastisk opvisning, 
Simon og jeg var vidne til, mens vi 
sindigt klatrede op mod solen i Chip
munken. Lauren hævder ofte, at hun 
elsker at flyve. Jeg kan ikke forestille 
mig en bedre praktisk demonstration 
af det. 

G-BKDR 

Over skyerne lavede vi nogle fotos in
verteret og på højkant, da Somerset
landskabet pludselig præsenterede 
sig ved kanten af skydækket. Vi lan
dede kort efter på flyvepladsen Hen
str idge, som tidligere hørte til Royal 
Navy, der trænede sine piloter i dæk
landinger her. I dag er flyveklubben 
på pladsen et rigtig hyggeligt sted, 
netop som en flyveklub skal være. Et 
sted man hænger ud, møder venner, 
får en kop te - ja, måske flyver man 
ligefrem. Vi holdt pause i klubhuset, 
Simon og Lauren kendte tydeligvis 
nogle af de lokale. 

Pitts Special S1 -S 
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Motor: Lycoming /0-360: 180 hk 
Propel: Hercules custom aerobatic prop 
Spændvidde: 5,28 m 
fvfax vægt: 522 kg 
Tomvægt: 377 kg 
fvfax hastighed (Vne): 203mph/176 kts 
Rejsehastighed: 150 mph/133 kts 
G-begrænsninger: +6/-3 

HVOR THE TUBE ENDER 
Det er almindelig kendt, at der findes 
nogle overdrevne formodninger om, 
hvad man finder for enden af regn
buen. Derimod behøver man ikke at 
indlade sig på håbefulde gætterier, 
når man skal finde ud af, hvad der 
gemmer sig for enden at Londons 
Underground's - The Tube's - Me
tropolitan Line. Det er nemlig dens 
vestligste og nordlige lille station, der 
ligger ved byen Chesham. 

"Det var der, jeg voksede op," fortalte 
Lauren mig hen over s in tekop. "Mor 
var hjemmegående, far bestyrede et 
lager. Jeg fik gode karakterer i skolen, 
det var ikke nødvendigt at slide i det 
for at få dem." Men klasseværelset var 
ikke Laurens foretrukne værested. 
Hun havde det meget bedre med at 
bygge ting i Lego eller med at for
vandle papkasser til biler eller fly. 

Og hvor kom hendes store interesse 
for fly så fra? 

"Bestemt ikke fra hverken skolen 
eller min familie," fastslog Lauren, 



Laurens tekniske baggrund gør det muligt 
for hende at udføre al den grundlæggende 
vedligeholde/se selv. 

"bortset fra, at der kom mange fly fra 
Heathrow over Chesham. Man tog 
dem bare for givet, bortset fra, når det 
var Concorde. Så standsede alle og 
stirrede op på himlen." 

En dag, Lauren var otte eller ni, var 
hun ude at gå tur med sin far. "Jeg kan 
ikke huske, om der var en speciel an
ledning, jeg tror det ikke, men plud
selig besluttede jeg, at jeg en dag ville 
være med i et af de fly, der kom over 
os. Ikke som passager, men som pilot." 

Nu var Lauren en logisk og realistisk 
lille pige, så hun fortalte ikke nogen 
om den tanke. Hun var helt klar over, 
at hun blot var en almindelig pige 
fra Chesham. Der var ikke for mange 
penge i hjemmet. Familien var aldrig 
på ferie i udlandet. 

Og alt var sådan set lagt t il rette for 
at hun let og ligetil kunne gå den vej 
verden omkring forventede hun ville 
fø lge - skole, college, universitet. "Og 
jeg ville nok være blevet meget rigere 
a f det," kommenterede Lauren. "Det 
var en sikker og forudsigelig vej at gå, 
og da jeg var en af de bedste i skolen, 
ville det have været let for mig. Jeg 
havde bare ikke lyst til det." 

Lauren valgte nemlig at følge en vej, 
hun forestillede sig kunne gøre hen
des drøm om at flyve til virkelighed. 
Hun fik sig en læreplads som mekani
ker. Hun lærte praktiske færdigheder 
og sparede hver en penny, hun kunne 
undvære, op af sin lærlingeløn. Hun 
var seksten år, elskede det, og alle
rede atten år gammel var hun leder af 
et team i sit firma. 

Da hun fyldte nitten tog hun et skridt 
langt ud af sin komfortzone. Et af de 
mest vanskelige skridt i hele hendes 
efterhånden betydelige karriere som 
pilot. Det allerførste. 

"På det tidspunkt boede jeg i Ayles
bury. Lige ovre på den anden side af 
vejen lå en flyveklub, som hørte til 
RAF Halton. Jeg skulle bare gå derover 
og spørge 'Kan jeg lære at flyve her?' 
Men jeg var så nervøs. Jeg anede ikke, 
hvordan det ville være at befinde sig 
oppe i luften. Bortset fra en kort lille 
tur rundt om flagstangen med en af 
min fars venner i en PA-28, da jeg var 
tretten år, havde jeg aldrig fløjet. Og 
jeg var bare mig. En pige fra Chesham. 
Jeg var kronisk genert. Jeg var ræd
selsslagen ved tanken om at skulle 
spørge." 

Men hun gjorde det. Og klubben bød 
hende velkommen. "Den første tur 

var helt fantastisk. Det havde været så 
lang en rejse at nå dertil. Jeg var vild 
med at læse teoribøgerne. Jeg havde 
valgt et dårligt tidspunkt at starte på, 
så vejret var ofte virkelig dårligt. Den 
første solo var det vildeste - hvordan 
kunne sådan noget overhovedet ske 
i virkeligheden? Jeg husker den, som 
var det i går." 

Lauren havde sparet tilstrækkeligt op 
til at gennemføre hele uddannelsen 
frem til PPL. "Skulle det være, skulle 
jeg ikke være tvunget til at holde op 
på halvvejen." 

Efter seks måneder havde hun sit 
PPL. Men ikke flere penge. Så Lau
ren holdt op med at flyve igen. Altid 
på udkik efter nye udfordringer 
begyndte hun at klatre i bjerge og 
arbejde i forskellige firmaer, hvor hun 
brugte sin tekniske baggrund. Og så 
efter nogle år, begyndte hun igen at 
flyve. Desværre viste de korte ture 
med vennerne sig ikke at være nær så 
spændende som udfordringerne ved 
at tage certifikatet. 

En dag, hvor hun så småt var begyndt 
at overveje at holde op engang til, 
foreslog en pilot, at hun prøvede et 
loop. "Jeg synes det lød helt tåbeligt, 
og jeg havde aldrig tænkt tanken," 
sagde Lauren. 
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Ud af KOMFORTZONEN 

"Første gang jeg fløj pd hovedet i 200 fod, 
sagde jeg skub-skub-skub hele tiden,Jor 
at overvinde det naturlige instinkt med at 
trække styrepinden tilbage: Pd billedet er 
det blot afslappet sjov i sikker højde. 

"Men det forandrede mit liv. Da jeg så 
verden på hovedet for første gang, gik 
det op for mig, at det var det her, jeg 
ville." 

'Den er som en forlængelse af en selv, den 
sjoveste flyvemaskine, jeg nogensinde har 
fløjet. Bare tænk, hvad den skal gøre, og 
den er i gang med det!" 
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Fra den dag er det kun gået fremad. 
I 2012 vandt Lauren kvindernes me
sterskab i kunstflyvning i England. 
Samme år fik hun sin display licence, 
der giver hende ret til at optræde ved 
airshows. 

GIVE NOGET TILBAGE 
Den første opvisning for et publikum 
varendnuetvendepunktihendes li~ 
Det at have tusinder af mennesker til 
at se på. Flyve med det formål at un
derholde dem. Lande på en flyveplads 
fuld af erfarne opvisningspiloter for 
at være e n af dem. Dette var endnu et 
skrid t ud afkomfortzonen. 

Men opvisningsmiljøet blev snart 
en komfortzone for Lauren. Hun har 
mødte kendte og berømte piloter ti l 
mange airshows i England. De fleste 
har været venlige og imødekom men
de og givet hende gode råd. Økono
mien i den Pitts, hun nu ejer og flyver, 
bygger på, at hun flyver airshows hen 
over sommerhalvåret. Og det giver 
så meget mening at vise den frem på 
den måde. 

"Jeg vil gerne give noget tilbage af 
det, jeg selv har fået. Dele min glæde 
over flyvn ing med andre." 

La uren har mærket, at hendes t ilste
deværelse på græssel kan være en 

stor inspiration for andre. En tegning 
fra et barn kan betyde så meget. "Jeg 
har en hæ ngende på væggen, og den 
vækker så stærke følelser i mig - hvis 
jeg kan hjæ lpe andre med at gøre, 
hvad der er nødvendigt for at drøm
me og få drømme til at gå i opfyldelse, 
har det været det hele værd." 

Hvilket er en typisk bemærkning fra 
Laurens side. Hun ved at rejsen fra 
hverdagen t il virkeliggørelse af drøm
mene kan være lang og hård, og at 
en af de store udfordringer ligger i at 
overbevise sig selv om, at man kan 
gøre det. 

PÅ VINGERNE IGEN 
Der blev snakket livlig i flyveklubben, 
solen skinnede. Men vores tekopper 
var ved at væ re tomme, og vi måtte 
tilbage igen. Jeg ville gerne have et 
par ekstra forsøg med at fotografere 
Lauren og hendes røde fly på hove
det, så vi steg igen op over skyerne 
på vejen hjem for at fotografere. Igen 
var det ren fornøjelse, ikke mindst 
at opleve hvor let Simon og Lauren 
ski~ede roller mellem at væ re 1 og 
2 i formationerne vi fløj. Det var 
virkelig et godt, positivt samarbejde 
at placere flyen e rigtig i forhold til 
hinanden og verden og så få lavet den 
sidste lille detalje med at trykke på 
kameraels u<lløser. 



••-■.-.v.-.v.■.-.-.•.-.•••••••••" 
Den er en sportsvogn - super let, super manøvredygtig, spænd den på og flyv!" 

Somerset luft-til-luft-teamet: Simon Wilson, Lauren Wilson og Ole Steen Hansen. 

Siden vores flyvning har Lauren fået 
CPL og instruments rating. På sin skill 
test til CPL ville understellet på PA 
28 Arrow'en ikke komme ned, så hun 
fik rig lejlighed til at demonstrere, 
hvordan man holder hovedet koldt og 
sænker hjulene manuelt. Når denne 
artikel udkommer, vil Lauren havde 
været gennem sit multi crew-kursus 
og sandsynligvis være i gang med en 
type rating. 

Men inden jeg forlod hangaren i So
merset, måtte jeg lige have svar på de 
sidste spørgsmål. Hvor ville La uren 
havde været, hvis det ikke lige havde 
været for flyvningen? 

"Måske ville jeg være blevet bjergbe
stiger," foreslog Lauren efter en tæn
kepause. 

"Sandsynligvis også død, for jeg har 
været tæt på et par gange under for
søgene på at komme til vejrs på den 
måde. Og hvis jeg ikke var død ville 
jeg nok have været meget rigere, fordi 
jeg havde arbejdet med noget teknisk 
eller i forretningsverdenen. Jeg ville 
nok have et dejligt hus, en sej bil..." 

Men hvad har flyvningen så givet 
hende, når det nu ikke er rigdom? 

"Jeg har lært så meget om mig selv," 
sagde Lauren uden at tøve et øjeblik. 
Når jeg flyver, tænker jeg ikke på an
det. Flyvning har gjort mig stærkere. 
Flyvning har lært mig at fokusere og 
håndtere samarbejde med andre. Da 
jeg klatrede i bjerge var der så mange 
pinefulde timer med prøvelser og 
elendighed. Men de var det hele værd, 
ford i der også var disse øjeblikke, 
hvor jeg levede mere end hundrede 
procent. 

"Denne her tøs har ført mig steder hen,jeg 
aldrig havde drømt om, ikke bare hvad an
går fysiske steder, men til steder i mig selv 
og til dybe kræfter, jeg ikke anede fandtes." 

Og det er lidt som flyvning. 
Man kan sige, at der er al ventetiden, 
regnfulde dage i hangaren, dyre re
servedele - alt det der - men så er 
der disse øjeblikke med exceptionel 
skønhed. Hvis man har været der, ved 
man, hvad jeg taler om." 

Det gør alle flyvere vel? 
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AERO 
FRIEDRICHSHAFEN 

Friedrichshafen 2018 
Der var spændende nyheder på Europas store GA-messe. 
fvlen der er mere evolution end revolution over udviklingen af elflyene. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Elflyvning var det store tema på 
årets messe. Sådan var det i hvert 
fald lagt op fra arrangørernes side, 
og man fik helt sikkert lov til at skue 
ind i en elektrificeret fremtid. Men 
så var det altså heller ikke værre. 
Langt de fleste fly, også nyheder, var 
motoriserede med det der flydende 
noget, man hælder ned i flyets tanke, 
så stemplerne kan kommer t il at fare 
og op ned i motoren, eller så turbiner 
snurrer rundt. 

Elflyene er på vej, og de fo lk og firma
er, der er med nu, kan meget vel være 
skridt foran, når mange andre kom
mer til at følge efter. Men endnu er 
elmotorerne kun i begrænset omfang 
et alternativ til t raditionelle motorer. 

Elmotorer er lette i forhold til deres 
ydelse. Til gengæld er deres batterier 
tunge. Derfor må man konstatere, 
at elmotorer i dag realistisk set kun 
har tre anvendelsesmuligheder i fly. 

Svævefly med motor t il selvstart eller 
hjemflyvning, når termikken svigter, 
skal ikke bruge lang motortid, og her 
giver el mening. 

Elmotorer kan også give mening i 
kunstflyvning, hvor piloten har fløjet 
sit program på ti minutter. Og så er 
der skoleflyvning, hvor man kan leve 
med omkring en times flyvetid, når 
det andet batteri står og lader, mens 
man er oppe uden at genere omgi
velser med lyden af en stempelmotor 
(nej, jeg skriver ikke flystøj, for jeg 
synes plæneklippere er så langt mere 
irri terende!). Men selv til skoleflyv
ning, vil man realistisk set gerne have 
mere end en time på tanken. 

Det er naturligvis kun et spørgsmål 
om tid, inden batterier gemmer be
tydeligt mere energi, og så vil situa
tionen se helt anderledes ud. Jeg talte 
med en repræsentant for Siemens, 
der var stærkt repræsenteret på mes-

sen. Han påpegede, at det ikke giver 
mening at el motoriserede ældre kon
struktioner fra Cessna og Pi per - "de 
er for tunge, deres aerodynamik er 
ikke effektiv nok Derfor satser vi på 
at samarbejde med firmae1~ der la
vere mindre og nyere GA-fly med lav 
modstand." Siemens har størrelsen og 
kræfterne til at være med nu, og hå
ber så at stå stærkt, når eldrift bliver 
mere udbredt. 

Det behøver ikke være så vanskeligt. Sie
mens havde sat en elektrisk optanknings
station op ved siden af en eFusion fra 
Magnus Atrcrajt , Ungarn. 

Kort før messen - 15. april for at være præ
cis - var Comco lkarus elektriske udgave af 
C42 CS i luften. Der er solgt mere en 1.450 
fly at typen i de benzindrevne versioner. 
Den elektriske er i kraft af sin mere begræn
sede flyvetid først og fremmest tænkt til 
flyveskoler. 
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Belmont Patina havde verdenspræmiere i 
Friedrichshajen. Flyet er designet og bygget 
i Tjekkiet efter ideer og ønsker fra lettiske 
Juris Libmanis. Certificeringen forventes at 
finde sted i løbet af sommeren. Og som den 
venlig kvinde på standen viste,følger der 
både tasker og bagagerum i vingen med. 
Udsalgsprisen for typen forventes at starte 
ved 52.000 Euro. 

Drømme på vej. Den schweiziske gyrokop
ter aventura-s har endnu ikke fløjet, men 
forventes at få en flyvetid på syv timer og 
mulighed for at placere en nyttelast på 100 
kg nær maskinens tyngdepunkt. Tornvæg
ten vil komme til at være på 280 kg og 
maksimal startvægt 560. Det er endnu for 
tidligt at sige, hvornår den vil være i luften, 
certificeret og klar til at blive solgt. Men flot 
så den ud på sin centralt placerede stand 

HA-420 HondaJet er undfanget i Japan 
men bliver produceret i Greensboro i North 
Carolina. Den utraditionelle placering af 
motorerne ovenpå vingerne skræmmer ikke 
kunderne. I 2017 blev der solgt 43 fly af 
typen, og otte har hjemme i Europa. 

Pilatus diskede op med sin både EASA og 
FAA nycertificerede business jet PC-24. Mon 
ikke den røde løber følger pænt med, hvis 
man køber den lækre maskine? 



DRØMMEFABRIKKEN 
Flyvning handler meget om drømme 
- og har altid gjort det. På messen i 
Friedrichshafen gik besøgende rundt 
og drømte om nye fly, nye GPS'er, nye 
flyverdragter, nye headsets, nye alt
muligt-andet-aeronautisk som man 
lige står og mangler. Der sælges alt på 
messen. 

Producenterne drømmer også, og 
messen er sleuel al vise drømmene 
frem. Et eller andet produkt, mest 
spektakulært en ny flyvemaskine, 
som man håber på bliver en sællert, 
et populært fly, et effektivt fly et sik
kert fly. You name it. Flere typer på 
årets udstilling havde slet ikke været 
på vingerne endnu, andre ventede 
på certificeringen, så firmaerne kan 
komme i gang med at sælge dem. 

Kreativiteten er stor blandt de men
nesker, som lægger a l deres energi i 
at opfinde nye flytyper. EIier genop
finde dem - som det belgiske team, 
der er gået i gang med at producere 
Stampe i en ultralet udgave, men fort
sat i samme størrelse som den gode 
gamle, vi kender. Samme kunststykke 
var selvsagt ikke muligt for dem, der 

har lavet en ultralet Corsair, der er 
nede i en størrelse, hvor man næsten 
rammer de største radiostyrede mo
delfly. 

Der er også isenkram oppe i den 
ende, hvor de fleste af os får svært 
ved at være med. Business-jets er 
typisk "pr invitation only", og her har 
folkene bag skranken en veludviklet 
fornemmelse for at mærke, om der er 
seriøse tegnebøger bag interessen. 

Det skal også nævnes, at messetiden 
i Friedrichshafen er et pa radis for 
spottere. Lufthavnen er fuld af GA-fly, 
men tag ikke mine ord for det. Jeg 
faldt i snak med en flok verdensbe
rejste og fuldt udstyrede britiske 
spottere. En af dem fortalte: "Jeg har 
været over hele verden. Min kone er 
god ved mig - hvis jeg vil et sted hen 
i Verden, siger hun 'bare tag af sted'. 
Men jeg er heller ikke den, der hæ n
ger nede på pubben hver aften og 
pisser op ad muren. Friedrichshafen 
er et r igtig godt sted at spotte, men 
der var ikke benplads i bussen fra 
England, så jeg kommer her nok ikke 
igen." 

AERO 
FRIEDRICHSHAFEN 

Det vil jeg til gengæld overveje, for 
Aero Friedrichshafen er stedet hvor 
tingene sker i GA-flyvning. Der er 
ikke noget airshow, som der var en
gang. Men man ville næsten heller 
ikke have tid t il at se på det, for der er 
så meget at holde øje med i de store 
haller. 

I 2019 afholdes messen fra 10. til 13. 
apri l. Sæt trygt kryds i kalenderen. + 

Der vor to af de nye ultrolette Stamper 
udstillet på messen, den her ved Oracovers 
stand. Dette fine beklædningsmateriale, 
oprindeligt udviklet til mode/fly, finder i en 
stærkere variant i stigende grad anvendelse 
på Juli size-fly. Også denne Stampe fløj 
også bort som solgt. 

Er din Stampe blevet for gammel? Så køb 
en splinterny, som kunden her har gjort 
(anden fra højre bagerst). De øvrige i bil 
ledet er fra teamet bag projektet. De har 
gennemregnet og ændre på den gamle kon
struktion, så den er blevet ultralet, selvom 
den har samme ydre mål. Med tomvægt på 
272 kg og en maksimal startvægt på 472, 
rejser Stampen her med 130 km/t og tåler 
+6G/-3G. Den spritnye Stampe produceres 
af Ultralight Concept i Belgien. 
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BESTIL I GOD TID 
Der er gode forbindelser både 
til by og messe fra lufthavnen i 
Friedrichshafen. Fra byen ud til 
messen er det samme tilfældet. 
Shuttlebusser fra by og lufthavn 
er ligefrem gratis. Hotelpriserne i 
byen får et næsten urimeligt ryk 
opad, hvis man bestiller sent op til 
messen, så vær i god tid. Men el
lers har Friedrichshafen de typiske 
rimelige tyske priser, hvor øl er 
billigere end sodavand. Det behø
ver heller ikke være dyrt at stille 
sulten på messen - halvanden 
Euro for et "belegte Bri:itchen" er 
nærmest foræringspris, når man 
tænker på, hvad man ellers betaler 
til messer og airshows. Egnen om
kring Rodensøen er forårssmuk, 
når messen afholdes, så man kan 
roligt holde lidt ferie samtidig. Har 
man ambitioner om en tur med 
Zeppeliner, er det ligeledes en god 
ide at være i god tid. 

Har man ikke råd til en Corsair i fuld stør
relse, kunne man måske overveje denne 
med en tornvægt på bare 120 kg. Flyet er 
splinternyt og i gang med prøveflyvninger
ne. Der er anvendt kulftber og kevlar for at 
gøre flyet let og stærkt. Corsairen fås som 
kit; orker man ikke at bygge selv, starter 
priserne for flyvefærdige eksemplarer ved 
58.000 Euro uden moms. 

Aerovolgas Borey produceres nær Samara i 
Rusland. Skroget bygger til dels på Dorniers 
beregninger og former fra 1930'erne. fvfen 
naturligvis er dette et moderne amftbiefly i 
compositmaterialer, og folkene på fabrikken 
er udlært hos Diamond Aircraft. En pilot, 
der har prøvefløjet maskinen, taler om et 
understel, der kan holde til bush-agtige 
tæsk på banen og hardcore vandlandinger 
på Volga-floden. Stall-speed var 48 mph 
med motoren i tomgang, men 30 mph, når 
propellen skovlede masser af luft rundt 
omkring vingen. 

Boreys glascockpit - lige til at tage en 
sejltur med! 



AERO 
FRIEDRICHSHAFEN 
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surfe på himlen 

Da de første polynesiske søfarere fik øje på New Zealand efter en sørejse på 
4000 kilometer over Stillehavet i deres åbne kæmpe-kanoer, så de i virkelig
heden slet ikke land, men en sky. Men det var ikke nogen almindelig sky og da 
Maorierne, som urbefolkningen bliver kaldt nu, aldrig havde set den slags skyer 
før, kunne de heller ikke vide, at den havde dannet sig i adskillige kilometers 
højde - så der gik lang tid endnu før de endelig fik øje på selveste landet. 
De kaldte det for ''Aotearoa" - den lange hvide skys land. 

Da vi nærmede os landet med den 
lange hvide sky cirka 800 år senere 
i en Airbus A 380, lå der stadig den 
sam me sky - og det var jo også den 
vi var kommet for. Min ven Thomas 
Jøhnk sad også klistret op ad vinduet 
for at studere sky-fænomenet. Han er 
også pilot og desuden ballonskipper, 
men har aldrig besøgt New Zealand, 
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ligesom han aldrig har fløjet svæve
fly helle1: Efter han havde læst min 
bog "Himmelballade" var ha n blevet 
nysgerrig efter denne ekstreme form 
for flyvning og havde spurgt mig om 
jeg havde lyst til at in troducere ham 
til svæveflyvning og flyve med ham 
på New Zealand. Det skyldtes hans 
nysgerrighed og generøsitet at jeg 

nu ti år efter havde muligheden for 
a l vende Lilbage Li l mil elskede New 
Zealand og den kongeligste form for 
flyvning. 

Under indflyvningen t il Christchurch 
i vores kæmpe "luft-kano" med 600 
mennesker ombord, studerede vi de 
forskellige pølseformede skyer. 



Nogle var s tablet ovenpå hinanden 
som gigantiske pandekager - andre 
var noget kortere med en linseformet 
top og en skarp forkant som pegede 
mod vinden og indikerede den enor
me vindhastighed i de højere luftlag. 
For ti år siden havde jeg arbejdet i 
skyggen af disse skyer og nu da jeg 
genså dem, følte jeg den samme ma
giske tiltrækningskraft igen som får 
piloter fra hele verden til at tage på 
pilgrimsfærd t il New Zealand. 

På trods af den lange flyrejse fra 
Danmark - halvvejs rundt om Jorden 
- lejede vi straks en bil og kørte, med 

Omarama er en hyggelig lille by langt ude 
på landet. Flyvepladsens tre hangarer (midt 
i billedet) huser 60 svævefly! 

I dag sidder instruktøren foran, fordi bagsædet har bedre plads til kameraudstyr. 

øjnene mod himlen, de fem timer fra 
Christchurch sydpå for at nå vores 
mål: Omarama, som på maori-sprog 
betyder "Place of Light". Efter en 
ihærdig kamp mod søvn og udmat
telse, nåede vi frem ved solnedgang. 

For mig var det lidt som at komme 
hjem. Fire sæsoner i træk og sam
menlagt 22 måneder på stedet, havde 
sat sig fas t på min hukommelse og 
nethinde - intet var forandret, lige 
bortset fra at det hele så endnu pæ

nere ud end jeg huskede det. Nu 
var det bare at komme i seng og 
spille t idsforskellen på tolv timer 

et puds, for himlen så stadig lovende 
ud - næste dag skulle der flyves -
hvis vej ret var med os. 

Vi sov tolv timer og næste formiddag 
kl.10 stillede vi til pilotbriefing, friske 
som havørne og mens jeg stod overra
sket over at se så mange kendte an
sigter, blev jeg overfaldet bagfra med 
et kærligt kvælertag af Gavin Wills 
himself, han ha r, som bekendt, styret 
og ejet denne berømte skole for alpin 
svæveflyvning i mange år. 

Det var et herligt gensyn med gamle 
instruktør-kollegaer og venner: den 
engelske chefinstruktør og veteran 
Lemmy Tanner, svenske Bo Nils
son, Justin Wills og Philip Plane fra 
New Zealand, Mike Till fra England, 
australske Gavin Wrigley og Martin 
Katschner fra Østrig. Min flyverfami
lie på den anden side af Jorden! 
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Alle sammen modne herrer i den 
bedste alder og med en eventyrlig 
s tor flyveerfar ing bag s ig - sammen
lagt med Gavin og mig stod vi nok for 
rundt 100.000 timer i luften. 

Lemmy præsenterede som a lt id 
vejret og snakkede med lys i øjnene 
om en stabil vestlig st rømning og en 
s ikker mulighed for dannelse af len
ticularis skyer, selvom vejret udenfor 
vinduet stadig lignede en grå da nsk 
efterårsdag - men det var bare noget 
fugt som havde samlet s ig mellem 
bjergene i løbet af natten - det skulle 
brænde af, når solen kom højere op. 
Og det gjorde det!Men først skul le 
vi til en briefi ng mere - instruktør 
og elevbriefing, hvor vi læ rte de al
lernyeste erfaringer omkring bølge-
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flyvning - det var her jeg hørte om 
begrebet "hydraulic jump", som jeg 
skal forsøge at beskrive senere. 

Thomas havde lejet en "Duo Discus" 
for hele perioden, hvor jeg skulle 
flyve som instruktør med ham (jeg 
har NZ instruktør-certifikat) . 
Men først skulle jeg igennem det obli
gatoriske "flight-check" med instruk
tør for at fastslå at den gamle tysker 
- mig - stadig var oppe på dupperne 
(han var dog trods alt blevet 77 år 
gammel) og så kunne Thomas flyve 
med Østr igeren og smage på bølge
flyvning i mellemtiden. 

Det var skønt at sidde i bagsædet af 
en Duo Discus igen og lege instruktør, 
selv om Phil, min instruktør i forsæ-

det hele tiden brokkede sig over at 
"snoren" ikke var i midten. Vi havde 
hver s in snor klistret udvendig på 
hutten lige fora n vores næser - og 
min stod i midten som den skulle, 
mens Phil 's uld tråd var klistret en 
smule skævt på, så den pegede til en 
af siderne som betyder at jeg i Phil's 
øjne fløj "urent". Til sidst blev jeg så 
knotten over hans kritik at jeg lod 
ham flyve. Nu stod hans snor og pe
gede perfekt ligeud, mens min snor 
pegede ud til siden og viste at Phil fløj 
"urent". Det er den slags ting der kun 
sker mellem instruktører eller to luft
kaptajner i samme cockpit - det er en 
usund kombination, fordi begge par
ter alt id har ret. Men på trods af den 
urene flyvning nåede vi hurt igt ind i 
bølgen, hvor vi steg til 22.000 fod. Det 



var stadig temmelig koldt i november 
i New Zealand, også i højden - minus 
25 grader Celsius. Det varede ikke 
længe før Phil spurgte mig om jeg 
havde lyst til at vise ham en "Emer
gency descent" som jeg straks ind
ledte med 60 graders krængning som 
optakt til den "store Californiske si
deglidning" i et drej med store kræng
ning og fulde luftbremser, imens jeg 
vendte kareten den modsatte vej for 
at forlade bølgen hurtigst muligt -
nogle sekunder senere tabte vi højden 
med 4000 fod i minuttet. Tre minut
ter senere var vi nede i 10.000 fod 
igen, hvor vi nemt kunne overleve i et 
tilfælde af svigtende iltforsyning. 

Thnmn~ nyrlPr ~in førstP j/yVPt11r hP/t 11rlPn 
motor. 

Turbulensen er heftig mens vi bliver slæbt hen til det første bjerg. 

Vi var på talefod igen, fordi Phils snor 
nu stod fint i midten, mens jeg fløj, 
fordi jeg ignorerede min egen. Men 
jeg kunne mærke i mine underbukser 
at vi fløj urent - så det var min snor 
som viste rigtigt! 

Snart blev vores gemytter optaget 
af noget andet: Over radioen fik vi 
at vide, at vinden var tydeligt taget 
til, en front var på vej ind og vinden 
var drejet og blæste nu lige på tværs 
af Omarama's landingsbane med 
vindstød op til 45 knob og 45 knob 
svarede cirka til vores "Duo Discus" 
laveste flyvehastighed - derfor var det 
oplagt at lande på tværs af banen som 
er 35 meter bred. Vi brugte omkring 
20 meter til vores landingsafløb. 

Leonardo da Vinci er blevet citeret 
utallige gange, fordi han har sagt no
get i retning af: "Når du engang har 
smagt på at flyve, vil du for altid gå 
med øjnene rettet mod himlen" - det 
havde han stadig ret i nu femhund
rede år senere. 

Når Thomas og jeg slog øjnene op om 
morgenen, var det første vi gjorde 
at trække forhænget fra, for at se på 
h imlen. I dag skulle vi for første gang 
flyve svævefly sammen. Indtil nu 
havde vi prøvet at flyve ballon sam
men, både sommer og vinter ligesom 
vi havde fløjet veteranfly sammen 
flere steder i verden, men i dag skulle 
vi for første gang flyve helt uden 
motorkraft, endda uden nogen form 
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Ved Mount Aspiring får vi overraskende besøg af en kollega. 

for hjæ lpemotor. Den eneste hjælp vi 
havde brug for, var at blive slæbt af et 
motorfly hen til det nærmeste bjerg. 

Omarama har s it eget "husbjerg", 
Mount St. Cuthbert. Det ligger lige om 
hjørnet og er almindeligvis kendt som 
"Mt. Horrible", som fik sit navn efter 
en pilot der kom til at lande på top
pen af det 1558 m høje bjerg. 
Hans fly blev skilt ad og båret ned 
under store besværligheder af hans 
flyvekammerater. Det skulle selvfølge
lig behørigt fejres og den stakkel som 
bagefter fik regningen for det hele, 
synes at den var horribel. 

Efter vejrbriefingen gik vi over til 
en af de tre kæmpestore hangarer, 
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hvor over 60 svævefly står opspændt 
("roll in, roll out") og klar til at flyve, 
for at skubbe vores Duo Discus ud i 
den skinnende sol. Men vi blev straks 
standset. Ikke røre flyet! Det er der 
folk til! Vi fik dog lov til at lægge vores 
ting (vand, kort, proviant, kamera 
m.m.) i cockpittet før det særlige 
"ground crew" transporterede vores 
fly til startpladsen. Nye tider! Da jeg 
arbejdede her som instruktør, sør
gede vi for del hele selv og del var 
altid os piloter som trak flyene ud, 
men der var tilsyneladende sket for 
mange transport-skader i tidens løb. 
Det føltes lidt som at flyve for et ple
jehjem - alt var der sørget for: Iltfla
skerne var fyldte, batterierne ladet, 
flyet var vasket og poleret og kørt på 

plads - men vi fik dog lov til selv at 
kravle op i flyet. 

Thomas er endnu mere langbenet end 
mig, men han klemte sig med ophøjet 
ro ind på forsædet, bærende sin røde 
beduinhat, Omarama's nyeste mode
skrig, med øreklapper og nakkebe
skyttelse mod solens hårde stråling. 
Det levnede ikke meget plads for mig 
til at se fremover fra bagsædet. Han 
fyld Le hele billedel. Men der var bely
delig mere plads på bagsædet med en 
ekstra taske t il vand, mad, flyvekort 
og et lille kamera. Det var oplagt, at 
Thomas fremover skulle få bagsædet 
til al hans kameragrej og iPad - og 
hans lange ben, men han insisterede 
på at vi kun byttede hver anden gang, 



fordi han også gerne vil prøve at lan
de flyet, og han syntes, a t det trods alt 
var lettere at gøre fra forsædet. 

Slæbeflyet, en Piper Pawnee, trak 
a fs ted med os henover den lyse
grønne golfbane mod vest og videre 
over den smukke dal med Ahuri ri
flodens mange sidearme og et stort 
venstre d rej bag om Mt. Horrible, 
hvor det straks begyndte at boble. I 
400 meter over jorden ra mte Paw
nee' en en mega-boble og forsva ndt til 
himmels. Jeg koblede ud og sekunder 
efter lå vi i en god 5 meter / sec i et 
skarpt d rej. Boblerne her er snævre 
og kræver stor krængning, fordi vi nu 
kun var 200 meter over skrænten og 
endnu mindre når vinden trykkede 

Den gamle instruktør er pd hjemmebane. 

os ind mod bjerget Jeg synes, det er 
en udsøgt fornøjelse at flyve med 60 
graders krængning og lidt ekstra på 
g-måleren, mens variometret pipper 
sig halvfordærvet. Også Thomas, som 
først var lidt tilbageholdende med at 
flyve så lavt over terrænet med stor 
krængning - hvilket er en sund og na
turlig holdning - kom meget hurtigt 
til at holde af det. Han er jo heller ikke 
kunstflyver uden grund, her gælder 
det bare om at have godt med fart på, 
der er ikke noget gashåndtag. 

Snart kunne vi krydse dalen henimod 
det næste , højere bjerg på knap 2000 

meter- Mt Benmore Peak, som stadig 
var dækket af sne. Der er overra
skende mange store søer i Mackenzie 
distriktet, som nu ligger omkring os 
som store blå, glitrende plader: Lake 
Benmore under os og foran os på vej 
mod Mt. Cook, vores mål, skinnede 
Lake Ohau og Lake Pukaki og længere 
mod nord i det fjerne Lake Tekapo. 

Et drømmelandskab, sneklæ dte tin
der hele vejen til 'i'\oraki", som Mt. 
Cook hedder på Maor i sprog. Det er 
med sine 3724 meter New Zealands 
højeste bjerg. Det stod som et gigan
tisk hvidt telt i landskabet. 
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Det første bånd af bølgeskyer var ved 
at danne sig over Benmore, men vi 
var ikke højt nok til at kunne nå dem. 
Først skulle vi igennem tørretumble
ren, den såkaldte "rotor", de roteren
de lodrette luftmasser som danner sig 
unde r bølgen. Her gæ lder det om at 
finde den opadgående luftstrøm, som 
er meget kra ftig men kortvarig. Og så 
gæ lder det om at udnytte den mak
s imalt ved a t træ kke flyet op til næ r 
s ta l] og så sørge for ikke at gå i spind, 
når man bliver smidt ud i toppen. 
De t hele foregår i voldsom turbulens 
som få r alt løsvægt i cockpitte t t il a t 
hvirvle omkring og det kan væ re re t 
s mertefu ld a t få den iPad i hovedet 
som man lige før havde i skødet. 
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Hver rotor giver os en højde gevinst 
på 2-300 meter. Vi sniger os frem 
mod vinden, som nu er på godt 80 
knob, og endelig, efter vi ha r væ ret 
gennembanket fl ere gange, forandrer 
verden sig totalt. Alt bliver stille, lige 
bortset fra variometret, so m vi straks 
slukker for. Der er ikke brug for det 
længere, ford i vores højdemåler laver 
to omdrejninger i minuttet - 2000 fod 
per minut. Flyet ligger stille som om 
det kører på skinner. 
Vi passerer 10.000 fod og tager ilt 
forsyningen på . Den ligner en snot
bremse med to små dutter på som 
stoppes i næsen og hver ga ng ma n 
træ kker vejret, bliver det bekræ fte t 
med et tydeligt "pffft" fra en lille boks, 

hvo ri mod den bipper høj lydt, hvis 
man skulle glemme at træ kke vejret 
af ren spænding. 

Med næ sen godt op mod vinden føl
ger vi bølgeskyen mod Mt. Cook Selv
om vi sætter farten op til 250 km/h 
stige r vi s tadig med 1000 ft/min. 
Den lange glaskuppel vi sidder under 
får nu en ny dimension - illus ionen 
om at sidde i en jetjager er næsten 
ful dkomme n, det piber og suser højt 
mens fartmåleren nærmer sig den 
røde streg - og i denne højde er vores 
virkelige hastighed allerede langt 
ove r 300 km/t. Jeg ka n ikke la' væ re 
med at tæ nke: Her sidder vi og surfer 
på forka nten af en usynlig, femten 



kilometer høj bølge med et surfbræ t 
på godt tyve meter. Et mikroskopisk 
flyvende insekt båret af en gigantisk 
luftstrøm. 

Vi har passeret 20.000 fo d og plexi
glasset dugger hurtigt t il og fryser til 
is fra vores udåndingsluft i minus 35 
grader. Thomas mumler om at hans 
tæer er blevet stive som jeg kun kan 
grynte bekræ ftende til; fordi mine 
ekstra tykke merino-sokker heller 
ikke er tilstrækkeligt længere. 
Min højdemåler kan kun måle op til 
25.000 fod og Thomas læser højt fra 
sin højdemåler: "26.000 fod opad, 

26.300 fod ... ! Og det går stadigt opad! 

En svæveflyvers drøm. -Den klassiske Lenticularis-sky som ofte ndr op i 45.000 fod! 

hvornår synes du vi skal stoppe"? 
Thomas bekræfter, at han stadig har 
det fint. Han er også betydelig yngre 
end mig og toptrænet sportsmand, 
hvorimod jeg har tilbragt de sidste 
mange måneder foran computeren 
ved at oversætte min bog til engelsk. 
Jeg kan mærke de første tegn på ube
hag og da Thomas melder 27.500 fod, 
bryder vi af, vender kareten til med
vind, trækker luftbremserne fuldt ud 
- og stiger stadig! Men med 100 knob 
i ryggen ryger vi brat ud af bølgen i 
28.000 fod og vi synker igen, nu med 
2500 fuJ i minullel. 

De lave skyer langt under os er ved at 
lukke landskabet. Mt. Cook er indhyl
let, kun et lille hjørne er synligt, men 
vi skal afslutte denne flyvning med 

maner og laver tre loopings over lan
dets højeste bjerg, jubler højlydt og 
sætter kursen hjemad. 

Der manglede kun 1000 fod (300 me
ter) til at være nået op i Mt. Everests 
højde, men vi blev enige om at græn
sen var nået. ingen grund til at tage 
nogen risiko. 
Måske en anden gang, når vi har væn
net os til den tynde luft. 
Men dette var kun begyndelsen af et 
intenst flyve-eventyr. 

Die le1 I3e ll be1 el11i11g f1 d New Zed

land fortsættes i næste nummer af 
FLYV. 

Hvis du vil vide mere om stedet, så er 
linket her: glideomarama.com + 
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Efter en lang grå, våd og blæsende vinter, der ikke bød på mange 
flyvedage, blev det endelig bedre i løbet af april. Og da meteorologerne 
spåede fint vejr hele lørdag den 21. april, var det derfor en gave til FLYV, at 
Bessie fik lyst til at flyve en tur fra Roskilde til Morsø, med mellemlanding på 
Samsø, for at samle redaktøren op. 

Bessie er - som de fleste læsere ved -
ikke bare en standard Piper Cub, men 
en "Pi per Special Cub", der har den 
luksus, at have elektrisk startmotor, 
så man ikke skal stå ude og svinge 
propellen, men kan sidde inde i "var
men" og trykke på en knap. Derud
over har den en indretning, så piloten 
sidder i forsædet og passageren sid
der i bagsædet, modsat de "rigtige" 
Cub'er, der jo var designet som ob
servatørfly, hvor observatøren skulle 
have frit udsyn. 

Om man s idder foran eller bagi en 
Cub har nu ikke stor betydning, når 
formålet er at nyde udsigten og kom
me frem til destinationen i det tempo 
de 65 hestekræfter kan præstere, 
hvilket er godt og vel en knob pr hest! 
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Med en fr isk vestenvind tog det der
for kun et par timer at komme fra 
Samsø til Morsø, da vi også lige skulle 
mellemlandes i Skive for at få tanket 
op. Med vanlig super-service på Skive 
Flyveplads, fik Bessie derfor fyldt 
tankene, hvorefter vi kunne fortsætte 
vestpå til Morsø Flyveplads, hvor der 
var hektisk aktivitet på årets første 
rigtige flyvedag. 

MORSØ OG SVÆVETHY 
Siger man Morsø Flyveplads må man 
også s ige Svævethy. For selvom fly
vepladsen er kommunalt ejet og en 
offentligt godkendt flyveplads, der 
hvert år besigtiges a f Trafik, Bolig og 
Byggestyrelsen ( eller hvilket navn 
vores luftfartsmyndighed har for ti-

den) så er det klubbens mange aktive 
medlemmer, der står for daglig drift 
og det meste af det administrative 
arbejde. 

Netop den lørdag Bessie besøgte 
flyvepladsen, viste sig at være lidt 
speciel, fordi repræsentanter for 
Morsø Kommunalbestyrelse havde 
taget imod invitation til at besøge 
flyvepladsen. Da Bessie ankom ven
tede klubbens medlemmer derfor 
spændte på det officielle besøg, hvor 
pladsen og materiellet skulle vises 
frem og samarbejdet mellem klubben 
og kommunen skulle drøftes. Ikke 
mindst at Morsø Kommune havde 
tilladt opstilling af en husstandsvind
mølle lige vest for den mest benyt
tede bane, uden at inddrage brugerne 



Politikerne blev indviet i svæveflyvningens forunderlig
heder, sd som en klap ud motor, der kan bringe svævefly 
hjem hvis termikken svigter. 

Svævethy har to traktorer til at aphale 
svæveflyene. Her"Knold'. Den anden hedder 
naturligvis "Tot'. 



En nyligt opstillet husstandsvindmølle umiddelbart vest for 
fvtorsø Flyveplads var et af emnerne på dagsordenen på mødet 
mellem lokalpolitikerne og svæveflyve-klubben. 

af flyvepladsen. Et emne der dog 
ikke blev nævnt under den hyggelige 
rundvisning, men høfligt ventede 
til flyvepladsens officielle gæster og 
værter satte sig sammen i klubbens 
mødeloka le, uden overværelse af den 
fremmødte presse. 

BESSIE MÅTTE VIDERE 
Efter hyggeligt besøg - inklusiv serve
ring af dagens ret - fløj Bessie videre 
i det skønne forårsvejr. Først et par 
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runder over Morsø Flyveplads, hvor
efter kursen blev sat mod naboøen 
Fur, der signalerede, at den da også 
gerne ville have Bessie på besøg ved 
lejlighed. Fra Fur gik turen i opfri
skende vind mod Livø, Løgstør og 
langs den østlige halvdel af Limfjor
den hvor Aalborg Lufthavn og city 
blev passeret med en ground-speed 
på næsten 100 knob! Fra Aalborg gik 
turen i den noget urolige s idevind 
tilbage t il Samsø over Lille Vildmose, 
vest om Tirstrup for endelig at slutte 

fvtorsø svæveflyveklub råder over mange 
gode fly, der kan vedligholdes i værkstedet 
der kan varmes op om vinteren. 

på Samsø, hvor der besynderligt nok 
var næsten vindstille. Men sådan er 
det jo her til lands, hvor der besyn
derligt nok kan være store lokale 
vej rforskelle i det ellers så lille land, 
der ikke desto mindre kan byde på 
mange vidunderlige flyveoplevelser, 
når vejrguderne tillader det. +-





1928 1938 1948 1958 1968 

FLYV gennem 90 år 
FLYV har eksisteret s iden 1928, og 
her i 90 års jubilæums-året bladrer 
vi i nogle af de gamle eksemplarer 
af FLYV, som vi er i besiddelse af på 
redaktionen, hvilket vi l sige fra 1941 
og til og med 2018. 

Siger man 90-års fødselsdag vil 
mange tænke "90 års fødselsdagen" 
der vises på TV nytårsaften, men 
mange vil nok også komme i tanker 
om "90-års fødselsdagen" i TV-serien 
"Matador". 

I løbet af den forgangne vinter og i 
løbet af foråret, har vi på DR-TV kun
net gense den legendariske serie, der 
- som de fleste nok husker - indledes 
med at Mads Andersen Skjern, sam
men med sønnen Daniel, ankommer 
med tog til Korsbæk i 1929, hvilket er 
blot et år efter at FLYV udkom for før
ste gang. Gennem de 24 afsnit følger 
vi livet i Korsbæk, t il serien afsluttes 
i 1947, hvilket har givet stort set alle 
nulevende et helt unikt indblik i livet 
i Danmark gennem 18 skelsættende 
år, hvor flyvning og luftfart gennem
gik en nærmest ufatte lig udvikling. --=-----

f LY~ 
FLYV har for mange 
læsere været noget 
man gemte, og mange 
fik indbundet deres 
eksemplarer af FLYV, 
som den samling den 
nuværende redaktion 
af FLYV fik forærende 
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af en familie, der havde 
arvet samlingen, som de 
på grund a f pladsmangel 
skulle skille sig af med. 
Samlingen består af ind
bundne FLYV fra 1941 til 
og med 2009, og det er 
utroligt interessant at læse 
de historiske beretninger 
eller blot bladre rundt og 
nyde de gamle illustrationer 
og billeder. 

Nå r man bladrer rundt i de 
gamle sort/hvide magasiner, 
dukker der pludselig en farve
forside op. Det er forsiden på 

FLYV fra juni 1945 der var første 
FRIE udgivelse af FLYV efter fem 
mørke år, hvor FLYV var underlagt 
besættelsesmagtens censur. For at 
fejre befrielsen havde FLYVs udgiver: 
"DET KONGELIGE DANSKE AERO
NAUTISKE SELSKAB", der senere blev 
til "Kongelig Dansk Aeroklub", valgt at 
ofre en mindre formue på at få trykt 
forsiden i farver. Det har været intet 
mindre end en sensation, for selvom 
FLYV nogle år senere fik et rødt bånd 
på forsiden, så var næste farveforside 
først en realitet i januar 1989, hvor 
FLYV for førte gang blev trykt i farver. 

FLYV runder 90 år i juni 2018, og det 
fejrer vi med et li lle arrangemenl på 
Samsø Flyveplads 30. juni, hvor vi 
håber mindst 90 fly - med besætnin
ger - dukker op og deltager i højtide
lig fejring af FLYV gennem 90 år, 
efterfulgt af lidt spas og spis. +-

Til og med FLYV nr. 11943,fyldte tysk 
propaganda en del i FLYV, og man var ikke i 
tvivl om hvad kampflyene skulle bruges til! 

Fra FLYV 2 1943 ophører denne propa
ganda. Der annonceres nu for danske virk
somheder og man fornemmer en spirende 
optimisme. Et eksempel er annoncen for 
"/NTAVAAviation Produets" som var en 
del af Det Dansk Petroleumsaktieselskab: 
"Verden vil stå aaben for den som i tide for
bereder sig på det opsving, som den civile 
flyvning engang vil opleve. Ungdommen af 
idag forstaar dette, og den kaster sig med 
liv og lyst over fremtidens store eventyr. 
Livet i luften ... " 
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OFFlC.IEU OftGAN ,ø- e-
DET KONGELIGE DANSKE AERONAllTISKE SELSKAB 

DAHSKE FLYVEM, · Dl.NIK MOTOftfLYYER UflØII • DANSK SVÆYULYYU UNION 

DAMSK MOOE.LJl'L Yftlt UJØON 

Det &ie .FLYV 
".H bleu Aage! laget af vore 

Skuldre. \'i kan aller lukke 
rt rindutr op og raabe uor 

jt.rltns Jltninq ouer Gadtr og 
$trirdtr. For FLYV som for he
le dtn darukt Pres,, har Besæl
ltlstns Aar !Jt~ret en oueror
denllig vanskttig Tid. Gang paa 

Gong har dtn lyske Cemur uæ
r<I •fttr FLlT, har klaget ouer 
Jt mest lallulige Bagateller. 
Rtdaktiontn har uærtl kaldt til 
Dagmarhus for al ,taa Skoleret, 
men altigtoel er del lykktdn 
FLI'\' at •tippe for tysk Tuangs
stof i Buælltlsuaarent. Bladets 
l'handt har uænl blod[alligl, 
mtn det har været dansk i /nd
l>old og Linie fra 9. April til 
Friheden, Time. .\fan har med 
nogen R ,t kunI1t/ sigt, at FLYV 
Nr d anæmisk Organ, ncwnlig 
<tt paa Baggrund af uort Nabo
la.ruu slraaltnde Fagblade, der 
tn Tid lang frit kunde komme 
htrt/1. Ff,l'V's mange Tu,indt 
Lauere har mtd Forslaat.lsens 
Ruignallon hold/ fast ved 
DKDAS of{icielle Organ i dis« 
l>anlk<l(oe .4ar. Del vil FL l'l' 
hermed lakke for. 

l,'u runger Frihtden, Fanfare 
over vort Land slumrende. 
1-i.raefter vække, ui Live, Nalfo
ntn lliftr fremad mod stor, 
J/oal. I denne Jlobitistring af 
XaJionen, Slyrke melder F LIT 
tig nu lil Tjent.sit. som en fag~ 
llq og saglig Oplysningskilde /il 
0llt, der folger Flyvningen< Ud· 
•ikluig herhjemme og ud• i I'<; 
dtn. A'aar Rutriklionerna Tid 
0 Phor,r vil FLYl' frem/rtl'dt 
•om ti ·dansk Flyvetidsskrift i 
Pagt mtd Tid,ns Krau. 

FLYV. 

18. Aarg~ 

Saa er v1 klar igen! 
{ 5 laoge Au lagde Tysktt~ uodtt Br. 

sæUelsen a( ,·ort La.od ,,o koldt 
ldamm• Kaand pu ti chntL ~poru- o,i 
Prh•alflyvoina. alt n.r mørk.li Dea 4.. 
\Caj 19-tS opra.ødt den D&lt, hvor Soltø 
atter s.k.Uuitde O\"e:r Danmark. dm Du: 
h,·or Fribtdm ~ Retthl til allt-r at en 
hvid Man& Gttnin,i; bln sat i H•j,.Rde:l 
Gennem Ætttnt kom Bud1k.abet om Tort 
Lands Frihed, o« gennem Luft.to tom de 
)19!.bd. ,·i ba'"de lar:ngtes mod saa llt:D~ 
o.n 9 .• \pril 11»0 l>nded• aysto Tropp<r 
paa ,-ore Lull.havne og ie, lu.øge Skytt 
tnaL. sammen over v-ørt Land. Den l. 
llaj 19-U lindede Frihedens Badbri.Di;::ere 
og .se. atter st.innede Solen OYtt Daø. 
ma.rk. 

I over 5 lanp Au nr al Motorflymiog 
forbodtl l.k.ke nok med at 'f'i ik.t.e naalle 
Oyvt. man fratog 01 endda "f'Ore prinlL' 
Flyvmiaski.ner, Spot 0ft Skade følges ad1 

Over 60 gode dao.skf' Flyvcms.ikiner blev 
vi fattigere, kun to lyttedes det. med 
gode danske Ya,:.nd \'"ed Rattrt. al nu 
England. 

Svæveflyvni.ng var L.un tilladt pu en
keUe bf'g.rro.sede Omru.drc p.9a Sjælland 
Tilbud om Samarbejde mellem da.oste og 
tyske s,·r,-eflyvttt ble-Y ahi.rt, og al 
Sammenblanding blev uødgaael. De fu 
1<1Anskec S-ntTt.flyvue, som saa ro Qje
blik.kelig Fordel ved at køyttt. ,ir;: tU den 
tyske: S,>1enflyvniøg. ha.r frem i Tide.o 
udelukket sig fra enb,·er Forbindelse 
med d.ansL Sneve.nY'·oi.n,t. o,i: berhl fik. 
:,n;:,·eflp·oingeo de danske :\lyndi,;btdn1 
Stolte. 

~odelfly,"Din,;en hu trods ndeme 
, ir.kel og \"irl.d godt. Skade blot for Ud 
·nklingen at Malcri•lemanglen fik Lo" a t 
,:ore sig su strrkl ~ældende. 

Tyste foredrag. dtt ~ ~ risl Tith 
punkt ønskNlts ::tfholdt t D K.O.A.S,.. ble,,
afrist. og tyske Annoncer i FLYY faldt 
efterhan.nden betl bort. 

Paa Linie med alle ~ode dantke Mænd 
k.aempflfe Sport.I· og Printny,'D.in~en~ 
}fznd sin Kamp og man nr aldrig 1 

T,·iv-1 om den Kurs, der skulde f•Jges 
~ogle af Selskabets Ya-:nd faldt i _Kam• 
pen, :andre maalle henJ~,"e lang~ T1d~r i 
de bcryg1ede tyske Aoncenlralion.sleJre. 
Mange. saavd indenfor Bestyttlscn som 
~denior denne, maatte forlade , ·orl Land, 

o~ adskillige maaHe gert s.i« UJynlig 
Undtt ah drite, hTor XUJpåa bl;; 
~ttrpd. Tolude JnlerNrle.n for P1T"
IUDJ! bbDdl Danmarks l:ogd-. Vi 
mulle 1Ue Oyn: de-rfor maatte ,-1 ru
_lle os i Tide og "1rre forbe-redte naar 
~~D v, a.lle. vicbte vilck- komme _ 
endoU,,, oprandL Foredrag °" •T<omuk 
!>port.Jlynrkwsusc i.-.erks.attes onr ht• 
le 'l'On Land.. 1Saa U fl kJac ict.nc har 
lydt ma.ngco e:.n,;ang. naar Ltrum ved 
dis.se Ka.nm forkyndte.. at Friknrtu- n.r 
forbi. os: næste. Tune loC sin ~ 
Tusinder satte sig hen pu. Stolebeat.en 
og gjorde si,: red~ og Ttuinder •ente, 
nu dta \idste korte Tid - ,.s.aa er 'fi klar 
ige:o~t 

I Samkla.a.g med Ta.nkerllt' og Tende.n
ffllle I vort Folk lremTobede i disse 
m■rte Ttdtt Beslrtbelnr for at fu et 
end.nu sn1tn-ere 52.Dlarbejde i Gaitc mel. 
lem Klubber o;: lfodetM:bb.b. Bertnebtl. 
ter for al samle alle danske Flp·ebteg0 • 

ritt til to stor Ea.hed, alene for at tjene 
~den da.nst.e Flynugc. 

Hvorom Alling er, geldu ffl nu om i 
En~b,d o,, Samciregtigb<d at arbejde 
paa en sund og fair Ud,,.iUing af de.n 
da.ns.te Spørt:J.. og Printll,,-ning. Vore 
lilodetn)"Tert: og Snevdl7Tere ma.a i Sam· 
arbejde og gt1lntti Konkurre.nce.r mt'd 
,·ore skandinaviske Bntdre.folt. dygligg .. 
re sig. mederu Ti alle maa gore vort til 
at MotorflJ'·ningen Sn1J"bt kan komme i 
Gang. 

Ved helles Hj2lp og Skulder mod 
Skulder m.u. alle gode Krtfter nu sam
les om al skabe de beds:te Betingelser for 
Sports- og Pr1ntOy-n1ingen.s Ud"ikling i 
vort Land. Det maa haa.bes, at de beviJ. 
~ende Myndigheder giver TH.ladthc tiJ 
Oprrttelun af ,Den Daru.ke FlyvNagc, 
der ta~ gi\'t os dPl Ry~ted, som skal og 
mu hl. Danskerne Mr •bl. al de har 
\"Rl't.t i Stand til Sammenhold og udtn 
personlige Hmsyn at udføre et resultat. 
rigt .\rbejde I eo mork Tid. Lad os pu 
Qmme Mude ,-ise, at vj frem i Tid~ 1 

den l)'\e Tid soJD nu. opri.odu_ s.amdrtg· 
ligt kan ,Irke for Den Dansk~ Plynug 
paa en )Judt. som er dtn.ne ~ode Sa~ 
ntrdig. ~ 

Det å.onct.li&e Danske Auonaallskt 
Sdrkab. 
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Den 16. til 19. august 
flyves tredje verdens
mesterskab i Vintage 
Aerobatic. Denne gang 
i Skive. 

Tekst: Ole Steen Hansen 
Foto: Christina Scheunemann 

I en tid hvor moderne kunstflyvnings
maskiner kan præstere nærmest 
naturkraftstridige manøvrer, var det 
ikke lige til at forudse, at kunstflyv
ning med veteranfly kunne gå hen 
og blive så stor en succes. Men det er 
netop, hvad der er sket med Vintage 
Aerobatic World Championship. Ini
t iativet til denne måde at bruge sin 
gamle maskine til noget spændende 
på blev taget for tre år siden, og sti
gevinklen har nærmest været Vx - så 
stejl som det kan lade sig gøre. 

"Vi ha r t il dato haft et godt stykke 
over 200.000 besøgende på vores 
hjemmeside, så interessen ræ kker 
langt ud over deltagerne;• fortæ ller 
Søren Dolriis, ophavsmand til VAWC, 
"vi er blevet større end f.eks. Nordisk 
Mesterskab i kunstflyvning, men hvad 
vigtigere er, så ha r deltagerne ty-
pisk ægtefæ lder og venner med som 
"ground support", hvi lket betyder, at 
vi ka n skabe en helt speciel stemning 
blandt de over 100 personer der er 
med til at afholde konkurrencen." 

2018 

VÆLG DIT PROGRAM 
Deltagerne kan vælge mellem tre 
programmer i forskellige sværheds
grader: 

"Looping the Loop" kan flyves af 
alle fly, der bare kan lidt kunstflyv
ning. Det er f.eks. Tiger Moth og Saab 
Safir. 

"Dancing the Cloverleaf" kræver en 
god pilot, men kan flyves f.eks. i en 
Chipmunk. 

"Rolling the Circle" begynder at 
træ kke lidt tæ nder ud, og her må man 
have fat i en Bucker Jungman/Mei
ster, Stampe, Zlin eller lignende for at 
kunne deltage, ikke mindst på grund 
af de negative G i den udfordrende 
manøvre rolling circle, der har lagt 
navn til kategorien. 

Ud over disse kategorier er der den 
helt individuelle "The Performance" 
hvor piloten flyver et free style
progra m til musik. Det bedømmes af 
alle dommere og pilotkollegaer efter 
det kunstneriske udtryk og pilotens 
håndtering af maskinen. 

Endelig er der "Team Performance", 
hvor der konkurreres i smuk og 
velkomponeret formationsflyvning. 
Søren Dolriis fortæ ller, at man håber 
på at få teams fra Sverige (tre Klemm 
35), Tyskland (tre Bi.icker), England 
(3 Bucker) og så danske Chip Chaps, 
som vil s tille med to eller tre fly. 

Muligvis vil der også komme tre Zlins 
fra Tjekkiet, men det er endnu ikke 
helt på plads. 

Interessen for at deltage i VAWC 
rækker langt ud over Danmarks 
grænser. Sidste år kom der deltagere 
fra mange lande, endda helt fra New 
Zealand! Men naturligvis er der ud
fordringer i at leje eller låne fly lokalt 
(bl.a. af forsikringshensyn) eller i at 
få sit eget fly fragtet til Danmark. Men 
gæster uden fly er også velkomne. 
Her ser arrangørerne gerne, at man 
lægger et beløb for at være med til at 
<lække udgifterne til dette non-profit 
arrangement. Det kunne f.eks. være 
de 15 Euro, som man betaler for at 
være med i "Friends club". 

Gå ind og se mere på 
www.vintageaerobatic.com. 
og se endnu mere i Skive den week
end, hvor der forventes op mod 
30 deltagere og fly helt tilbage fra 
1930'erne - bl.a. mere en ti Jungman/ 
Jungmeister. Spændende bliver det! +-
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Oscar Yankee 

OY-FDK Cessna 2088 Grand Caravan 1993 

OY-FUD NoorduynAT-16 Harvard IIB 1942 

OY-FVX SZ0-9bis Bocian lE 1968 

OY-HB0(2) MBB BO 105P 1981 

OY-HFY AgustaWestland AW139 2010 

OY-HJY Bell SOS Jet Ranger X 2018 

OY-HOW Leonardo AW169 2018 

OY-HXL Rolladen-Schneider LS4-a 1982 

OY-1NV(2) Canadair Challenger 604 2005 

OY-JOC Kubicek B8702 2018 

OY-LAU SAN.Jodel DR.1050 Ambassadeur 1960 

OY-PAA(l) AirbusAlll-lllN 2018 

OY-PAC(2) AirbusA321-251N 2018 

OY-RUT(2) McDonnell Douglas OC-9-82 (M0-82) 1991 

OY-RUU Airbus A321-231 1998 

OY-RUZ Airbus A320-232 1998 

OY-SPS Vulcanair P.68 Observer 2 2018 

OY-XWC Schempp-Hirth Ventus cT 1992 

·1 MidL registreret som Annex-11 fly (Experimental) 

OY-BOW Colt 77A 30.4.18 

OY-CGX Schleicher ASG 29E 18.4.18 

OY-CSI Cessna 182T Skylane 17.4.18 

OY-HFY AgustaWestland AW139 22.5.18 

OY-HYB Robinson R44 Raven li 11.6.18 

OY-JAN Cessna 177B Cardinal 29.5.18 

OY-JXK OG-808( 30.4.18 

OY-KFA Bombardier RJ-900 23.4.18 

OY-MXE Rolladen-Schneider LS4-a 17.5.18 

OY-SML Cessna 525 Citationjet 30.4.18 

OY-UCA Cessna 525A Citationjet 02 7.5.18 

OY-WWW Cessna 525B CitationJet 03 24.5.18 

OY-XEZ Schempp-Hirth Standard Cirrus 8.6.18 

OY-ZAG EMBRAER ERJ 190-!00LR 17.5.18 

OY-ZAH EMBRAER ERJ 190-!00LR 4.6.18 
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Af" Lars Finken - lars@ftnkenweb.de 
WlrVW.danishaircraft.dk 

20880351 17.5.18 Steen Ulrich, København ZS-ATP 

14-486 18.4.18 Søren Andersen, Lunderskov SE-FUD 

P-463 1.6.18 Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, Herning PH-1413 

6036 25.5.18. Jan Elgaard Laub, Tranbjerg G-CKCG 

31295 16.5.18 WaypointAsset Co 6 Ltd, c/o Billund G-SNS8 

65062 12.6.18 JJH Mink ApS, Odense PH-1425 

69068 24.4.18 Uni-Fly A/S, Odense 1-RAIL 

4247 4.5.18 Lars Grønbek Jensen, Egå 0-4543 

5628 16.5.18 FlexFlight ApS, Roskilde 9H-INV 

1434 22.5.18 Henrik Ved el Jørgensen, Frederikssund 

179 20.4.18 Jacob Laue Petersen, Vejen El·EPN 

8145 16.4.18 Prlmera Air Scandlnavla A/S, København 0-AZAK 

8260 25.5.18 Primera Air Scandinavia NS, København 0-AVYL 

49902 4.5.18 Danish Air Transport leasing A7S, Vamdrup 1-SMES 

878 8.6.18 UAB DOT LT, Kaunas Lithauen 8-2370 

839 25.5.18 Danish Air Transport A/S, Vamdrup PK-GLD 

505-48/0B2 30.4.18 Bio.Flight A/S, Holte 

167 /545 7.5.18 Brian Pavia Christensen, Odense D-KJOE 

NH Handel ApS, Ringsted Solgt til Malaysia 

Jan Schmeltz Pedersen, Allerød Solgt til Tyskland 

EG Aviation ApS, Herlev Solgt som HB-TOP 

Waypoint Asset Co 6 Ltd, c/o Esbjerg Solgt til Nigeria 

Hans Jørgen Hybschmann, Ringsted Solgt til Botswana 

Company Flight K/5, Ålbæk Solgt til Ukraine 

Jesper Rasmussen, Helsingør (+1) Solgt til Tyskland 

Cimber A/S, Kastrup Overført som ES-ACM 

Lars Højsgaard Nielsen, Hjortshøj Solgt som G-CLVW 

Ourjet Ltd, c/o Roskilde Omreg D-IMCi 

HimmarkAir K/5,Sønderborg Solgt til Kroatien 

Weibel ScientificA/S,Allerød Solgt som N116AA 

XES-Gruppen, Roskilde Solgt til Holland 

Aldus Portfolio T Limited, c/o Billund Solgt som VP-BZG 

Aldus Portfolio T Limited,c/o Billund Solgt til Bermuda 



OY-AJE Cessna F.150J 16.5.18 Christian Carlo Larsen.Aars Christian Carlo Larsen.Aars (+1) 

OY-BTV PA-28-161 Cherokee Warrior li 18.4.18 Center Flight ApS, Roskilde OY-BTV-gruppen, Horsens 

OY-CKS Britten-Norman BN-2A-21 lslander 13.4.18 Copenhagen Air Taxi NS, Roskilde Cowi NS, Kgs. Lyngby 

OY-CNJ ATR 72-212 19.4.18 NK Aviation Limited, c/o Billund Kirk Aviation A/S, Vejle 

OY-CRV(4) ATR 2-212A 25.5.18 NAC Aviation 29 DAC, c/o Billund NAC Aviation 8 Limited, c/o Billund 

OY-HJX 

OY-HJZ 

OY-HLP 

OY-HMK 

OY-JZZ 

OY-TIP 

OY-TIP 

OY-XOJ 

OY-XRC 

OY-XSU 

OY-YBU 

OY-YBY 

OY-YBZ 

Schleicher ASH 25E 1.5.18 

Guimbal Cabri G2 7.6.18 

Robinson R44 Clipper li 12.6.18 

Robinson R44 Clipper li 11.6.18 

ATR 72-212A 19.4.18 

PA-34-220T Seneca 5 1.5.18 

PA-34-220T Seneca 5 1.6.18 

Grob G 103A Twin li Acro 24.4.18 

Rolladen-Schnelder LS7-WL 12.4.18 

Schempp-Hirth Discus es 29.5.18 

ATR 72-212A 19.4.18 

Bombardier DHC-8-402 8.6.18 

Bombardier DHC-8-402 8.6.18 

Tølløse Flyveklub, Tølløse Hans Henrik Jyde, Holbæk 

Boxknox ApS, Esbjerg Air Service Nordic ApS, c/o Vamdrup 

Poul Schou NS, Odense Helge Leo Pedersen,Aarup 

Michael Krog, c/o Albertslund Boston Distribution A/S,Allerød 

NK Aviation Limited, c/o Billund Kirk Aviation NS, Vejle 

UAB Juodoji Audine, c/o Skjern Storegaard Mink v/lnge Pedersen, Ringkøbing 

Skan Service ApS, Grindsted UAB Juodoji Audine, c/o Skjern 

Frederikssund-Frederiksværk Flyveklub Tølløse Flyveklub 

Peter Kvlstgaard Toft, Herning (+ 1) Niels Christian )Undberg, Billund 

Aviator - Aalborg Svæveflyveklub,Aars Dansk Svæveflyver Union, Herning 

NK Aviation Limited, c/o Billund Kirk Aviation NS, Vejle 

NACAviation 24 Ltd,c/o Billund Wells Fargo Bank Northwest, N.A., c/o Billund 

NAC Aviation 24 Ltd, c/o Billund Wells Fargo Bank Northwest, N.A., c/o Billund 
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Overvældende 90-års jubilæum! 

FLYV udkom for første gang i begyndelsen af juni 1928, og 
da redaktionen siden januar 2013 har boet på Samsø, var 
det nærliggende at holde 90-års jubilæet på Samsø Flyve
plads. 

I månederne op til jubilæet sørgede vi for at holde os på 
god fod med vejrguderne, og lidt for sjov skrev vi i FLYV, 
og på de sociale medier, at det eneste FLYV ønskede sig 
var, at der dukkede 90 fly op til 90 års jubilæet. 

I ugerne op til jubilæet steg sandsynligheden for godt vejr, 
og allerede en uge inden arrangementet lød langtidsprog
noserne på rigtigt godt FLYV-ind vejr, hvilket viste sig at 
holde ud over forventningerne. 

At holde FLYV-ind på Samsø er altid meget afhængigt af 
vejret på dagen. Siden første arrangement i 2004, hvor 
der kom 22 fly, har det svinget meget fra omkring 60 be
søgende til nul fly et par gange hvor vejret var elendigt. At 
der så faktisk kom over 90 fly forbi til 90-års jubilæet den 
30. juni var en kæmpe overraskelse, hvilket aldrig ville 
have været muligt hvis ikke de fantastiske "RVators", fra 
Roskilde Lufthavn, havde sagt ja til at komme til Samsø 
hvor de lavede den imponerende opvisning som de gjorde. 
Det var ganske enkelt dagens absolutte højdepunkt, der 
blev rost til skyerne! 

"REJSE-GILDE" 
Når man fester kan man ligeså godt gøre det af flere årsa
ger. Og da det i ugerne op til FLYV-ind var blevet offentligt 

I 
I 

kendt, at FLYVs redaktion bliver udlånt til Norge, kunne vi 
ligeså godt tilføje et "rejse-gilde" til festen, og få fortalt så 
mange som muligt at FLYV fortsætter næsten uændret. 

At flytte en redaktion 1.500 km nordpå kan måske lyde 
som lidt af en udfordring, hvilket det måske også er. Ikke 
desto mindre så er det ikke bare redaktion og Jay-out 
af FLYV der flytter, men også Jay-out af turistmagasinet 
"OPLEV SAMSØ", der udgives af SamsøPosten. Begge 
magasiner bliver med andre ord udført som "distance
arbejdspladser" hvilket bliver spændende at afprøve. FLYV 
vil dog også fremover blive trykt i Danmark og omdelt af 
Bladkompagniet, ligesom magasinets administration og 
trofaste freelancere også bliver i Dronningeriget. Hvor 
længe FLYV så skal strikkes sammen i N arge vil tiden vise, 
men FLYVs læsere slipper nok ikke for lidt "rejse-hreve" 
fra det norske. 

FLYV og "FLYV-ind" på Samsø Flyveplads er kommet for at 
blive, og derfor håber vi fra redaktionen, at vi også frem
over kan holde liv i det gamle magasin, og at der kommer 
mindst 91 fly til FLYVs 91-års jubilæum lørdag den 6. juli 
2019. 

God læselyst. 

Har du forslag til artikler, skriv da til redaktion@flyv.dk 
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Airbus ny fragtfly, Beluga XL, foretog sin 
jomfruflyvning fra Toulouse den 19. juli. 
Typen har 30% større kapacitet end de 
eksisterende Beluga-fly, som den skal afløse. 
Foto: Airbus 

A220 
... og sådan får mc1n hurtigt og let 
en ny type i s it katalog. Airbus har 
overtaget aktiemajoriteten i CSeries 
Aircraft Limited Partnership (CSALP), 
der har udviklet CSl00 og CS300, som 
har væ ret læ nge unde rvejs og kom-
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JRBU5BE 

Af: Ole Steen Hansen og Rune Balle 

mer til at ligge i skarp konkurrence 
med andre mindre jetfly. Men nu er de 
blevet til Airbus-fly, Airbus 220-100 
og Airbus 220-300 . Det giver umid
delbart den canadiske type fo rdelen 
a f at væ re med i den store Airbus-fa
milie med dens prestige og gode navn 

og rygte for solide prod ukter og god 
kundeservice. På sigt foresti ller Air
bus sig, at A220'erne skal bringes til 
at minde mere om de øvrige Airbus
fly, bl.a. hvad cockpit og fly-by-wire
systemerne angå r. 
OSH 

PRIMERA AIR SIKRER SIG PILOTER 
For at s ikre s ig at have nok piloter t il 
at flyve selskabets voksende flåde af 
Boeing 73 7 fly rundt t il 97 destinatio
ner i 23 europæ iske lande, ha r Prime
ra Air netop indgået en spæ ndende ny 
aftale med Center Air Pilot Academy, 
der bliver "leverandør" af piloter 
"skræ ddersyet" t il selskabet. 

Det nye er, at Center Ai r Pilot Acade
my tidl igt i de kommende piloters ud
da nnelse sørger fo r at koble pilotele
verne sammen med Primera Air - og 
andre selskaber - således at elevern e 

Ailbu, 220 blev p1æ,enle1el ved Fam
bu1uuqh Ainhuvv / juli. ru lu. OS/I 



Anna Kjær Thorsøe, Center Air, Kenneth Sø
rensen, CFI i Primero Air, Jan Packert, Head 
of Troining & NP Crew Troining i Primera Air 
og Jens Frost, Center Air. Foto: Center Air. 

gennem det meste af uddannelsen bli
ver skolet og guidet til at være klar til 
at arbejde som First Officers, så snart 
de forlader flyveskolen i Roskilde. 

Center Air Pilot Academy var for godt 
ti år siden den første flyveskole i 
verden, der fik godkendelse til at ud
danne piloteleverne til to-pilot-kon
cept, hvilket munder ud i et flcr pilot 
certifikat, der i international luftfart 
kaldes MPL / Multi Pilot Licence. 

Anna Kjær Thorsøe, der er daglig 
leder på Center Air Pilot Academy, 
fortæller, at det nye dengang var, at 
piloteleverne fra dag et blev uddannet 
til at fungere i to-pilot-koncept, mod
sat den traditionelle uddannelse, hvor 
piloter blev uddannet til at flyve som 
"ene-µilole1 ", hvor ue samleue l1yve
erfaring ved at flyve post, fragt og 
taxi-flyvning, inden de senere i kar
rieren blev skolet til at fungere i to-pi
lot-koncept. At uddanne piloterne så 
de fra dag et, skoles til at fungere som 
air-line-piloter, har store fordele, fordi 
overgangen fra skoleflyvning til det 
at arbejde som professionelle piloter 
bliver så uproblematisk som muligt. 

Ann;i Kjær Thor<;ØP fortællPr, ;it rlPr 
nu er så stor mangel på piloter, at 
skolens elever allerede under uddan
nelsen er sikret job, og hun fortsæt
ter: "Fra i mange år at have uddannet 
såkaldte "integrerede pilotelever", 
der efter endt uddannelse skulle i 
gang med jobsøgning, så er det nye, 
at piloteleverne allerede tidligt i ud
dannelsen ved hvilke selskaber de 
skal arbejde for, så snart de forlader 
skolen. 

Jan Packert, der er "Operations Direc
tor" i Primera Air, fortæller, at MPL
uddannelses-programmet, og aftalen 
mellem Center Air Pilot Academy og 
Primera Air giver de bedste mulighe
der for at sikre jævn tilførsel af højt 
kvalificerede piloter til selskabet, og 
han fortsætter: "Når vi derudover 
i stor grad fokuserer på maksimal 
flyve-sikkerhed, er det afgørende at 
vi samarbejder merl en flyveskole rier 

sikrer den høje standard vi ønsker, 
hvilket nås ved at give piloterne de 
rette holdninger og rette undervis
ning, hvilket blandt andet opnås ved 
at bruge det bedst tænkelige udstyr". 
RB 

OLE STEEN HANSEN FLØJ SOLO 
FLYVs faste skribent, Ole Steen Han
sen, har den 6. august fløjet sin før
ste soloflyvning, hvilket foregik på 
Randers Flyveplads i en Cessna 150, 
OY-BZA. Den historiske flyvning blev 
blandt andet fejret ved at flyvein
struktør Brian Pastoft overrakte den 
symbolske buket af "markens liljer". 

Ole Steen Hansen, der har skrevet 
utallige bøger om flyvning og luftfart, 
samt hundreder af artikler til blandt 
andet FLYV og FLYNYTT, er i færd 
med at erhverve privatflyvercertifikat, 

og han fortæller glædestrålende, at 
interessen for flyvning startede helt 
præcist 50 år, en måned og en dag 
inden den uforglemmelige dag, hvor 
han fløj sin første soloflyvning. 

Interessen for flyvning startede nem
lig den dag da han fik tre plastikbyg
gesæt i fødselsdagsgave - en Starfigh
ter, en 8-52 m. X15 og en Corsair Il. 
Siden da har flyvning og luftfart bety
det næsten alt for Ole Steen Hansen, 
der snart kan kalde sig pilot. 

Efter første soloflyvning fø lger me
get mere skoleflyvning, fortæller Ole 
Steen Hansen, der håber at blive klar 
til PPL flyveprøve inden foråret 2019. 
Om alt går vel kan han med andre ord 
selv flyve til FLYVs 91 års jubilæum på 
Samsø den 6. juli 2019, hvilket vi er 
mange der vil glæde os t il. RB 
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HISTORISK FLYVESOMMER 
Sommeren 2018 vil uden tvivl blive 
husket som den sommer med aller
flest VFR flyvedage i mands minde. 
Oven på en ualmindeligt våd og 
blæsende 2017, samt en vinter og et 
forår, der ikke bød på mange gode 
VFR-dage, så var der ikke voldsomt 
stor optimisme, da der i dagene op 
mod den 20. april var udsigt til et par 
dage med fint vejr. 

Pessimisterne, der kun alt for godt 
huskede 2017, fik dog noget af en 
overraskelse da det gode vejr bed 
sig fast. For fredag den 20. april blev 
et vendepunkt, efter en lang, meget 
våd og kølig periode, der gav så våde 
græsbaner mange s teder, at flyve
pladserne udsendte NOTAM med PPR 
(Prior Permission Requi red) for at 
skåne de våde græsbaner og advare 
om risiko for at synke i. 

Forsommeren blev med andre ord 
ualmindeligt vidunderlig, men den 
bød dog også på et paradoks af de 
rigtigt t rælse. For selvom der uge 
efter uge i maj og juni var høj sol og 
sommervarme, så skulle lige netop 
Nordjylland generes af regn, blæst og 
lave skyer netop søndag den 10. juni, 
hvor FlyvPst;;ition A;:1lhorg v::tr vært.Pr 
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for Danish Airshow. "Uvej ret" var dog 
kortvarigt, og allerede næste dag var 
det igen fint vejr, dag efter dag efter 
dag. 

Sommeren 2018 har været rekord
varm og fantastisk for de mange sol
hungrende, og piloter der helst er fri 
for skyer, regn og blæst. Ud fra defi
nitionen på at en dansk sommerdag 
byder på mindst 25 graders varme, så 
har der været hele 67 sommerdage 
fra 20. april til og med 8. august, hvor
efter langtidsprognoserne lød mere 
som almindelige danske somre. 

At sommeren blev solrig, tør og varm 
bød dog også på udfordringer i form 
af naturbrande mange steder rundt 
om i landet. Takket været årvågne 
borgere, et godt beredskab og dygtige 
brandfolk, nåede det ikke at gå helt så 
slemt som i vores nabolande Norge 
og Sverige, der var hårdt plaget af 
enorme skovbrande. 

Mens skovbrande er så normale i 
Norge og Sverige, at mange flyveklub
ber stiller fly og piloter t il rådighed 
som flyvende brandvagter, går det 
som regel noget fredeligere for sig 
herhjemme. Flyvende brandvagter 
h;:ir vi rlog ogc;;\ ;:if og til i 0;:inm;:irk, 

Røgsøjlen fra Gribskov fik pilot Keld Johnsen 
til at alarmere brandvæsenet fra sit fly. 
Foto: Keld Johnsen 

Sommeraften over Samsø 
Foto: Rune Balle 

og 22. juli fløj Keld Johnsen over 
Nordsjælland, hvor han fik øje på 
en mistænkelig røgsøjle der steg op 
af skoven nær Kagerup i Gribskov. 
Brandvæsenet blev straks alarmeret, 
og fordi branden blev opdaget i tide 
og piloten kunne guide brandbilerne 
hurtigt frem, nåede ilden kun at for
tære godt 500 kvadratmeter. 
RB + 



NYE BØGER 

ANGREBENE PÅ TØNDERBASEN 
Af Knud Jacobsen 
Vi er nok mange der ikke var 
bekendt med, at verdenshistori
ens første luftangreb med start 
fra et hangarskib skulle bombe 
militære mål i Sønderjylland, 
men omstændighederne bliver 
man meget klogere på, ved at 
læse den spændende bog ''.An
grebene på Tønderbasen': 

I bogen, der er skrevet af jour
nalist Knud Jakobsen og udgivet 
af "Sea War Muesum Jutland" i 
Thyborøn, beskrives ikke bare 
dette historiske luftangreb, der 
blev udført den 19. juli 1918 
med syv fly af typen Sopwith 
Camel, men også mange andre 
luftangreb der foregik under 
Første Verdenskrig. 

Gennem bogen fortæller Knud 
Jakobsen om hvordan de stri
dende parter gennem krigsårene 
udviklede brugen afluftskibe 
og flyvemaskiner. For selvom 
luftskibene var store, klodsede 
og meget vejrafhængige kunne 
de give værdifulde efterretnin
ger om flådebevægelser, hvorfor 
der blev lagt store anstrengelser 
i at ødelægge såvel luftskibene 
som de baser hvorfra de opere
rede. At det ikke var nemt for de 
allierede bliver forståeligt, når 
man som læser bliver taget med 

på togter, hvor fly og besætnin
ger presses til det yderste, som 
under angrebet på luftskibs
basen i Tønder. Ikke mindre 
end syv - med vore øjne meget 
primitive fly - blev sendt afsted 
fra HMS Furious 25 sømil fra 
Lyngvig Fyr, hvorfra de skulle 
flyve 150 km for at smide de 
2-3 små bomber de hver kunne 
medtage. Af syv fly nødlandede 
tre i Danmark mens de fire 
øvrige formåede at gennemføre 
angrebet og ødelægge to store 
luftskibe og luftbasen, hvorefter 
fly og besætninger klarede at 
flyve tilbage til "hangarskibet': 

I 

Bogen er spækket med spæn
dende historiske fotografier, og 
absolut læseværdig forberedelse 
inden besøg på "Sea War Mu
seum Jutland" i Thyborøn, blot 
30 km fra Rom / Lemvig Fly
veplads, der ligger lidt syd for 
Lemvig. 

Bogen koster 75 kr. og den kan 
bestilles på www.seawarmuse
um.dk eller via boghandlere. 

ISBN 978-87 -999779-7-0 

RB 
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FLYV blev fejret af flyvende mennesker, der kom til Samsø fra nær og fjern. 

Tekst og Foto: Ole Steen Hansen 

Man fik syn for sagen den sidste lør
dag i juni på Samsø. Allerede tidligt 
om morgenen dukkede den første 
flyvemaskine op. En rød ultralet, hvor 
besætningen lige skulle låne toilettet. 
Den skulle videre til Randers og have 
ordnet noget på flyet, men vendte 
tilbage til Samsø og den store fødsels
dagsfest senere. 

I perioder var det som at se stå for en
den af startbanen i Heathrow, en lang 
række af fly, som perler på en snor, lå 
i landingsrunden og søgte ned mod 
den plads, hvor festen foregik. 

En af mine venner er lige vendt hjem 
fra Oshkosh. Hun fortalte, at noget 
af det bedste var at se, hvor mange 
mennesker, der er vilde med flyvning 
og flyvemaskiner. Og lige netop sådan 
kunne man ikke undgå at tænke ved 
FLYV's 90-årsfødselsdag. Hvor er det 
lækkert at opleve alle de mennesker, 
som bruger en dag på at flyve til en ø 
for at mødes med mange andre men
nesker med samme - vores - passion. 

Der var et bredt udsnit af Danmarks 
GA-fly - nogle af vores nationale 
klenodier fra Kramme og Zeuthen, 
motorsvævefly, ultralette i lange ba
ner, gyrokoptPrP, rlP eorlP eam]p still
going-strong-klassikere fra Cessna og 
Pipe1; en enkelt helikopter, en twin 
og så den store bamse, AN2'eren som 

altid skaber smil og glade dage, når 
folk oplever den. 

Hvor mange var der? Målet var 90 i 
rlaePnS nmrlP ;rn]Prlnine, 08 ri Pr var 
i hvert fald flere end dette antal lan
dinger. Nok færre fly, selvom det var 
vanskeligt at holde styr på, da nogen 
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fløj bort, inden de sidste var dukket 
op. Men der var i hvert fald nok til, at 
man uden tvivl kan udnævne dette til 
årets største danske GA-træf. 

Det var vældig opmuntrende at se. 
Folk gider godt. De gider godt trække 
maskinen ud af hangaren og flyve ud 
for at spise lagkage og pølser og møde 
andre mennesker, der gør det samme. 
Dette fællesskab er det vældigt vigtigt 
;:it rlyrkP, c;;'\ c;A-flyvninePn hlivPr en 
samlende ting. En ting, hvor vi møder 
hinanden og hygger os sammen. Sam
me samlende funktion har FLYV også. 

Og 100-årsdagen? Man kunne na
turligvis have snydt, som gamle fru 
Møghe, og skrevet 100 på lagkagen i 
stedet for 90. Men for mange skarp
sindige piloter ville have afsløret det, 
så det var a ldrig på tale. Derimod 
forsikrer FLYV's redaktionelle hoved
kvarter om, at det absolut er ambitio
nen at holde dette et af verdens æld
ste flyvemagasiner på vingerne til vi 
skal råbe hurra 100 gange. Det kræver 
naturligvis at fo lk abonnerer på det 
og ikke kun læser det i klubhuset. ~ 





Noorduyn AT-16 Harvard I/Bl Sk 16Afra 1942. 
Foto: Palle Nørby Christiansen. 

Fra venstre: 

Guimball Cabri G2 helikopter. 
Racerbil giver den gas. 
Harvard bugseres af en Ferguson. 
Palle Nørby i sin Chipmunk. 

Fotos: Thorbjørn Brunander Sund 
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i Kolding Lufthavn 
Efter et par års pause løb fjerde ''ACTION DAG" af stablen på Kolding Lufthavn. 
Da arrangementet ikke bare var et flyv-ind, men et rigtigt airshow, lukkede luft
havnen for almindelig trafik klokken 10. Og indtil der igen åbnet for flytrafik, 
klokken 16, havde Palle Nørby Christiansen og Thorbjørn Brunander Sund travlt 
med at forevige arrangementet, imens alle andre havde travlt med at nyde den 
store dag. 

Foto: Palle Nørby Christiansen, PNC og Thorbjørn Brunonder Sund, TBS. Tekst: Rune Balle 
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AtTION PM 

H
vis der er et airshow, eller 
tilsvarende arrangementer 
et sted i Danmark, er der stor 

sandsynlighed for at møde Palle eller 
Thorbjørn. De elsker at fotografere 
fly - og alle tænkelige aktiviteter 
omkring fly - og er vanvittigt gode til 
det! FLYV er derfor taknemmelig for 
at få lov til at låne lidt af det der kom 
gennem de lange objektiver under 
ACTI ON-dagen den 4. august. 

Palle fortæller, at han og en hånd-
fuld andre aktive piloter og hjælpere 
mødtes til morgenkaffe i hans hangar, 
efter at have aftalt hvem der skulle 
hvad, gik de i gang med at lægge 
sidste hænder på forberedelserne til 
opvisninger med blandt andet Har
vard og Chipmunk. Og imens Palle var 
på jorden blandt fly og flynørder - og 
en tur over det hele i sin Chipmunk -
stod Thorbjørn på den lille altan ved 
kontroltårnet, hvorfra han leverede 
det ene mesterskud efter det andet! 

FORBEREDELSER 
Lufthavnschef Glen Lundt var op til 
arrangementet spændt på hvor stor 
succes det ville give lufthavnen, at 
genoptage ACTION DAG, der har ligget 
i dvale siden 2015. "At lave et sådant 
arrangement er et kæmpe arbejde, og 
når vi ikke er så mange er det kræ
vende" fortæller en træt lufthavnschef 
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ovenpå det vellykkede arrangement 
der trak over 4.000 betalende gæster, 
der hver slap en halvtredser. 

HJEMMEVÆRN OG FRIVILLIGE 
For at give de mange besøgende en 
god ankomst, parkering og hjælp med 
at finde rundt, havde det lokale hjem
meværn stillet 30 fodfolk til rådighed, 
foruden 10 hundeførere. "Uden denne 
hjælp ville det have været svært at 
gfmnemføre et arrnngement med s~ 
mange mennesker" fortæller Glen 
Lundt, der selv mønstrede omkring 
15 frivillige hjælpere foruden lufthav
nens personale. 

REGN!!! 
Enhver arrangør af airshows får 
panderynker ved tanken om regn. 
Enten fordi det kan skræmme folk 
væk, eller som i år, hvor manglende 
regn kan gøre græsarealer til poten
tielle brandfælder. Derfor var glæden 
stor da ACTION DAG fik en regnbyge 
kort inden klokken ti, fordi det fik 
støvet til at lægge sig for en stund. 
Regnen kunne dog ikke helt få bugt 
med støvet der rejste sig, når der blev 
kørt "markræs", og da vinden bar fra 
marken hvor der blev kørt ræs, var 
det uundgåeligt at både parkerede 
biler og fly fik brug for et ekstra bad 
ovenpå dagen. 

AIRPARK KOLDING 
Gennem en del år har bestyrelse og 
ledelse af Kolding Lufthavn overvejet 
om det ville være en ide at forsøge 
at etablere en AlRPARK i lufthavnen. 
Lufthavnschef Glen Lundt fortæller, 
at der ikke er noget konkret, men at 
man har gode drøftelser med ejeren 
af et stort naboareal, der vil kunne 
udstykkes til boliger og hangarer. 
"Kolding ligger meget centralt, og det 
vi tænker er, at der nok er en del der 
vil være interesseret i permanent bo
lig i forbindelse med en hangar, men 
at der nok også er mange der vil være 
interesseret i en feriebolig kombine
ret med hangar og klubfaciliteter". 
Tilsvarende tanker har været i spil på 
Randers Flyveplads, uden at det end
nu er blevet Lil mere end spændende 
tanker og drømme, og i Sverige blev 
der for snart 20 år siden etableret en 
AIRPARK ved Siljansøen, godt 130 
sømil nordøst for Stockholm. 

SUCCES! 
Lufthavnschef Glen Lundt var i det 
hele taget rigtigt godt tilfreds, efter 
den veloverståede ACTION DAG. På 
spørgsmål om hvornår der bliver 
Ac:TION DAG igen er han dog li rlt i 
tvivl, for det er et kæmpe arbejde at 
planlægge, afvikle og rydde op efter 
en sådan dag. + 



Thorbjørn Brunonder Sund 
i færd med at zoome ind på 
aktiviteterne. Foto: PNC 
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De STØRSTE lufthavne 
Verdens lufttrafik vokser. I 2017 satte i alt 
4.093.000.000 - lidt over fire milliarder - passage
rer sig til rette i de mere eller mindre tæt sammen
pressede sæder i verdens trafikfly. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Et årti tidligere var det 2,5 milliar
der. Det er en vækst på 60 % over en 
tiårig periode. Det kan man næppe 
klage over ud fra et forretningsmæs
sigt synspunkt. Luftfarten er altid 
mere eller mindre i krise, luftfart
selskaber lukker og slukker, bliver 
opkøbt, men andre opstår og vokser. 
Luftfarten buldrer fremad. 

I tabellen ses sidste år største 
lufthavne og den vækst, de havde i 
forhold til året før. Bemærk af den 
stigning, Dubai havde i procent, 
i absolutte tal svarer til næsten 
Danmarks befolkning. Vi taler om 
mange mennesker, der kommer ud 
at flyve. Det samlede passagertal i 
verden er i dag mere end syv gange 
så stort som for fyrre år siden. 
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Naturl igvis giver dette nogle udfor
dringer. For hvornår kan en lufthavn 
ikke tage mere trafik, og hvad gør 
man så? 

Heathrow er en af verdens mest 
pressede lufthavne, og dens kapaci
tet udnyttes mere end 98%. Det er 
ganske enkelt meget vanskeligt at 
presse endnu en maskine eller to ind 
i den strøm af fly, der konstant lander 
og lander og lander. Da Boris John
son - indtil for nyligt Storbritanniens 
udenrigsminister- var borgmester i 
London foreslog han Heathrow skrot
tet og en helt ny superlufthavn opført 
på en kunstig ø i Themsens munding, 
"Boris Island". Den er ikke blevet 
til noget, og en tredje startbane i 
Heathrow, som blev anbefalet af en 

Flyet fra Aarhus er landet en forårs
morgen i Gardermoen. Hvis man lægger 
passagertallene for tre skandinaviske 
hovedstæders store lufthavne sammen, 
kommer de ind på en'sjetteplads på 
verdensranglisten. Skandinavien er godt 
med, hvad lufttrafik angår. 

kommission i 2016, diskuterer man 
vildt og blodigt i Storbritannien. Over 
halvdelen af trafikken i Heathrow er 
ferierejsende. Hvordan harmonerer 
det lige med klimatruslen og ønsker
ne om at reducere CO2-udslippene, 
spørger miljøorganisationer. 
Der er også mennesker, som mener, 
der allerede er rigeligt med lufttrafik 
over det vestlige London, når flyene 
kommer ind fra den side. Samtidig 
står borgmestre rundt omkring i 
England klar med forslag om, at man 
jo også kunne udbygge deres lokale 
lufthavne. 

Schiphol ved Amsterdam har også 
udfordringer med det voksende pas
sagertal. Her har man i Holland valgt 
at udvide CA-flyvepladsen Lelystad 
til at kunne tage trafikfly, så den kan 
blive Amsterdams anden lufthavn. 
Det skal ske fra 2020, og tiden skal 

I Frankfurt fik man for nogle år siden 
endnu startbane. Mange fly parkeres nu 
- som her - mellem taxiveje et stykke 
fra terminalbygningerne. Passagerer 
køres så til og fra flyene i busser. 
Det kan give flyrejsen et element af 
spænding, når ens maskine er forsinket, 
og man skal nå en anden/ 



Placering By Lufthavn Land Passagerer Vækst 

1 Atlanta Hartsfield USA 103.903.000 (-0,3%) 

2 Beijing Ca pi tal Kina 95.786.000 (1,5%) 

3 Dubai International UAE 88.242.000 (5,5%) 

4 Tokyo Haneda Japan 85.263.000 (6,4%) 

5 Los Angeles Los Angeles International USA 84.558.000 (4,5%) 

6 Chicago O'Hare USA 79.828.000 (2,4%) 

7 London Heathrow UK 77.988.000 (3,1%) 

8 HongKong Hong Kong International Hong Kong 72.867.000 (3,4%) 

9 Shanghai Pudong Kina 70.001.000 (6,1%) 

10 Paris Charles de Gaulle Frankrig 69.471.000 (5,4%) 

11 Amsterdam Amsterdam Schiphol Holland 68.400.000 (7,5%) 

12 Dallas Fort Worth International USA 67.092.000 (2,3%) 

13 Guangzhou Baiyun Guangzhou Baiyun Kina 65.807.000 (10,2%) 

14 Frankfurt Frankfurt International Tyskland 64.500.000 (6,1%) 

15 lstanbul Atatiirk Tyrkiet 63.727.000 (5,5%) 

Og så tre placeringer fra lidt længere nede på listen ... 

71 København Kastrup Danmark 29.200.000 (0,5%) 

75 Oslo Gardermoen Norge 27.500.000 (6,6%) 

77 Stockholm Arlanda Sverige 26.600.000 (7,7%) 

Kilde: Flight Global 
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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 overskudr!Pt. 

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. 

Ø 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 skal ikke se lv gøre noget, når du vil skifte til GF. Vi klarer nemlig 

det hele og opsiger også dine nuværende forsikringer. Vi l du høre 
mere om fordelene ved at være forsikret i GF? 

Så kontakt os på tlf.: 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 skadesforsikringsselskaber. 



A380 i næsten 100 % udnyttede 
Heathrow. Det var Airbus'tanke, at man 
med A380'ere kunne skære ned på 
antallet af starter og landinger ved at 
have mange passagerer med i færre fly 
mellem de store lufthavne i verden. 
Men tendensen er, at luftfarts
selskaberne køber tomotorede for at 
have større fleksibilitet og kunne tilbyde 
flere afgange. 

Detalje fra FLYV's besøg i den ufærdige 
Berlin Brandenburg-lufthavn i 2012. 
Hvis det er lidt svært at se, hvad 
meningen med billedet er, kan man trøste 
sig med, at dette sådan set gælder hele 
lufthavnsprojektet! 

bl.a. bruges til at fo rtælle folk i nær
heden af den, at det ikke er så lar
mende og slemt at bo i nærheden af 
en lufthavn. 

En spændende projekt går ud på at 
forbinde Schiphol og Lelystad med en 
Hyperloop-jernbane, der i kraft af sin 
hastighed i praksis vil gøre de to luft
havne til en, blot med to terminaler. 
Afstanden på 50 km vil kunne tilba
gelægges på 4 minutter. 

Og så er der et storslået eksempel 
på, at det kan gå helt i ged med en ny 
lufthavn, endda ved et lands hoved
stad. Verdens måske mest diskute
rede lufthavn, også den mest latter
liggjorte i tyske satireprogrammer, er 
Berlin Brandenburg. FLYV var med på 
en kigger i 2012, da et hold journa
lister under ILA Messen var med på 
en rundvisning i den næsten færdige 
bygning. "Jo, der er lidt problemer, 
men dem er der styr på nu," sagde 
den selvsikre rundviser med læ kkert 
hår i sin lange tjekkede frakke. 
"Vi regner med at åbne i 2013 og kø
rer allerede simulationer med stati
ster for at se, hvordan passagerflowet 
gennem systemet er." 

Her i 2018 ligger den som et stort 
monument over noget, der ikke 
virker. Den er aldrig blevet færdig. 
Der var heller ingen rundvisning for 
journalister, da der var ILA i år. Den 
er allerede lidt for lille i forhold til 

De STØRSTE lufthavne 

det antal passagerer, der strømmer 
gennem Berlin-lufthavnene Tegel og 
Schi:inefeld. 

Og problemerne er ikke løst. Nogle 
mennesker er begyndt at tale seriøst 
om, at det vist er bedre at rive den 
ned og bygge en ny. Med andre ord 
bliver Berlin Brandenburg ikke kan
didat til en placering på listen her 
lige foreløbig. + 

Nederst tv .. : Hyperloop prøvebane i 
Nevada. Richard Bransons Virgin gik 
ind i projektet i 2014, og der er 300 
mennesker beskæftiget med at udvikle 
dette superhurtige tog, som vil kunne 
gøre Schiphol og Lelystad til en samlet 
lufthavn med få minutters transport 
mellem de to terminaler. 
Foto: Hyperloop 

Nederst th.: Lelystad - om få år klar til 
at give plads til 731'ere og A320'ere. 
Foto: Wikimedia Commons/ AlfvanBeem 
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FLYV besøgte Magnus Aircraft kort før firmaets eFusion havarerede. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 
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Vi var fælles om at have store 
forventninger. Engelske Lauren 
Wilson med sine omfattende 
erfaringer i luften, og undertegnede, 
der var turens fotojournalist. Vi 
var på vej til Ungarn for at besøge 
Magnus Aircraft, et firma, der er 
helt fremme i teknologiens forreste 
frontlinje. Et sted hvor man er med 
ti l at skabe morgendagens elektriske 
flyvemaskiner. 

Frontlinjer er ikke nødvendigvis 
sikre steder at opholde sig. Men vi 
- menneskeheden som sådan - er 

Fusion 212 over Magnus Aircraft's nye 
fabrik, der tager form ved Pecs-Pogdny. 

• • 
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En Fusion skilles ad, så den kan 
transporteret i en trailer. /vlaskinen er malet 
i farver og med motiver, der unde1~itege1, al 
den er ungarsk. 

nød til udforske nye territorier for 
at udvikle ny teknologi. Og det er 
sådan set på høje tid, at der gøres en 
indsats for at komme videre med den 
elektriske drift oppe på himlen. 

Lauren og jeg blev kørt et par timer 
sydpå fra Budapest. Da bakkerne 
begyndte at rejse til fra den flade 
Donau-slette, drejede vi til højre og 
befandt os snart på Pecs-Podgany
lufthavnen. 

Vi så frem til at flyve to af de højt
profilerede stjerner fra årets Aero 
Friedrichshafen - de to ungarske 
Fusions. Den stempelmotordrevne 
Fusion 212 og den elektriske eFusion. 
Begge var blandt de meget få fly, der 
blev præsenteret flyvende for pres
sen i Friedrichshafen. Det var rigtig 
spændende, at vi få uger senere fik 
mulighed for at se nærmere på disse 
fly. Rene kompositkontruktioner. 
Symmetrisk vingeprofi l. Hvordan 
ville de være at flyve? 

Magnus Aircraft var i gang med at 
holde flyttedag. Firmaet blev etable
n~t i KP.rskP.mP.t nær Rudapest, men 

flytter nu til Pecs-Podgany. 
Denne lufthavn er noget oversize i 
forhold Ul den Lraflk, <ler i <lag <l1 ive~ 
fra den, og derfor et ideelt sted at 
slå sig ned, hvis man er flyfabrikant. 
Magnus Aircraft forventer at beskæf
tige omkring hundrede mennesker, 
når alt er på plads. 

Ligesom på standen i Friedrichshafen 
var det stolthed og optimisme, 
der prægede stemningen. Magnus 
Aircraft siger, at firmaets formål 
er at bringe mennesker tættere på 
flyvning, og vi spildte da heller ikke 
tiden. Kort efter ankomsten var vi 
klar til at gå i luften. 

Der eksperimenteres med størrelse og 
placering af stall-strips på Fusion 212. 

Der var noget surrealistisk ved så 
hurtigt at spænde sig fast på denne 
flyveplads i Ungarn et kort stykke fra 
den kroatiske grænse. Men der sker 
meget indenfor flyvning i Østeuropa, 
og selvom Polen og Tjekkiet er bedst 
kendt i den sammenhæng, er Magnus 
AiI Udfl blevel eldble1 el fo1 dl give 
ungarske talenter en chance. 

Det var en 61 år gammel pilot, der 
skulle flyve med mig. Han undskyldte 
sit manglende engelsk, men det hav
de han nu ikke behøvet. Jeg taler ikke 
ungarsk, og det gik fint med hjælp fra 
en oversætter før starten. Han hed 
Janos Balint, men blev altid omtalt 
som "Eagle". Han var en type, man 
umiddelbc1rt h;wrlP tillirl t il. SmilP.nrlP., 
humoristisk og med mange typer i 
sin logbog. Han var grundig i sin for
beredelse til flyvning og spurgte i den 
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forbindelse til min vægt. Firmaets 
presserepræsentant sagde, at hun var 
flov over at spørge. Jeg svarede, at det 
kun var godt airmanship. 

Vi fløj rundt over området i den 
Rotax-drevne Fusion 212 for al se på 
baggrunde, der kunne bruges under 
vores air-lo-air-l1yvninger senere. 
Eagle pegede nogen ud, jeg spottede 
andre. Vi havde det sjovt. 
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Herefter var det tid til at prøve den 
elektriske eFusion. Vi s teg ved 70 kts, 
og i første omgang gav det 300 ft/ 
min. Fra 250 fod faldt vores stigning 
til 200 ft/min. Eagle holdt os på 
præcis 70 kts hele vejen op til 1.000 
foi.l. 

Del var en unik elektrisk oplevelse. 
Men det var tydeligt, at eFusion 
havde meget begrænset endurance. 

HA-XEF gøres klar til at flyve på Pecs
Pogciny. Lauren påpegede, at understellet så 
spinkelt ud. fvfagnus Aircraft fortalte, at de 
arbejder med at modificere det. 

Vi var aldrig langt fra flyvepladsen, og 
vi var aldrig over 1.000 fod. 

Jeg skal da indrømme, at jeg holdt 
øje med skærmen i midten af 
instrumentbrættet. Her kunne jeg 
følge med i batteriernes temperatur, 
og hvor meget strøm, der var tilbage 
på dem. Lipo-batterier kan blive for 
varme, og de har ikke godt af at blive 
kørt helt i bund. Boeing har haft 
problemer med dem i sin Dreamliner, 
og hos flere og flere luftfartsselskaber 
orienterer kabinebesætningerne nu 
passagerer om at sige til øjeblikkeligt, 
hvis deres iPads, telefoner eller 
lignende begynder at ryge. 

Der skete slet ikke noget i den retning 
på vores flyvning. Alt forblev "grønt" 
eller "gult". Da vi skulle lande, blev vi 
sat i holding et par minutter, mens en 

Prototypen til eFusion udstillet i 
Friedrichshajen i april i år. 
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Motor, kontrolenheder og batteier. Zoltan Koltai fra Siemens fortalte: "En ingeniør har helt 
bogstaveligt brugt måneder på udelukkende at designe kølekano/er i motorens yderste 
kappe og at simulere dem digitalt. Herefter har han bygget flere modeller i 30-print, målt, 
modificeret og simuleret igen. Således har vi fået en 'digital tvilling' af motoren, så vi har 
kunne optimere den i de mindste detaljer." 

ambulancehelikopter lettede. Da vi 
endelig var nede og parkeret, kunne 
jeg konstatere, at vores bloktid var 
24 minutter, og at vi havde brugt 62 
procent at batteriernes kapasitet. 

La uren fløj med firmaets chief testpi
lot, da det var væsentligt, at de kunne 
diskutere ting på turen. Hun beskrev 
cockpittet som "meget komfortabelt, 
dejligt bredt, masser af plads og med 
en Dynon Skyview på instrument
brættet. Trimmet er elektrisk og sty
res med en knap på pinden." 

Testpiloten foretrak at lette flyet, og 
La uren fortalte, at det foregik "med 
næsen løftet til en høj indfaldsvinkel, 
som blokerer udsynet fremad. Lige 
modsat en taildragger, hvor man 
starter med ikke at kunne se fremad, 
men hvor man kommer til at kunne 
det, når halen løftes. Vi lettede ved en 
hastighed lidt over stallgrænsen og 
accelererede lavt, inden vi steg bort 
fra pladsen." 

Magnus Aircraft forklarede, at 
"denne startteknik er almindelige 
på østeuropæiske fly som f.eks. 

Z-42-familien. Teknikken kræver 
mere præcis styring, da flyet skal 
holdes i en meters højde under 
accelerationen, og det er fordel, 
når elever skal forbedre deres 
færdigheder." 

I luften fik Lauren lejlighed til at flyve 
maskinen, og hun fandt styringen 
"fin, præcis og harmonisk. Udsynet 
fra cockpittet er fremragende. Der 
skal ikke bruges mange kræfter, 
og det er med til at man får lyst til 
at kaste Fusion 212 lidt rundt på 
himlen. Men der er grænser for, 
hvad man kan lave, når der kun er 
100 hp i næsen. Fusion 212 virkede 
som et noget undermotoriseret 
kunstflyvningsfly." 

Magnus Aircraft forklarede, at Fusion 
212 "ikke er til konkurrencekunst
flyvning. Typen er tænkt til upset 
prevention and recovery-træning 
og til grundlæggende kunstflyvning. 
Derfor er det ikke nødvending med et 
overmotoriseret fly. Det er bedre for 
piloten at træne med et langsommere 
og undermotoriseret fly, så han eller 
hun lærer at flyve figurerne præcist." 

Alle ror er aerodynamisk afbalanceret. 

Og så kom stallet. Testpiloten havde 
ikke overdrevet, da han før turen 
havde beskrevet typens stallegenska
ber som aggressive. "De var virkeligt 
aggressive," sagde La uren, som har 
fløjet mere end halvtreds forskellige 
typer. "Fusion 212 staller voldsom
mere end noget andet, jeg har prøvet, 
inklusive Harvard. Den minder på det 
punkt om en Extra og taber også vin
gen meget markant. Man får en smule 
advarsel takket være stall-strips på 
forkanten." 
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Under en samtale med en flight test 
engineer, fik vi senere at vide, at fir
maet fortsat eksperimenterer med 
den præcise størrelse og placering af 
disse stall strips. De er der hovedsa
geligt for at sikre, at stallet udvikler 
c;ig fr~ vingPrnrlPn, mPn ngs;\ fnr ~t 
advare piloten. 

Skærmen her gør det muligt at holde øje 
med batterierne. Man læser feks. spændin
gen på den celle, der har lavest spænding, 
og den med højest temperatur. Med andre 
ord altid dem, der på et givent tidspunkt 
har den mindst fordelagtige værdi 
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Det er dog ikke vanskeligt at undgå at 
stalle med Fusion 212. Lauren påpe
gede, at flyet "takket været de store 
rorflader, kan styres helt ned til stal
let. Og de hjælper også med at kom
me ud af det igen. Men hvis man stal
lPr m~skinPn, rnr m;rn sig Pn vnlrlsnm 
og ikke særlig behagelig oplevelse." 

Der blev sat flaps til landingen, som 
Magnus Aircra~s testpilot også fore
tog. Det er splitflaps, der kommer ned 
fra undersiden af vingen. "Mere luft
bremser end noget, der giver opdrift," 
påpegede Lauren. Og når talen falder 
på bremser, virker hjulbremserne på 

begge Fusions noget underdimensio
nerede. De vil få mere effektive brem
ser, hørte vi fra Magnus, der altså 
kender problemet. 

PFIJSION 
Ved første øjekast er der ikke megen 
forskel mellem de to Fusions. Men 
når man har sat sig komfortabelt til 
rette i eFusion, kan man glemme alt 
om magneter, leaning, karburatoris, 
olietryk og alle de motorprocedurer, 
man fik pisket ind på rygmarven, da 
man tog certifikat på et stempelmo
tordrevet fly. 
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På eFusion er det et spørgsmål om 
at dreje nøglen fra "off" til "on" og 
skubbe gashåndtaget fremad. 

Vi fløj i prototypen, der stadig i høj 
grad var et forsøgsfly for Magnus 
Aircraft og Siemens, der udvikler og 
monitorer alt, hvad der foregår i fly
sLelleL og powen,y~Lemet. for fire år 
siden havde Siemens in Ungarn, en 
del af Siemens Corporate Technology, 
kun 3-4 ansatte i afdelingen, der ud
viklet elektriske powersystemer til 
fly. Sidste år var tallet vokset til tre
dive, og nu er der mere end firs men
nesker beskæftiget med dette. 

Pionerarbejde er en kreativ proces. 
Ikke et otte-til-fire-job. Dag og nat 
kører projektet i hovedet på en. 
Vi havde mulighed for at tale med 
Zoltan Kolta1 fra S1emens, der nævnle 
luftkølingen af batterierne som et 
eksempel på dette: "En ingeniør 
har spekuleret i dagevis på, om 
hullerne er store nok Større huller 
i batterikasserne giver bedre køling 
og lavere vægt, men gør dem også 
svagere. De skal kunne holde til lOG, 
så hvor store kan man lave hullerne 
uden at kompromittere styrken?" 

Zoltan Koltai forklarede videre: 
"I eFusion har vi 274 sensorer, 
der registrerer bl.a. temperaturer, 
vibrationer og spænding i cellerne. 
Desuden registrerer vi spænding 
og strømstyrke i bl.a. instrumenter, 
radio- og navigationssystemerne. 
Disse date bliver sendt til jorden 
realtime. Så der er hundreder af 
sensorer, der konstant indsamler 
store mængder data og sender 
dem videre, så vi kan arbejde med 
dem. De mange gigabit data bliver 
analyseret af big data-eksperter, så 
vi kan udvikle digitale simulering og 
fremskynde udviklingsprocessen. 

Data fra vores ture med eFusion ville 
ikke blive sendt til jorden realtime, da 
cloud-kommunikations-boksen kort 
forinden var blevet fjernet og sendt 
til USA, hvor den var blevet installeret 
i en eFusion, der flyver der. 

I alt eksisterer der fire fly af typen. 
Lauren fløj eFusion tre gange. Først 
med firmaets chief test pilot for at 
afprøve flyet i luften, to gange med 
Eagle under air-to-air-sessions, hvor 
det var Eagle, der stod for start, 
landing og for at holde øje med den 
resterende batterikapacitet under 
flyvningerne. 

La uren beskrev flyvning i den elek
trisk drevne maskine som en "meget, 
meget komfortabel oplevelse. Samme 
behageligt rummelige cockpil som 
på Fusion 212, men stort set ud støj. 
Jeg tog mit headset af, og man kunne 
uden problemer kommunikere uden 
at have det på. Der er næsten ingen 
vibrationer, og den føles mere som en 
jet - blot mere stille." 

I nogle situationer savnede hun dog 
motorlyden: "Under formationsflyv
ning lytter jeg altid til motoren for at 
vidP., hvor meget gas jeg bruger, når 
jeg skal placere mig i forhold til foto
flyet. Den hjælp fik jeg ikke her, jeg 
var nødt til at se på instrumenterne 
for at vide, hvad der foregik." 

eFusion har kun omkring 75 % af de 
kræfter Fusion 212 har til rådighed. 
Det kunne mærkes under take-off 
med stor indfaldsvinkel på banen -
der blev anvendt samme teknik som 
under start med Fusion 212 - under 
stigning, og når jeg skulle holde trit 
med foto-Cessnaen. 

"Hvordan var Himmel-Teslaen?" 
spurgte en af Laurens venner siden. 
Men mens en Tesla har rigeligt med 
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kræfter til at køre på landevejen, 
kunne eFusion sagtens bruge mere 
i luften. Man må huske på, at Tesla 
er meget længere i sin udvikling, og 
sammenligningen er derfor ikke rele
vant ud over, at begge (meget forskel
lige) transportmidler skridt ind i en 
elektrificeret fremtid. 

"eFusion er lidt tungere end Fusion 
212," fortalte Lauren, "og tyngde
punktet ligger længere fremme. 
Derfor er den mere næsetung, mere 
stabil, mindre let på rorene. 

Jeg ville ikke bryde mig om at skulle 
lande den uden slipstrøm over høj 
deroret. Ville der være nok kraft til at 
hæve næsen?" 

Selvom eFusion og Fusion 212 har 
samme stel, var der ingen stall strips 
på den eFusion, vi fløj. 

"Jeg tror ikke, de ville vise mig eFusi
ons stallegenskaber," sagde Lauren, 
"og det var jeg helt tilfreds med. Vi 
fløj heller ikke særlig højt med den." 
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Den begrænsede flyvetid og noget 
beskedne motorkraft gør eFusion 
mindre attraktiv end Fusion 212 på 
de fleste områder. Generelt kan man 
sige, at Fusion 212 gør alt bedre, når 
man undtager larm, vihrationer og 
brændstofforbrug. 

Her er det vigtigt at huske, at eFu
sion blot er nået et skridt videre i sin 
udvikling. Vi er ude i teknologiens 
frontlinje, og tingene ændrer sig 
hurtigt. eFusions flyvetid er allerede 
blevet mere end tredoblet siden jom
fruflyvningen i 2016. Og der er ingen 
tvivl om, at den vil blive forbedret 
yderligere. 

Siemens arbejder hårdt på at lave 
batterier, der har større kapacitet, 
og motorer, der er kraftigere - begge 
dele uden at være tungere. SP70D
motoren, der yder 70kW /94hk konti
nuerligt og 90kW /120hk maksimalt 
over kortere tid, er allerede i færd 
med at blive afprøvet. Det handler 
om detaljerne. Som f.eks. at eksperi
mentere med 3D-print for at lave små 

Powersystemets komponenter 
Vekselretter: 11kg 
SPSSD: 27kg (SP70D is 25kg) 
Batteri: 9x9kg: 81kg 
Elektrisk styresytem i alt: 10kg 

dele, der kan fungere og alligevel veje 
mindre. Hele eFusions powersystem 
er modulært, så enkelte dele kan let 
udskiftes med nye og bedre. 

I øjeblikket er batterierne luftkølede, 
mens motor og vekselretter køles 
med vand. Vandet i systemet vejer 
15, kg. Der arbejders nu på at gøre de 
sidste to elementer delvist luftkølede. 
"Det var to formål," forklarede Zoltan 
Koltai. "det ene er at gøre systemet 
mere fejlsikker, men også at kunne 
håndtere mere kraft uden at blive 
tungere. Det har ikke været et mål 
i sig selv at spare vægten af vandet. 
Vi arbejder på at gøre hele systemet 
mere effektivt, vi arbejder ikke med 
de enkelte komponenter isoleret." 
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Skønt man må beundre det initia-
tiv og den pionerånd, vi mødte hos 
Magnus Aircraft, står et spørgsmål 
imidlertid tilbage: Hvorfor har disse 
fly med relativt lav motorkraft et 
symmetrisk profil med høj modstand 
og temmelig skræmmende stallegen
skaber? 

Magnus Aircraft har forklaret os, at 
det "symmetriske profil blev valgt 
fordi man så vil have nogenlunde 
samme egenskaber uanset om ma
skinen flyver på hovedet eller ej", og 
at "den større modstand giver flyet 
bedre dynamisk stabilitet. Dutch rolls 
kan imødegås efter 1,5-2 udsving i 
enhver konfiguration". 

Alligevel undrer vi os, da Rotax-mo
toren ikke er certificeret til inverteret 
flyvning, og en hel del af pointen med 
det symmetriske profil dermed bliver 
vanskelig at få øje på. 

En uge efter vores besøg blev der 
holdt rejsegilde på den nye fabriks
bygning. De to Fusions, vi havde 
prøvet, kom over som det flyvende 
element i festlighederne. 

Næste formiddag blev Eagle og en 
anden medarbejder dræbt, da eFu
sion HA-XEF styrtede ned kort efter 
starten. 

Den drejede til højre og faldt ned på 
en mark et lille stykke fra flyveplad
sen. Maskinen brændte totalt ud. 

Vi kan kun spekulere på, hvad årsa
gen til styrtet var, og skønt vi ikke 
kan lade være at tænke på det, er 
hverken Lauren eller jeg fristet t il at 

lege havarikommission. I vores meget 
beskyttede og sikkerhedsfokuserede 
21. Århundrede, er vi blevet vant til 
at være behageligt fri for risici. Luft
trafik er blevet den sikreste trans
portform, og selvom statistikken for 
småfly er noget mindre imponerende, 
kan CA-flyvning heller ikke betragtes 
som farligt. 

Der foregå, i øjeblikkel omfattende 
undersøgelser af styrtet. De ledes af 
det ungarske TSB (Transport Safety 
Board) som samarbejder tæt med 
bl.a. BFU ( den tyske havarikommi
sion) og EASA. Vi må vente på de re
levante myndigheders konklusioner, 
før det giver mening at sige mere om 
havariet. 

Om det var en konsekvens af, at det 
er teknologi helt ude i forreste linje, 
hvor den endnu er forbundet med 
r isici, eller om det var en tilfældig 
ulykke, som kunne være hændt for 

Hybridmotor i en Fusion udstillet på Frie
drichshafen. Der er tale om et nyt motorsy
stem, Siemens har under udvikling. 

alle. Vi må også vente på at se om, 
og i bekræftende fald hvordan, dette 
havari kommer til at påvirke udvik
lingen af elektrisk drevne fly. 

I mellemtiden går vores tanker til 
Eagle, den anden dræbte og deres 
fam ilier. Det var en fornøjelse af flyve 
med Eagle. Han havde altid drømt om 
at flyve, og han var meget stolt af eFu
sion. Det er så trist, når ens drøm en
der med at blive årsagen til ens død. 
Jeg kan stadig se ham komme gående 
storsmilende efter vores air-to-air
session, hvor han havde oplevet Lau
ren holde en formationen - "super 
pilot, super elektrisk flyvemaskine," 
saerltc han. +-
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Denne gang mødtes NATO's tigere i Polen. 

Der var spændte forventninger, 
rygter og nyt fra nær og fjern. Det 
her var noget, folk på flyvebaser 
rundt omkring i mange lande 
glædede sig til. Så frem til. En vigtig 
begivenhed i de enheder fra først og 
fremmest NATO-lande, der er med 
i Tiger Association. Initiativet til 
at oprette denne sammenslutning 
kom fra Frankrig helt tilbage i 1959, 
og formålet var at fremme taktiske 
færdigheder og sammenhold i NATO. 

De deltagende eskadriller har a lle 
en tiger i deres våbenskjold, og 
det er blevet tradition, at et af de 
fly fra hver enhed, der deltager i 
det årlige træf, er udsmykket med 
tiger-inspirerede former og farver. 
Variationen og fantasien, der lægges 

for dagen i denne sammenhæng 
er meget stor. Og for alle os andre 
gør det bestemt ikke noget, at man 
undtagelsesvis ser kampfly i andet 
end grå nuancer. Forskellige mere 
eller mindre frygtindgydende dyr 
findes på våbenskjolde i Flyvevåbnet, 
men der er ingen tigere, så Danmark 
er desværre ikke med i det 
traditionsrige træf. 

I årenes løb har det været holdt 
i mange forskellige lande -
eksempelvis Tyskland (2014), Tyrkiet 
(2015), Spanien (2016) og Frankrig 
2017). I år mødtes tigerne fra 14. 
til 25. maj på Krzesiny Air Base nær 
Poznan i det vestlige Polen. Mere end 
2.000 mand med 80 flyvemaskiner 
fra 22 eskadriller i 13 lande deltog. 

og Filip Modrzejewski 
to: Filip Modrzejewski 

Og det er ikke kun for det festlige 
samværs skyld, de mødes. Der blev 
fløjet 1.500 t imer på mere end 1.000 
operationer over Polen. 

F-16 har for længst gået sin 
sejrsgang som et af verdens mest 
brugte kampfly, og til dette Tiger 
Meet var typen repræsenteret 
i polske, hollandske, græske og 
belgiske eskadriller. Italien, Spanien 
og Tyskland sendte Eurofighter 
Typhoons og Tornadoer til Poznan. 
Ungarn og Tjekkiet stillede op med 
Gripens, mens den franske flåde fløj 
med Rafale. Østrig sendte det mindste 
kontingent bestående af tre Saab-105. 

Den tjekkiske cheftekniker sender 
piloterne ud pd dagens øvelse. 
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Ghost Tiger's jordpersonel viser kløer! 
Enheden, de hører til, gdr under navnet 
·oe bayriske tigere: 

Tiger Meet er ikke kun for jagerfly, 
og helikoptere deltog også. Det var 
italienske Agusta-Bell AB2121CO, 
franske SA-342M Gazelle, engelske 
MPrlin HM2 ng Hf2 s;imt tjPld<i'il<P 
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- ---- Flyet her fik præmie for bedste bemaling 

Mi-24V. To franske eskadriller og en 
tyrkisk enhed var desuden med som 
observatører. Og det hele blev støttet 
af NATO's AWACS E-3A Sentry-fly, 
der opererede fra Poznan-Lawica 
lufthavn et lille stykke væk. 

Under Tiger Meet blev der fløjet 
nttP rnmpn<;itP Air OpPr;i tinn'i - rlP 

ved dette drs TTger Meet. Nogle omrdder 
of farverne pd "Ghost TTger· var 
fluorescerende og lyste i mørke. Altsd 
ikke ligefrem Stealth-farver! 

såkaldte COMAO-missioner. Desuden 
halvtreds træningsflyvninger 
af forskellig karakter og med 
forskellige formationer. De fleste 
dage blev COMAO-øvelserne fløjet 
om formiddagen, og her deltog 
næsten alle fly. Træningsområdet 
lå i det nordlige Polen, hvor det var 
reserveret til tigerne. 

Formålet med disse flyvninger var at 
koordinere angreb med deltagere fra 
mange nationer. En polsk F-16-pilot 
forklarede: "Der skulle tages hensyn 
til faktorer såsom forskellige flytyper 
og deres endurance samt hvordan vi 
s ikrede, at ingen angrebsbølge var 
uden støtte. Det krævede et stort og 
detaljeret planlægningsarbejde og 
omhyggelige briefrings." 

Om eftermiddagen blev SHADOW 
WAVE-missioner afviklet. Her 
trænede mindre grupper fly 
<;pPrifikkP f;prrlighPrlPr, <;nm 'iirlPn 



"Vintage formationen" med lidt ældre 
fly - polsk Su-22, schweizisk F/A-18, 
tysk Tornado og østrigsk Saab-105. 

skulle bruges på de store fælles 
træningsflyvninger. 

Tiger Meet drejer sig også om at 
møde kolleger, gamle venner og om at 
skaffe sig nye i den store familie, NA
TO-fællesskabet e1~ Derfor arrangeres 
en international dag, hvor man kan 
socialisere med personel fra de andre 
lande, smage deres nationale retter 
og andre specialiteter. Der afholdes 
også Tiger Games, der en sports- og 
afslapningsdag midt i perioden. 
Dette års Tiger Meet var specielt i 

den forstand, at der i weekenden 
den 19. og 20. maj var Poznan Air 
Show. Her kunne publikum se mange 
af de tiger-bemalede fly i luften. En 
sjælden chance, og de skulle da have 
været velkomne i Aalborg! 

Da riet hele var forbi, var det 
hollandske 313 Squadron fra Valker 
AB, der fik titlen "Best Squadron". 
Næste år brøler tigerne over Base 
Aerienne 118 Mont-de-Marsan i 
Frankrig. 

Tyskerne plejer at gøre meget 
ud af tiger-temaet, herunder at 
udstyre personellet med tiger
dragter og andet udstyr. J. 
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Jørgen Koldsø håndstarter KZ-11. 

Danmarks Flymuseum har indrettet 
en lille flyveplads bag museet. 

At flyve veteranfly med halehjul kræver rimeligt vejr, 
og selvom Stauning Lufthavn ligger tæt på den jyske 
vestkyst - der er kendt for blæst og regn - så lykkes 
det forbavsende ofte at få de skønne veteranfly i luf
ten, når der hver sommer er onsdags-flyveaftener på 
Danmarks Flymuseum. 

Der er ingen tvivl om at sommeren 
2018 vil indskrive sig i historiebø
gerne som den mest vidunderlige 
sommer i mands minde. Med 2017 
in mente vil mange nok vil mene, at 
det er velfortjent - efter den elendige 
blæsende og våde forsommer, høj
sommer og sensommer i 2017 - og for 
flyvning med små fly har 2018 været 
en mindeværdig succes. Ikke mindst i 
Stauning, hvor alle planlagte onsdags
flyveaftener kunne afvikles uden pro
blemer med vejret. 

Aftenflyvning på museet er ikke et 
airshow og heller ikke en egentlig 
opvisning, selvom man som besø
gende kan nyde de skønne fly på tæt 
hold, når de flyver lavt forbi eller par
keres så tæt på gæsterne, at man kan 
dufte den varme motorolie, og med 
en smule fantasi også det læderfedt 
der holder flyenes sæder og skind 
i topform. For så snart ordene "air
show" eller "opvisning" tages i brug, 
læner man s ig op ad bestemmelser 
og regler, der kan gøre livet surt for 

alle os der nyder at se, høre og lugte 
t il gamle flyvemaskiner. Aftenflyvning 
i Stauning er med andre ord blot en 
håndfuld frivillige museumsentusia
ste1~ der flyver veteranfly for fornø
jelsens skyld, t il glæde for sig selv og 
de flyveglade gæster, der donerer lidt 
penge til benzin og olie. 

FLYVEAFTEN 
Alle burde faktisk opleve en flyveaf
ten på flymuseet i Stauning, for ud 
over at se, høre og lugte de dejlige fly, 
kan man ikke undgå at lægge mærke 
til den helt specielle stemning og hyg
gelige atmosfære. Der er nemlig ingen 
stressende menneskemængder, som 
man kan opleve det til airshows, hvor 
man ofte må holde i kø for at parkere, 
og ofte må vandre langt fra parke
ringsområder til udstil lingsområder 
og en bevogtet linje, hvor alle spot
terne står med store kameraer. 
At alle ikke kommer for at opleve en 
flyveaften er måske arrangementer
nes største forre 
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For til en flyveaften kommer der som 
regel ba re et par hundrede men
nesker, der parkerer lige udenfor 
museet hvor de køber billet, og går 
gennem udstillingshallerne til en lille 
græsmark bag et par rækker træer. 
Her vises gæsterne tilrette langs en 
snor, der er bundet til et par hånd
fulde hegnspæle, og for de der ønsker 
at høre lidt om flyene fortælles der 
på dansk og tysk, med lidt forstærk
ning fra et par højttalere, der ikke er 
skruet mere op for, end at de ikke kan 
høres fra den fjerneste ende af til
skuerområdet, hvor der så er ro til at 
nyde motorlydene og vindens hvislen 
i veteranflyenes vinger og stræbere. 
Atmosfære og stemning er med andre 
ord det der gør aftenflyvning på Dan
marks Flymuseum til noget særligt, 
for det er tydeligt at alle nyder at 
være sammen om at opleve de gamle 
fly. 

De planlagte og annoncei;:_ede aften
flyvninger i 2018 er nu overstået, 
mPn rlPt sp~nrlPnrlP mllS:Pllm Pr 
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åbent fra kl. 10-17 indtil 31. august, 
og fra kl. 10-16 fra 1. september til 
31. oktober. 

Se mere på museets hjemmeside: 
www.flymuseum.dk + 

KZ III passerer lavt. 



Brousard fløjet af Egon Møller. 
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DANMARKS FLYMUSEUM 
-i børnehøjde 
For 18 år siden producerede Wikke og Rasmussen filmen FLYVENDE FARMOR, der solgte 
mere end 250.000 biografbilletter og tusinder af DVD'er, der nok givet lige så mange børn 
og barnlige sjæle glæde ved at se og gense filmen. I filmen medvirker fiymuseets KZ-/V 
og glæden ved at se flyet i virkeligheden er altid stor blandt de mange f ans af FLYVENDE 
FARMOR. 
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Flymuseet byder dog også på mange andre ting, 
der er spændende fra børnehøjde. Her er et par 
af disse indfanget af FLYVs elleveårige freelance
f otograf Mille Moana Balle. 



Der var ikke meget plads i ambulanceflyet KZ Ill. 

Hughes S00M Cayuse. 



På vej til Deep mountains - ingen landingsmuligheder. .. 

Sådan lød ordene ved morgenbriefingen, præsenteret af Gavin Wills selv, 
for dette var en alvorlig sag: I næsten hver flyvesæson i Omarama sker der 
et crash under denne specielle form for svæveflyvning - den berømte og 
berygtede Ridge-racing. 

Gavin Wills er kendt af svæveflyvere 
i hele verden - en slags Guru for 
sporten - og berygtet for at være den 
frygtløse Kiwi fra Omarama. Med sine 
to meters atletisk bygget kropshøjde, 
opvokset og trænet i de New 
Zealandske alper som bjergbestiger, 
mountain guide og pilot, udstråler 
han den visdom og erfaring, som kun 
mange års færden og overlevelse i et 
barsk klima og terræn giver. Han har 
landet sin Pi per Cub hvor som helst 
i landet og ikke mindst på toppen 
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af Mt. Cook flere gange for at hente 
nødstedte bjergbestigere hjem. 
Som professionel svæveflyver kender 
han hvert et bjerg som en fugl 
kender sit territorium, og hver en 
udelandingsplads til mindste detalje. 
Og når han siger at r idge-racing er 
noget der skal tages alvorligt, så 
ved han hvad han taler om. Han er 
også kendt for at tage chancer, men 
åbenbart er han mester i at slippe 
godt fra de situationer, han bringer 
sig selv i. 

Når jeg spørger ham meget høfligt, 
hvorfor han bliver ved med at gøre 
det, brummer han bare i sit fuldskæg: 
"!t's all between the devil and the 
deep blue sea." 

Det har jeg tænkt meget over og slået 
mig t il tåls med at han nok mener 
noget i retning af: "Hvis man vi l have 
det sjovt, skal man bevæge sig ud af 
komfortzonen." 



Det har sneet i nat og når vi kigger 
ud af briefing-rummets store 
vinduer, kan vi se sneen fyge henover 
bjergtoppene. Det blæser stadig over 
50 knob deroppe, men vinden dør 
i løbet af dagen - og dermed også 
bølgen, vores højtelskede b jergbølge. 
Men det er jo det rene svir at race 
afsted i en bølge - der manglede fo r 
øvrigt kun 300 meter til toppen af 
verdens højeste bjerg, da vi endelig 
slap ud af bølgen i 28.000 fod - men i 
dag er det en hel anden sag. I dag skal 
v i kæ mpe for hver en meters højde 
og vi vil flyve i nærheden af jorden 
det meste af tiden. 

Ridge-Racing betyder i al s in 
enkelthed at race langs en bjergryg, 

Slaebepiloten gor klar til at sætte et 
bildæk under vores vinqe som winq-runner 
mens Thomas ordner slæbetovet. 

"LIJd os gøre det Thomas .. : 

enten lige over den eller lige ved 
siden af, afhængig af hvor vinden 
kommer fra. Det mest optimale er at 
flyve i 20 - 30 meters højde direkte 
over bjergkammen for at fange 
den luft som skyder op ad de stejle 
bjergsider for at give en flugtvej til 
begge sider og for at undgå at blive 
fanget i en dal som ikke har nogen 
exit. 

Men det er bare teori - først 
skulle vi op og nå over til de høje 
b jerge - "The deep mountains" 

- som man kalder det hernede. 
Vi fik et langt flyslæb til "Magic 
Mountain" for ikke at spilde for 
megen tid ved at kæmpe os op i en 
højde, hvor v i kunne krydse over den 
store Canterbury-slette. Nu blev vi i 
stedet slæbt tvæ rs over - direkte til 
Magic Mountain, som tit e r befolket 
af hangglidere. Men der var ingen 
hangglidere i dag - vinden var 

stadig for kraftig og skabte en vild 
turbulens. 

Vi hægtede slæbeflyet af i en kraftig 
opadgående luftstrøm - som 
standsede få sekunder efter lige så 
brat som den var begyndt. I stedet 
blev vi hamret ned så Thomas fik 
sit kamera i hovedet, så jeg overtog 
styringen. Et øjeblik steg vi igen - jeg 
indledte et heftigt drej for at udnytte 
den snævre boble, men så var der 
nogen som trak tæppet væk under 
os og efterlod flyet i et fuldt udviklet 
stall som straks endte i et spin, som 
jeg kunne redde os ud af efter en 
halv omgang med næ sen lodret mod 
jorden. Vi tabte så megen højde, at 
der var kun en mulighed tilbage: At 
lande. 

Fra mine tidligere flyvesæsoner 
i Omarama vidste jeg, at der ved 
foden af Mount Magic, på den anden 
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side af Ahuriri-floden, ligger en fin 
landingsstrip til sprøjteflyverne, 
som jeg også har landet på før. Ud 
med hjulet og luftbremserne - og så 
stod vi på jorden igen. Absolut den 
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korteste flyvning i mange år. Vi fik 
et af de andre fly i luften til a t give 
besked til basen, om at vi var landet 
s ikkert på "Longslip", som strippen 
hedder. Vi skubbede Duo' en tilbage, 

fandt det gamle b ildæk frem, som 
altid ligger her, og som bliver brugt 
som "wing-runner", når vi skal 
starte igen. Det tog 10 minutter t il 
slæbeflyet, en Pi per Pawnee, landede 
og vi blev slæbt i luften igen - denne 
gang di rekte til et bjerg, som med 
s ikkerhed havde de rette betingelser 
til at give os en klassisk "Ridge
racing" oplevelse. 

At flyve med godt 200 km/h på 
"klokken" i 20 meters højde uden 
motor over et sneklædt hav af de 
vildeste bjergtinder, gør alle, der 
har prøvet det, til adrenalin-junkier. 
Samtidig er det så smukt, at det 

Looping over Mt. Cook - vi gjorde det tre 
qanqe. (Bi/ledet er fra et videoklip.) 
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er svært at forstå - det er jo her 
troldene bor. De skyder kanonkugler 
a f varmluft efter os fra deres lodrette 
klippesider af basalt, som koger i 
solen. Det er som at køre racerbil 
på en hullet landevej - alt imens 
højdemåleren viser godt 2000 meter 
over havet. Vi følger et bjergmassiv, 
der hedder "Hun ter Ridge", uden om 
de skarpe toppe og klippefremspring 
- Og vores skygge racer med lige 
under os. Vores Duo-Discus flaprer 
med vingerne i turbulensen og af 
og til kommer skidtet, som ligger og 
flyder på gulvet, op i øjenhøjde. 

Thomas'første udelanding i svævefl.y. 

Smukt, men koldt og til tider lidt skræmmende .... 

Af og til kan denne form for flyvning 
også virke lidt skræmmende: Der er 
absolut ingen steder at lande - kun 
stejle bjergsider, som ender i en vild 
brusende flod. 

Efterhånden som vi nærmer os Mt. 
Cook, flyver vi over de første glet
sjere, men de vil ikke være behjælp
somme i dag - vi taber højde og ven
der om, men også vores Hunter Ridge 
fungerer ikke som før. Det går stadig 
nedad, men vi kan regne ud, at vi kan 
nå at glide til "paradiset", en fårefarm 
fo r enden af højderyggen, med en 
stor flad græsmark, vi kan lande på 
- og så er der med s ikkerhed også en 
kop kaffe til os. Farmeren er selv pilot 
og har en "Maule" til at tælle og drive 

får sammen med og til at flyve på ind
køb til supermarkedet i Wanaka. Da 
vi ligger i landingsrunden til farmen, 
rammer vi en termik-boble som river 
os opad med 5 m/sek. Det går så godt 
at vi beslutter at give afkald på bon
dekonens kaffe. 

Thomas og jeg var mørbankede nok 
til at kalde det en dag - og blev enige 
om, at hvis vi kunne komme højt nok 
op, så ville vi glide hjem. 

Og øllet i Omaramas eneste bar 
smagte ekstra godt denne aften. + 
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Vingen peger mod Hunter Ridge, 
vores racerbane. 
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Paradiset · en farm ved Loke Wanaka med 
landingsbane · højtelsket af piloterne. 

Slæbeflyet, en Piper Pawnee, er på vej. 
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Sommeren 2018 vil uden tvivl blive husket som 
sommeren med ualmindeligt meget fint flyvevejr, 
der har givet fritidspiloter i luftrummet over Danmark 
mulighed for masser af gode flyveoplevelser. "Bessie" har derfor haft travlt 
med at få luft under vingerne og 9. juli blev FLYV inviteret med på tur til Vejrø i 
Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Lolland. 

I Danmark er der mange hyggelige 
destinationer, der kan nås med små 
fly, og hvis man vil forkæles med god 
mad og drikke er Vejrø et god bud. 
Nævner man Vejrø i pilotkredse, vil 
mange fremhæve at landingsafgif
ten er 350 kr. for fly under 1.500 
kg! Selvom man nok skal til Kastrup 
Lufthavn, for at finde noget der er 
dyrere, så er der formildnende om
stændigheder på Vejrø. For hvis man 
vælger at spise på øens restaurant 
- hvor et stykke højt belagt gourmet
smørrebrød kan købes til lige under 
100 kr. - opkræves der slet ingen lan
dingsafgift! 
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At flyve til Vejrø er en smuk oplevel
se, hvad enten man kommer fra nord, 
syd, øst eller vest, for den lille "syd
havsø" ligger indbydende midt ude i 
vandet. Såvel indflyvning som udflyv
ning foregår helt uden forhindringer, 
for øen rager ikke mange meter op 
over havet, og der er ikke mange me
ter fra banekanterne til strandbred
derne. Banen er med andre ord lige 
så lang som det overhovedet har væ
ret muligt, hvilket er 550 meter plus 
ca. 30 meter sikkerhedszone i hver 
baneende, hvilket er mere end rige
ligt til "Bessie" der med "bush-teknik" 
snildt kan landes på under 100 meter. 

Selv om 550 meter måske kan lyde 
udfordrende for nogle piloter, der er 
vant t il at medregne alle tænkelige 
sikkerhedstillæg, så er det muligt at 
lande på Vejrø med relativt "store" 
fly som Pilatus PC12, Cessna Caravan 
og Britten Normann !stander, der alle 
har besøgt Vejrø mange gange, når 
bl.a. Copenhagen Air Taxi flyver pas
sagerer til og fra øen. 

UDFLUGT TIL VEJRØ 
For travle mennesker er en halv dag 
på Vejrø måske tilstrækkeligt, for 
at få en god oplevelse sammen med 
kæresten, konen eller familien. Vejrø 



På Vejrø er der bygget 
orangeri og gartneri, hvor der 
dyrkes grøntsager til øens 
restaurant. 

Der er heli-pad foran resaturanten der 
er beliggende på nordenden af øen. 

Bessie på kort finale. 



er nemlig ikke større end at vandre
turen fra flyvepladsen til havnen og 
restauranten er noget der klares på 
et kvarters tid, hvis man skynder sig. 
Under vejs er der dog masser at se 
på, så med et par stop ved fårefolden, 
frilandsgrisene eller orangeriet, kan 
turen sagtens tage en times tid. På 
Vejrø sættes der nemlig en ære i at 
være så selvforsynende som muligt, 
hvilket vi l sige, at en stor del råva
rerne der anvendes i restauranten er 
fremstillet på Vejrø. 

Formålet med at flyve til Vejrø vil for 
de flestes vedkommende være, at 
spise frokost eller middag i restau
ranten, der ligger tæt på øens havn, 
med udsigt over Smålandsfarvandet 
og øens helikopterlandingsplads. 
Restauranten er - som stort set alt 
på øen - eksklusiv og velindrettet, og 
menukortet er overskueligt, hvilket 
gør beslutningsprocessen lettere, så 
man kan koncentrere sig om at nyde 
opholdet på øen. 
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FLYV har ikke tradition for at være 
madanmeldere, men selv uden tradi
tion for dette, var det neml al konsla
tere at restauranten til fulde lever op 
til sit ry. For både mad, drikke, serve
ring, bekvemmelighed i bløde stole 
og ikke mindst udsigten var klart til 
fire propeller - ud af fire! 

Efter den behagelige madoplevelse 
nærmede tiden sig for check-in og 
afgang, uden at det dog hastede mere, 
end at der var tid til at se øens havn, 
hvorfra øens to "Targa 44" motor
både kan fragte op til 12 passagerer 
til og fra Kragenæs på Lolland og 
Karrebæksminde syd for Næstved 
på Sjælland. Sejlture der med øens 
motorbåde tager henholdsvis en halv 
time fra Kragenæs og tre kvarter fra 
Karrebæksminde, til blot 500 kr. for 
en returbillet pr. person. 

Ligesom øens øvrige udflugtsmål, er 
havnen på øen værd at besøge. For ud 
over at være en hyggelig havn eller 

marina - med plads til omkring 85 
gæstebåde, så er både havneanlæg 
og faciliteter helt i top. Ganske som 
prisen, der for lystbåde på op til 15 
meters længde er hvad mange danske 
sejlere ville betegne som "svimlende" 
350 kr. pr. overnatning. Om det er 
"svimlende" kan diskuteres, for set i 
forhold til kvaliteten er det faktisk et 
fund, hvilket nok er kendetegnende 
for den samlede oplevelse afVejrø. 
At besøge Vejrø er nemlig ikke bil
ligt, men heller ikke svimlende dyrt, 
når man tager i betragtning, at der er 
investeret mange millioner i at gøre 
Vejrø til et behageligt sted at være. 
FLYV kan med andre ord varmt an
befale et besøg på Vejrø, hvad enten 
man vælger at flyve eller sejle, for 
visionen om at skabe noget unikt på 
den lille "sydhavsø" er gennemtænkt 
og veludført. God tur! +-



Bådforbinde/5en til fastlandet. 

Fine badeforhold for lystsejlerne. 



1928 1938 1948 1958 1968 

0 

FLYV fylder 90 år 
Af Kim Røssell 

I juni 1928 udkom FLYV nr. 1, 1. årgang som "Officielt organ for Det Kongelige 
Aeronautiske Selskab" med 12 sider om flyvning i ind- og udland. 

HVORFOR ET TIDSSKRIFT OM 
FLYVNING? 
Det begrundes i lederen, med føl
gende ord: 

"Den dag i dag, og så længe Verden 
står, vil det personlige samkvem men
neske imellem være det, der skaber de 
bedste betingelser for et nøjere indbyr
des kendskab og en dybere forståelse 
mellem ]ordnes brogede Befolkning. 
Derfor må ethvert fremskridt ... i det 
bestående trafiknet snm letter det 
mellemfolkelige samkvem hilses med 
glæde og forventning. 
Den "menige mand" har endnu ikke 
i tilstrækkelig grad øjet åbent for 
denne flyvn ingens almennyttige be-
tydning ....... Et oplysningsarbejde, en 
Propaganda i ordets bedste betydning 
er nødvendig ..... Ethvert land, det være 
stort eller lille, må være med i dette 
Oplysningsarbejde, denne Propaganda. 
At ti/retteægge dette arbejde i Samar
bejde med Dagspressen på en saglig og 
dog let tilgængelig måde for det dan
ske publikum, er formålet med dette 
tidsskrift''. 

FLYV skal altså oplyse "menigmand" 
på en saglig og let tilgængelig måde 
om flyvning og dens betydning for 
mulighederne for det personlige sam
kvem mellem jordens brogede 
befolkning. 
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Seks redaktører har løftet opgaven! 
Det var ikke så lidt af en opgave, der 
siden har hvilet på 6 ansvarshavende 
redaktørers skuldre! 

Fra Juni 1928 til juni 1964: 
John Foltmann 

Fra Juli 1964 til Juni 1988: 
Per Weishaupt 

Fra Juli 1988 til Juni 1998: 
H,rns KofoP.rl 

Fra juli 1998 til maj 2010: 
Knud Larsen 

Fra juni 2010 til oktober 2012: 
Jens Trabolt 

Fra Februar 2013 til nu: Rune Balle 

Fra juli 1936 begyndte FLYV at ud
komme i farver, dog kun på forsiden. 

I September 2011 udkom FLYV num
mer 1.000 med en forside fra hvert år 
FLYV er udkommet (Side 26-27). og 
her kigges frem mod 1. januar 2095 
hvor FLYV nummer 2.000 udkommer! 

ER MÅLET NÅET ? 
På mange måder er målet nåe t. 
Flyvning h;ir i d;ir, - hv;:irl ingP.n m~skP 

forestille sig i 1928 åbnet jorden 
og gjort den tilgængelig. For 
priser som kan betales af "me
nigmand" kan man komme til 
de fj erneste egne af jorden. 
Om det har medført "nøjere 
indbyrdes kendskab og en dy
bere forståelse mellem ]ord
nes brogede Befolkning"vil 
jeg lade være op til læseren 
at bedømme. 

Samtidig er det lykkes 
- ikke mindst ved Rune 
Balles indsats, at videreføre FLYV, 
så et lille land som Danmark i dag er 
hjemsted for en af Verdens æ ldste 
flytidsskrifter. Det er godt gået! 

EN FANTASTISK KILDE 
TIL FLYVNINGENS HISTORIE 
Når jeg ser op på min reol, har indsat
sen fra de seks navnkundige redak
tører, udmøntet sig i mere end 2 hyl
demeter FLYV, de første fra 1928 t il 
1981 indbundet i hajskind, erhvervet 
fra Johannes Thinesen i Stockholm 
og fra 1982 og t il 2017 indbundet i 
a luminiumsgrå. En fantastisk kilde til 
Dansk Flyvnings historie for "menig
mand" som jeg dagligt glæ des ved at 
bruge som arbejdsredskab. 
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Generalsekretær Tonny Henriksen i 
Kongelig Dansk Aeroklub havde en vi
sion om, at få digitaliseret FLYV frem 
t il 2012 og gjort dem tilgængelige for 
flyinteresserede i ind- og udland. 

Så skulle der sidde en læser som tæn
ker, jeg - eller en jeg kender - syntes 
at 90-års fødselaren fortjener at blive 
løftet ind i den digitale tidsalder, blive 
bevaret for e~ertiden og ikke mindst, 
gjort till{æni::r liP, for "mrnigmand" -

0 
I FLYV nr 1000 September 2011 kunne man se forsider 
fra hvert år FLYV er udkommet. 
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således som de visionære grundlæg
gere skrev, så skriv meget gerne til 
Den Flyvehistoriske Fond, som gerne 
vil være "Mellemmand". Det kræver 
blot ca. 200.000,- kroner. 

Skriv ti l: 
info@denflyvehistoriskefond.dk 

,,., 
~ 
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Oscar Yankee 

OY-D1Y(3) SAi KZ-VII U-4 Lærke 1947 

OY·HNK Airbus Helicopters EC 135Tl 2018 

OY-JJK Hawker Beechcraft Hawker 4000 2011 

OY-NON Kubicek BB9E 2018 

OY·ONE(2) Rihn DR-107 One Design 2005 

OY.PAD AirbusA321-251N 2018 

DY.PAF AirbusA321-251N 2018 

OY-PBK Cessna 208B Grand Caravan 2001 

OY-SYS Vulcanair P.68C 2018 

OY-TMA Cessna 550 Citation li 1983 

OY-XEO Schleicher Ka 2B Rhonschwalbe 1956 

OY-YAN ATR 72-212A 1999 

OY-YBP(2) ATR 42-500 "600 version" 2015 

') Experimental fly. Midlertidigt registreret. 

OY·BPO Bombardier Regional Jet Srs 100LR 20.7.18 

OY-CRV ATR 72-212A 13.6.18 

OY-KFD Bombardier RJ-900 9.7.18 

OY-KFF Bombardier RJ-900 9.7.18 

OY-NJH Cessna 182T Skylane 4.7.18 

OY-YBN ATR 72-212A 18.7.18 

OY-YBP ATR 42-500 "600-version" 31.7.18 

OY-OMM Diamond DA 42NG 24.7.18 

OY-XMW Grab G 109 19.7.18 

OY-XXB Schempp-Hirth Ventus 2CxT 30.7.18 

OY-YBZ DHC·8·402 18.6.18 
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Af" Lars Finken - Lars@finkenweb.de 
www.danishaircraft.dk 

159 18.6.18 Carl-Erik Olsen,Svendborg N159KZ 

2058 30.7.18 KN Helicopters A/S, Esbjerg 

RC-64 13.7.18 K/S Joinflight IV, Billund N448CC 

1465 26.7.18 Nanna Hvid Madsen 

950280 31.7.18M') Kenneth Kummel Nielsen, Nuuk N44FX 

08288 31.7.18 Primera Air Scandinavia A/S, København D-AWJ 

08318 6.7.18 Primera Air Scandinavia A/S, København D-AVZW 

208B0914 13.7.18 Peter Bennedsen, Sønder Felding LN-PBK 

506/C 20.6.18 Bio.Flight A/S, Holte 

550-0457 10.7.18 Hasan Murat Kahya, c/o Skjern N122HK 

223 18.7.18 Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, Herning OY-XEO 

S70 9.7.18 NACAviation 8 L7d,c/o Billund EC-MLF 

1204 18.6.18 Billund leasing VIII Ltd, c/o Billund XA-UYC 

Backbone Aviation A/S, Holsted Solgt til Canada 

NACAviation 29 DAC,c/o Billund Udlejet som 4X-ATJ 

Cimber A/S, Kastrup Omreg. G-CKXN 

Cimber A/S, Kastrup Omreg til Irland 

MJT Rådgivning ApS, Herning Solgt til Frankrig 

Billund leasing 1 Ltd, c/o Billund Udlejet til Tjekkiet 

Billund leasing VIII Ltd, c/o Billund Udlejet til Colombia 

AC Rental UG,c/o Vamdrup International Flight Referral BVBA, Belgien 

Allan Grynnerup, Taastrup Freddy Nielsen, Holbæk 

Jens Morten Rasmussen, Esbjerg (+1) Anne R. Boye-Møller, Kolding (+1) 

Polskie Linie Lotnicze, Warszawa NAC Aviation 24 Ltd,c/o Billund 
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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 
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Eventyr 

I den netop overstående efterårsferie stod Nationalmuseet 
i København på den anden ende under temaet Eventy
rernes Klub. Traditionen tro starter efterårsferien hvert 
år med "Kulturnatten", hvor kulturinstitutioner holder 
aften- eller ligefrem natåbent. Foran Nationalmuseets 
hovedindgang stod således en varmluftballon - dog uden 
hylster - og hvæsede, så de mange gæster også kunne 
få en ide om hvad en varmluftballon er, og hvordan den 
fungerer. Og inde i museet fortsatte eventyrene, i form af 
udstillede køretøjer og andet ekspeditionsgrej samt akti
viteter for børn og foredrag for voksne. Hele efterårsferien 
blev tusinder af museumsgæster inspireret til at drage ud 
på eventyr, eller til at glæde sig over at andre har trangen 
og viljen til at drage ud i det ukendte, for så på et senere 
tidspunkt at dele oplevelserne i form af TV, radio, videoer 
på YouTube, foredrag eller artikler i aviser eller magasiner 
som f.eks. FLYV! 

Når jeg ser og hører eventyrerne, eller deltager i arrange
menter hvor eventyrere øser af erfaringer og inspirerer 
eventyrlystne tilhørere, så bliver jeg så glad for at vi lever i 
en Verden hvor oplevelser spiller en stor rolle. For at tage 
imod oplevelser og at dele oplevelser er noget der binder 
mennesker sammen, og gør det at leve som menneske til 
noget helt særligt. 

Mange eventyr kræver grundige forberedelser, ligesom 
det kan tage lang tid at skaffe midler til gennemførelse 
af eventyr. Andre gange kan et eventyr være at rejse til et 
sted hvor man aldrig har været før, og af og til dukker mu-
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ligheden for eventyr op, når man venter det allermindst, 
og så er det bare om at gribe chancen! 

FLYV har gennem godt 90 år bragt mange spændende 
historier om eventyrere og eventyr i alle tænkelige afskyg
ninger, og det vil vi blive ved med, selvom redaktionen nu 
er på lidt af et eventyr, godt tusinde kilometer fra vante 
omgivelser. Redaktionen befinder sig således i den lille by 
Rørvik, knapt 200 km fra polarcirklen, hvor et spændende 
eventyr er i gang. 

Det betyder dog, at undertegnede ikke har helt så let ved 
at deltage i arrangementer i det danske som "normalt", og 
at det derfor vil være en kæmpe hjælp for FLYV, hvis andre 
vil dele flyve-oplevelser i form af billeder og tekst. Alt hvad 
vi har brug for er gode billeder i høj opløsning, og noget 
tekst eller inspiration til artikeltekster, der sagtens bare 
kan være et par stikord og et telefonnummer, så vi kan 
klare resten pr. telefon og e-mail. 

Som sædvanligt er også dette FLYV fyldt af spændende 
historier, som jeg håber du vil nyde og måske lade dig in
spirere af. 

God læselyst! 

Har du forslag til artikler, skriv da til redaktion@flyv.dk 
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NY TYRKISK HELIKOPTER 
SVINGER ROTOREN! 
Turkish Aerospace har gennemført 
den første 10 minutter lange prøve
flyvning af sin nye T625, en helikop
ter i 6 tons-klassen med plads til 12 
passagerer, hvis den konfigureres 
til denne opgave. Udviklingen af 
helikopteren begyndte i 2010, og den 
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T625 på sin første flyvning ved 
Ankara. Foto: Turkish Aerospace 

Af: Ole Steen Hansen og Rune Balle 

er tænkt til at løse mange forskellige 
militære og civile opgaver, ligesom 
den skal kunne operere hot-n'-high og 
under dårlige vejrforhold. 

Den nye helikopter er et eksempel 
på de industrielle ambit ioner Tyrkiet 
har. Den nye type skal i første omgang 
certificeres i hjemlandet, og herefter 

afEASA. Serieproduktion afT625 
forventes at starte i 2021. Der er stor 
national interesse for T625, og det 
skal blive spændende at se, om det 
vil lykkes Turkish Aerospace at tage 
kampen op internationalt med bran
chens giganter i Europa og USA 
OSH 

TJEN PENGE PÅ DIN GAMLE 
JETJAGER! 
Har en du gammel jetjager eller fem 
stående i hangaren uden rigtig at 
vide, hvad du skal bruge dem til, har 
du nu chancen for at tjene penge på 
dem. 

Douglas A4-k Skyhawk fra Draken Interna
tional fotograferet, da den deltog i øvelsen 
Red Flag i 2011. Inden flyet blev købt af 
Draken International, fløj det først med 
Royal Australian Navy og siden Royal New 
Zealand Air force - bemærk kiwi-mærket, 
som stadig sidder på luftbremsen bagerst. 
Foto: Wikimedia Commons/ Tomas Del 
Cora 



US Air Force har nemlig sat 30.000 
flyvninger i udbud. "The Bad Guy" 
skal privatiseres, i hvert fald en del af 
de flyvninger han foretager. 

Der er tale om operationer, hvor pri
vate jets og piloter skal agere fjender 
på øvelser i USA, Alaska og Hawaii. 
Der vil blive ta le om 30.000 flyvnin
ger om året. Man kan også byde ind 
på de 10.000, hvor flyene skal agere 
close air support. 

Det forventes, at US Air Force vil 
komme til al spendere 7,5 milliarder 
dollars på dette program over de 
kommende 10 år. Der er tale om så 
mange opgaver og flyvetimer, at kon
trakterne forventes fordelt til flere, 
der byder ind på dem. Og her d e r det 
så, at DU har chancen med din gamle 
jetjager. Frem med støvekosten! 

Man skal dog være indstillet på at 
stille op i skarp konkurrence med fir
maer, der allerede er i fuld gang med 
at specialisere s ig i at agere "bad guy''. 

Det er eksempelvis firmaet Draken 
International, der har en flåde på ikke 
mindre end 150 taktiske jetfly, både 
sub- og supersoniske. Draken Inter
national flyver allerede for US Air 
Force, US Navy, US Marines, Air Natio
nal Guard og luftstyrker i andre lande. 
Blandt firmaets piloter finder man 
bl.a. tidligere TOP GUN-instruktører, 
piloter fra US Navy Agressors og pilo-

ter, der har fløjet med det amerikan
ske formationsteam Thunderbirds. 
Med andre ord, topmotiverede, top
trænede og topkvalificerede tidligere 
jagerpiloter, der ved, hvad de har med 
at gøre. 

Så hmm - måske skal du ud at øve lidt 
landinger og andet godt, inden du by
der ind på din del af den store dollar
lagkage, der skal fordeles til folk, som 
kan se skumle ud bag flyvehjelmen og 
virtuelt forsøge at skyde US Air Force 
ud af himlen. 
OSH 

DMU OG AOPA FUSION 
Dansk Motorflyver Union - med ca. 
1.200 medlemmer - og den danske 
afdeling af organisationen Aircraft 
Owners and Pilots Association - med 
ca. 200 medlemmer - har gennem 
en årrække arbejdet på et tættere 
samarbejde, ved blandt andet at dele 
sekretariat. 

På DMUs ordinære repræsentant
skabsmøde og AOPA's årsmøde tid
ligere på året, b lev det besluttet, at 
arbejde videre med en fusion af DMU 
og AOPA DK, og den 2. september 
2018 blev fusionen en realitet. 

Knud Nielsen, DMU og Jacob T. Pedersen, 
AOPA DK. Nu hhv. formand og næstformand 
i det fusionerede AOPA DMU. 

Tre Aero L159 fra Oraken International. 
Firmaets fly kan konfigureres med en lang 
række sensorer, pods og elektronisk udstyr, 
så de kan spille deres roller realistisk. Foto: 
Wikimedia Commons/ Erik Hildenbrandt 

Beslutningen blev tagetmedenstem
mighed om en fusion på henholdsvis 
et ekstraordinært repræsentan t
skabsmøde i DMU og et beslutnings
møde i den danske afdeling af AOPA. 

De væsentligste punkter i forbindelse 
med fusionen er, at den fusionerede 
organisation vil bære navnet "AOPA 
OMIJ" os ;it rlPn f11sionPrPrlP ors;i
nisation vil forblive en del af det 
internationale AOPA i samarbejde 
med IAOPA. For at være medlem af 
den fusionerede organisation, er det 
ikke nødvendigt at være medlem af 
en flyveklub, fordi man også kan være 
direkte medlem, individuelt medlem 
eller medlem som firma. 

Kontingentet indrettes så der opnås 
størst mulig valgfrihed for t ilvalgs
ydeiser, mod ekstra betaling, hvilket 
vil sige at man som medlem af DMU / 
AOPA fremover kan sætte kryds i 
rubrikken FLYV og andre magasiner, 
hvorefler DMU/ AOPA sørger for al 
formidle kontakten, men ikke op
krævningen der foregår som hidtil. 
RB 
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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 overskU1ddet. 
Vi trækker din andel fra i din pris for det kommende år. 

0 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 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 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 Civi le under Forsvarsministeriet t ilbyder forsik ringer via GF Forsikring a/5:, 
som er et dansk forsikrinasselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikr inasselskaber. 



STØT SALLY B. 
Roskilde Airshow har fået en enestå
ende mulighed for at få den legen
dariske B-17 Sally B til Airshowet i 
2019. Sally B er ikke bare en flyvende 
fæstning fra Anden Verdenskrig, men 
også rammen om en kærlighedshisto
rie - og opkaldt efter en dansk kvin
de. Samtidigt vil Roskilde Airshow 
benytte lej ligheden til at fejre 75 året 
for D-dag. Det kræver dog hjælp og 
bidrag fra a lle flyentusiaster. 

Det historiske bombefly, Sally B,, 
er en dyr dame, som kræver kærlig 
pleje, masser af brændstof, olie samt 
forsikringer. Det koster i omegnen 
af kr. 300.000 at få Sally B til Ros
kilde, og der skal desuden lægges en 
garanti på 250.000 kr. for at booke 
hende. Differencen på kr. 50.000,00 
vil Foreningen Roskilde Airshow selv 
betale. 

Forretningsmanden og piloten Ted 
White bragte i 1975 en B-17 Flying 
Fortress t il Imperial War Museum i 
Duxford, hvor hun stadig har base. 
Flyet fik sit navn Sally B fra Teds part-

ner, danske Ellinor Sallingboe. Sally B 
har gennem frivill ige kræfter og øko
nomiske sponsorer været en skattet 
gæst til Airshows, primært i England. 
Ved at give en donation t il Roskilde 
Airshow hjælper du ikke blot til at 
give danske flyentusiaster en unik 
oplevelse, men også til at holde Sally 
B flyvende. 

2019 er det 75 år siden Invasionen i 
Normandiet fandt sted. Derfor er 16.-
18. august 2019 en fantastisk anled
ning til at besøge Roskilde Airshow 
og forhåbentlig nyde europas eneste 
B-17 flyvende fæstning. 

Ellinor Sallingboe. Foto: Stuart Tamblin 
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Hvor meget forurener vores hobby egentlig, 
og hvad gør vi ved det? 

Tekst: Tue Freltoft. Illustration: Eva Gaarden 

OY BLZ 65% = 118 kt 
(AVGAS) 

30,2I/time 68,1 kg 

2 ved 40 flyve- C02 pr km 
erpr. år 

2.724 kg 312 gr 

Det startede egentlig med en artikel i 
Berlingske, der handlede om, hvordan 
almindelige familier kunne påvirke 
deres COZ fo rbrug. En tabel ved ar
tiklen fortal te, at en flyrejse til "Syd
europa" retur koster cirka 500 kg C02 
forurening pr person. Første skridt 
var at verificere tallet, som i øvrigt 
stammede fra tænketan-ken Consito. 

OY RBG 70% = 123 kt 18,5 I/time 47,5 kg 1.900 kg 209 gr 

I sommer var tre personer fra fami
lien i Grækenland, og vi fløj med SAS 
i en Airbus 320-Neo til Athen. Selska
bet har en C02 beregner, hvor det var 
let at indtaste værdierne CPH til ATH, 
1 rejse. SAS regner med en belæg
ningsprocent på 71,6, fair nok, men 
glemmer at flyvning meget sjældent 
foregår direkte i storcirkel-buer fra 
A - B. Beregneren nåede frem til en 
afstand på 2.138 km og en C02 for
urening på 141 kg C02 pr passager, 
men da vi jo fløj begge veje, bliver den 
samlede sum 282 kg C02 per person. 

Næste skridt var at finde ud af, hvor 
meget ekstra vi flyver, når vi gør det. 
Et studie fra Oxford Universitet for
talte, at den gennemsnitlige flyrejse 
er cirka 10 - 11 % længere end den 
direkte rute, altså må man lægge 10% 
til distancen og forureningen, så det 

10 FLYV Oktober 2018 

(Jet Al) 

Figur 1 

samlede sum når op på 310 kg C02, 
men stadigvæk et tal, der er 38% la
vere end Consitos, uagtet at Athen jo 
ikke ligefrem er den nærmeste desti
nation i "Sydeuropa". 

HVORDAN OPSTÅR COZ? 
Størstedelen af benzin, Jet Al og an
dre flydende brændsler udgøres af 
kulstofatomer, C, som ved forbræn
ding blandes med ilt, 0. Almindelig 
bilbenzin vejer 750 gram pr. liter, og 
87% af benzinen udgøres af kulstof, 
dvs. 652 gram C pr. liter. Under for
brændingsprocessen hæfter 1 C sig 
til 2 0 atomer, og det er energiover
skuddet af denne proces, der driver 
flyet fremad. Der skal bruges 1. 7 40 
gram 0, så den samlede C02 ud
ledning bliver 652 gr C + 1.740 gr O = 

2.392 gr C02 pr. forbrugt liter benzin. 

En benzinbiil, der kører 20 km/liter 
bidrager altså med cirka 120 gr C02 
pr. kørte kilometer. Almindelig diesel 
er lidt tungere, så forureningen er hø
jere, cirka 2.640 gr C02 pr forbrændt 
liter diesel, eller 132 gr pr kilometer, 
hvis dieselbilen kører 20 km/I. 

AVGAS resulterer pr liter i 2.256 gr 
C02, fordi det er lettere end alminde
lig benzin, mens den tungere Jet Al 
udleder 2,541 gr C02 pr liter fuel. 

PRAKTISKIE EKSEMPLER 
Jeg har taget udgangspunkt i to kon
krete fly fra Roskilde Flyveklub. OY 
BLZ er en Piipe r 28 - 151, Warrior 
fra 1976, og; OY RBG, en Diamond 40 
fra 2008 med en 135 hk Technify Jet 
fuel/diesel motor, som i øvrigt kun 
flyves på Jet Al. Se figur 1 



DIT EGET FLY 
Værdierne ovenfor er taget fra flyenes 
håndbøger. Du skal bruge din cruise
hastighed, og brændstofforbruget pr. 
time. Herefter ganger du med CO2 
udledning pr. liter fuel, som du finder 
længere oppe i teksten. De 40 Limer 
pr. år e r et anslået flyvetid pr. pilot pr. 
år. Endelig er der for sammenlignin
gens skyld udregnet CO2 udledning 
pr. fløjet kilometer. Hvis du har over
blik over det år lige brændstofforbrug 
i dit fly, kan du i stedet gange anta l 
liter med CO2 faktoren for den pågæl
dende fueltype. 

HVAD KAN MAN EGENTLIG GØRE? 
Vi vil selvfølgelig gerne vil fortsætte 
vores flyvning, som vi plejer, men 
mindre justeringer kan også nytte. 

• Slå dig sammen med ven
nerne om at købe et nyere fly, næste 
gang den gamle motor udløber. 
Eksemplet overfo r viser en bespa
relse på 33% udledning pr. fløjet kilo
meter. Et typisk nyt LSA fly med Rotax 
motor udleder endnu mindre, så din 
nuværende CO2 udledning kan halve
res. Og helt ærligt! Hvor ofte flyver du 
med passagerer på bagsædet? Med 
et nyt fly får du sikkert et glascock
p it med i købet, og så bliver flyvning 
endnu sjovere . 

• Hvis du flyver fra A til B, bør 
clu sikkert flyve højere end i dag. Pipc
ren har en optimal højde med mindst 
udledning pr kilometer omkring 4 -
6.000 fod, mens Diamonden er mest 
effektiv i 8 - 10.000 fod. Derfor er der 
ingen grund til at rode rundt i termik
ken i 1.200, hvis himlen er blå. 

• Hvis du flyver rundt om flag
stangen for at opfylde t imekravet, bør 
du flyve langsommere. Din logbog fø
res i timer og minutter - ikke udfløjet 
distance. 55% motorydelse i Piperen 
sparer d ig over 10 kg CO2 pr time, og 
du får mere t id til at nyde udsigten. 
Prøv også 50%, men pas på farten. 

• Spis anderledes. Hvis du skif
ter din daglige 275 gr. rib-eye ud med 
kylling, laks, sild eller friske rejer, kan 
du flyve 40 timer årligt med næsten 
ren samvittighed i en Diamond. 

• Hvad med CO2 kvoter? Kvo
terne er billige, selv om de er steget 
lidt på det sidste, cirka 9 € pr ton 
C02. Problemet er bare, at de fleste 
handelsplatforme har en mindste
mængde på 1.000 ton pr. handel, og 
så meget flyver vi jo alligevel heller 
ikke. + 

-==:::::::::,.. 
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En kærlighedsaffære 
Forfatteren Søren Dolriis har fløjet siden 1975. Hans 
primære interesse er kunstflyvning i fly som Chip
munk, Stampe, Chisten Eagle, Yak 52, Yak 55, Zlin 50, 
Yak 55 og lnteravia 13. Søren er en del af Stampe 
SV4c's fire personers ejergruppe. 

Jeg er sikker på, at mange af FLYV's 
læsere, i de modne årgange, har hørt 
om en "Stampe". Men de færreste 
ved formentlig, at Stampen var et af 
fortidens fineste kunstflyvningsfly og 
at den trods den store lighed med en 
Tiger Moth, i sandhed flyver markant 
bedre. 

Jeg er også sikker på at mange af 
FLYV' s læsere har kendskab til re
staureringsprojekter der er kørt i 
hegnet eller gået helt i stå, for der 
ER mange udfordringer når man vil 
have et veteranfly til at "spille" som 
nyt. Adgang til viden om rigning, 
viden om gamle limmetoder, adgang 
til reservedele osv. Derfor denne lille 
artikel, som i virkeligheden dækker 
begge emner. 

Det hele startede tilbage i SO'erne 
Mere præcist i 1982. Vores lille 
gruppe af fire havde fløjet en ex RDAF 
Chipmunk i fire år (P-122, OY-ATV) 
med stor glæde. Men vores læsning i 
Neil Williams bog, ''.Aerobatics" fik os 
til at drømme om en "hot rod" [ og ro
mantisk fugl) der kunne nogle mere 
interessante akrobatiske manøvrer. 
I vor søgning efter en mulighed - Ia
aaaang tid før internettets tidsalder 
- kom vi i kontakt med en konstruktiv 
person fra Pace Petroleum i UK ... som 
faktisk ejede en Stampe og var vil-
lig til at lave en byttehandel med en 
Chipmunk. Mageløst! 

Nogle telefaxer og telefonsamtaler 
senere, var aftalen på plads. Swoopet 
skulle finde sted i Hilversum, Holland. 
Vi fløj vores Chipmunk (der nu flyver 
i Australien) til Hilversum, inspice
rede og prøvefiøj Stampen. Lukkede 
handlen og tøffede hjemover ... uden 
nogen form for omskoling! 

Stampen blev indregistreret som OY
EFF, med kælenavnet "Old Flying Fax", 
og vi fik til fulde de oplevelser og ud
fordringer vi drømte om, ved at tumle 
med den gamle maskine, og lærte os 
at flyve rygflyvning samt lidt mere 
avancerede manøvrer, der ikke havde 
været muligt i Chipmunken. 

Ved et 100-timers eftersyn blev det 
konstateret at der var en "trykskade" 
på et kritisk sted i kroppen, og der
for blev flyet "grounded ", adskilt 
samt sat "i proces" for en grundig 
renovering. Da vi kom i gang med 
renovering af flyet, viste det sig, at 
flyet rummede flere "halvsløje" ting, 
og vi besluttede derfor, at flyet for
tjente at få den helt store tur. Efter at 
have været i mølpose en årrække tog 
- især Bill - fat for alvor, og det blev 
til en FULDSTÆNDIG renovering der 
strakte sig over en periode på 15 år. 
Bill havde renoveret en stribe klassi
ske sportsvogne, en Auster og havde 
genopbygget sin Chipmunk (OY ATF) 
gennem 10 år1 så derfor var hans 
dygtige hænder var i toptræning. 
Tilsat snedker-erfaringen fra Niels, 

Tekst: Søren Do/ri is 
Foto: Alf Blume 

var det derfor lidt af et dream-team 
der tog fat. ALT blev derfor adskilt, alt 
blev efterset og renoveret, inklusive 
ALLE limninger, ALLE bolte .... Med 
andre ord ALT - uden undtagelse, 
blev så godt som nyt, med kyndig råd 
og vejledning fra KZ & Veteranflyve
klubbens Jørgen Koldsø, der fulgte 
arbejdet på ganske tæt hold. Stor tak 
Jørgen og KZ& V! 

RESPEKTFULD TESTFLYVING 
Efter rigtigt mange års grundigt 
arbejde var Stampen endelig klar til 
at vende tilbage til luften som den var 
skabt til i 1946 på baggrund af desig
net fra 1933. I efteråret 2015 oprandt 
den store dag, hvor den fine dame 
igen skulle i luften. Den historiske 
dame der har fløjet og tumlet i luftha
vet over Frankrig, Belgien, England, 
USA og Danmark. 

Testflyvningen blev foretaget af mig, 
med Bill som teknisk superviser på 
jorden, fordi han var ulykkeligvis var 
for syg til selv af prøveflyve Stamp en. 
Det var med nerverne uden på flyver
jakken jeg gik i luften, men min tillid 
til Bill var omvendt så høj, at jeg ikke 
havde utryghed i forhold til om flyet 
ville klare mosten. Det var mere om 
at JEG kunne håndtere flyet og lande 
den trygt uden at "bøje" noget. Alt gik 
dog fint, motoren gik perfekt, og fiyet 
fløj "hands off" hvilket er et bevis på 
fornemt håndværk og rigning. 
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STAMPE 

Den stolte bygger, Bill Christoffersen. Ulykkeligvis taget af kræften siden hen. 

HVAD KAN EN STAMPE? 
En Stampe kan mange ting: Den kan 
vinde/knuse et hvert romantisk hjer
te; det være sig flyver-romantisk eller 
bare romantisk. Den kan flyve low 
level og man kan sidde med "snotten" 
ude af cockpittet og nyde naturen 
gennem flying wires til lyden af den 
hyggeligt tøffende Renault-motor og 
tankerne hængende i filmen "Out of 
Africa". Den kan danse adræt gennem 
smalle krogede skygader, og den kan 
flyve kunstflyvning - skånsomt -
bedre end de fleste gamle veteraner. 
Alt i alt et mageløst fly, deropsøges 
af hyggelige mennesker og hyggelige 
spørgsmål, hvor end du lander. Selv
klart kan du derfor også "lege" med 
de andre romantiske venner i Vin tage 
Aerobatic World Championship, hvis 
det skulle være med i dine drømme. 
Selvklart kan en næsten 75-årig 
Stampe ikke tumles som en moderne 
kunstflyvemaskine. Fy fy skamme. 
For der skal passes godt på "damen", 
der til gengæld passer godt på dig! 

DRØMMEN OM ET VETERANFLY. ... 
DER KAN TUMLE I LUFTEN. 
Trods den gamle maskines åbenlyse 
begrænsninger er det intet mindre 
end fantastisk at hygge-tumle med 
den gamle dobbeltdækker i lufthavet. 
Flyet er godmodigt, forudsigeligt og 
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let at flyve, og den flyvemæssige til
fredsstillelse er markant større end 
i moderne kunstflyvefly. For at lave 
et perfekt slow roll er langt vanske
ligere end i en moderne Extra eller 
Giles. Men når det lykkes perfekt, så 
kommer det store smil på læben. 

DRØMMEN ER INDE FOR RÆKKE
VIDDE ... 
i\t være forsigtig når man kigger på 
veteranfly må siges at være en "no 
brainer". At være endnu mere for
sigtig, grundig og omhyggelig når 
man kigger på et veteranfly, der skal 
bruges til kunstflyvning er ENDNU 
mere oplagt. Vores langvarige re
staurerings proces af OY-EFF viser 
(uhyggeligt klart), at der kan gemme 
sig mange fejl lige under overfladen. 
Take Care, og gå efter et fly, hvor du 
kan komme tæt på flyets historie 
og flyets tidligere ejere. Priserne på 
fine kunstflyvedygtige veteranfly har 
været på vej op gennem en årrække 
og allerede nu skal man bløde tæt 
på 2 millioner danske kroner for en 
god Biicker Jungmeister. Men Stam
per kan stadig findes betydeligt bil
ligere. Så der er håb endnu. Keep on 
dreaming! Men hvorfor ikke bringe 
drømmen til live!!! Hvorfor ikke nap
pe lidt friværdi og indfri din romanti-
ske flyverdrøm? + 

Svært at kigge "ind bag den pæne overj).a
de" når du kigger på veteranf/.y. Take care! 

Sådan startede det hele. Registreringsbog
staver bogstaveligt fl.øjet af Meget ung 
Søren Dolriis bag fl.yet ... 

OY-EFF ejes af Niels Hejlesen, Steen Seit 
Jespersen, Søren Dolriis, Poul Erik Nielsen. 
Der udbydes - af forskellige årsager - 2-3 
parter i flyet for at holde flyet fl.yvende i 
Danmark. 

Kontakt Søren Dolriis, hvis du er interes
seret. Investeringen for en fjerdepart 
ligger på omkring 135-150.000 kr. 

Tlf.: 26 24 88 88 
Emai/: do/riis@fday.dk 



Fantastisk at flyve som en fugl. Tilsæt blot lyden fra Renault motoren 
og musikken fra Out of Africa 

StampeSV4c 
Frankrig 
Motor: 
Konstruktions år: 
Bygge år: 
TT 
Motor TT 
TTSMO 
Register: 

Renault 4PO3 
1933 
1946 
1650 
640 
57 

BL 2-2 

(=muligtselv at vedligeholde flyet efter bestemmelser fra KZ& Y,) 

Could you cut 
the cost of your 
Aviation lnsurance? 

1s1cover 
To find out more go to Visicover.com 
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Hvis man vil lære andre mennesker kunsten at flyve, 
kræver det en egnet flyvemaskine, der er velfunge
rende for både elev og instruktør. Piper og Cessna 
har siden 1950'erne produceret flere gode skolefly, 
hvor blandt de to-sædede Piper Tomahawk, Cessna 
150/152 og ftre-sædede Piper 28 og Cessna 172 har 
været anvendt i stor stil i snart sagt alle afkroge på 
jordkloden. Så hvorfor overhovedet forsøge at kon
struere noget bedre? 

Tekst og foto: Rune Balle 

Spørger man Frederique Jacobs, der 
er demonstrationspilot og kommuni
kationsansvarlig hos den belgiske fly
producent Sonaca, så er svaret, at der 
er brug for et skolefly der er lavet ene 
og alene for at fungere som skolefly. 
Med andre ord er målet for SONACA 
ikke at konkurrere med myriader af 
producenter af UL og LSA, der laver 
ultralette og light sport aviation fly til 
privatflyvning, men at holde fokus på 
hvad flyveskoler efterspørger. 

DESIGN-FASEN 
Da FLYV har besøg af Frederique Ja
cobs og SONACAs demonstrationsfly 
00-SON fortæller Frederique, at der 
blev brugt rigtigt mange timer på at 
mødes med flyveskoler og instruk
tører, længe inden flyet blev tegnet. 
Efter utallige interviews med instruk
tører og elever samt prøveflyvninger 
af mange forskellige skolefly, havde 
designerne hos SONACA et "billede" i 
hovedet af hvordan flyet kunne se ud, 
samt hvilke egenskaber det perfekte 
skolefly skulle have. 

INSPIRATION 
Som det er til at se på fotografierne, 
er SONACA 200 mere inspireret af 
Pi per Tomahawk og PA28 end af 
Cessna 150 og 172. For selvom høje 
vinger har store fordele, når man skal 
starte eller lande i sidevind og tur-

bolens - eller man skal ud eller ind i 
flyet i regnvejr - så e r høje vinger en 
udfordring under drej, hvor det kan 
være svært at se ret meget andet end 
nedad. Derfor valgte SONACA at flyet 
skulle være lavvinget, så udsynet er 
så godt som muligt under drej, og de 
valgte at flyet skulle have skyde-hood, 
så man slipper for det kravle-bøvl 
Pi per-piloter og passagerer kender 
fra ind og udstigning i Pi per 28. 

VISUELLE INDTRYK 
Da Frederique Jacobs er landet på 
Samsø, tager vi SONACA 200 ved 
nærmere øjesyn. Flyet minder på 
mange områder mere om Pi per 28 
end mange af de nye komposit-kon
struktioner der er på markedet, men 
med den store forskel at der kun er 
to sæder, og at det er meget nemmere 
at komme ind og ud af flyet. Da vi går 
rundt og kikker på flyet, taler vi om 
de tanker konstruktørerne har gjort 
sig, hvilket kort og godt er at få lavet 
et skolefly, der kan holde til at blive 
brugt som skolefly. Med andre ord: at 
få lavet noget der kan holde til at blive 
klasket i græsset eller asfalten gang 
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7i 
MTO 
Stolt Speed (in the l 
Non-acrobatic version 
VFR flights (day & night) 
Engine 115 HP Rotax 914 F 
Fuel consumption: 18 l/ hour 
Price from 177.500 Euro + VAT 
Wing span 9,15 m 
Length: 7,0 m. 
Empty weight 460 kg. 
Max take offweight: 750 kg. 
Fuel capacity 140 L ( 2 x 70 L) 



POSITIV OPLEVELSE 
Med en kop friskbrygget kaffe i hån
den spørger Frederique Jacobs hvad 
jeg synes om at flyve SONACA 200, og 
jeg har kun rosende ord til projektet, 
der kan gå hen og blive en klassiker. 

Flyet er rigtigt grundigt gennemarbej
det og dejligt uproblematisk at hånd
tere både på jorden og i luften. Og selv 

om vingerne er monteret, så man ikke 
kan stå i tørvejr under dem når det 
regner, er udsynet ganske godt når 
man er i luften, om end flyet så ikke er 
super-egnet til luftfotografering. 

SUCCES-POTENTIALE 
Med andre ord, så er der ikke så me
get at jamre over, med mindre man 

SONACA 

skal finde penge til flyet, der ligger i 
den dyre ende af topersoners fly med 
Rotax-motor, hvilket vil sige et sted 
mellem 1 og 1 ½ mio. danske kroner, 
alt efter udrustning - plus moms! 
Holder SONACA hvad de lover, så vil 
det dog uden tvivl godt kunne betale 
sig at købe det relativt dyre, men også 
meget robuste fly. Ikke mindst hvis 
SONACA faktisk kan GARANTERE at 
der kan leveres reservedele fra dag til 
dag! 

Om SONACA 200 bliver den succes 
der er lagt op til, må tiden vise. Der er 
helt klart potentiale til succes, for det 
er et godt gedigent men også hurtigt 
flyvejern med en økonomisk motor, 
og så er det rummeligt og behageligt 
at flyve i! Ordrebogen hos SONACA 
viser nu også allerede, at det grundige 
forarbejde og konstruktionsarbejde -
samt gode salgsarbejde - bærer frugt, 
og de første seks fly er på vej til en 
stor civil flyveskole i Tyrkiet. + 
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Fyrtårnet, helikopteren 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 
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En hverdagsberetning fra de vilde vover. 

Det var en af de morgener sidst i 
august, hvor skyerne hang så tjav
selavt, at det kun lige var til at flyve 
VFR. Men fløjet blev der - tre mand 
gjorde den dag en indsats for sikker
heden i danske farvande. 

Helge og Arif var fra Søfartsstyrelsen 
og skulle t ilse og vedligeholde fyret 
på øen Hjelm. Ren rutine, men en 
nødvendig procedure, når pæren på 
toppen af øen skal blive ved med at 
sende s ine s ignaler ud i natten. Helge 
har været ansvarlig for fyret i mere 
end to årtier, og sammenlagt har han 
t ilbragt mere end et år på Hjelm. Det 
gav flere dage derovre de første å r, 
hvor holdet sejlede, og hårdt vejr 
kunne udsætte hjemsejladsen nogle 
dage. 

Mathias fra HeliCompany havde den 
vigtige funktion at flyve Helge og Arif 
derover i en Robinson R44. Men er 
sådan en helikopter ikke rasende dyr 

at flyve i? Nu er R44 for det første 
noget af det billigste, man kan tænke 
sig, når man taler roterende vinger. 
Så turen med helikopter koster fak
tisk det samme som en tur med skib 
over t il øen. 

Helikopteren giver en helt anden frihed til 
at finde landingsplader end et fastvinget fly. 

Ruten gik fra Randers ned over Djurs
land, Mols og videre forbi Ebeltoft. Og 
så var det, at helikopteren krydsede 
kysten ved Elsegårde og fortsatte ud 
over det grå ocean. Nu kan man sådan 
set se Hjelm allerede fra kysten ved 
Elsegår<le. Men alligevel. Der var et 
hav at krydse. Skulle det gå så galt, 
at autorotation blev en tingenes til
stand, var der de lovbefalede flydere 
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Fyrtårnet helikopteren og det grå ocean 

Arif gør plæneklipperen klar. 

fas tspændt ti l mederne. De kan hur
tigt blæses op i en nødsituation, så 
R44'eren kan s tå og vugge på havet, 
indtil en anden helikopter kommer til 
undsætning. 

Den slags blev s let ikke aktuelt på 
turen, der kun varede 25 minutter fra 
EKRD Bane 07 t il fyr tårnet på Hjelm. 
Sejlturen fra Ebe ltoft ville have varet 
2 timer, og så skulle man desuden i 
land på øen, som ingen anlægsplads 
har, op fra stranden og videre op på 
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Rotoromdrejningerne skal holdes indenfor 
et helt bestemt interval, og det vises på 
instrumentet øverst til højre. Hverken over
e/ler under-speede. 

Det er håndværk og håndstyring hele vejen. 
Der er igen Lrim på nogen akse,. Helikop
teren er grundlæggende ustabil, en meget 
markant forskel fro de fleste fastvingede fly. 

Søfartsstyrelsens bygning på Hjelm. I det lille hus til højre står dieselgeneratoren. 

knolden, hvor fyret knejser. Så heli
kopteren er virkelig en praktisk og 
tidsbesparende løsning. Mathias fløj 
ind i en blød kurve og satte helikopte
ren på det flade stykke græs op mod 
vinden. Ikke så snart var rotoren gået 
i stå, før Helge og Arif gik i gang med 
arbejdet. Man kan roligt sige, at de 
havde arbejdsro. Der kommer ikke 

mange mennesker på Hjelm; det me
ste af tiden er det en ø kun beboet af 
fugle og får. Øen er privatejet, bortset 
fra at arealet oppe ved fyret tilhører 
Søfartsstyrelsen. 

Fyret på Hjelm drives af strøm fra 
Danmarks største autonome solfan
geranlæg. Det er ikke sluttet t il noget 



Helge tjekker de store batterier, som leverer 
alt strøm til fyr og bygning. 

net - der er s let ikke strøm på øen 
- så energien lagres på store blybat
terier. De skal tjekkes og fyldes efter 
med vand. 

En dieseldrevet generator træder i 
funktion, nå r soltimerne bliver me
get få, f.eks. i januar og februar. Den 
generator skulle sta rtes og køre lidt, 
så mekanikken ikke gror sammen. 
Samlet set har anlægget vist sig at 
være en rigtig god investering, da 
vedligeholdelsen er mindre end på 
det gamle rent dieseldrevne anlæg. 
Anlægsudgiften er for længst tjent 
hjem i besparelser på driften. 

Andet arbejde bestod i at tilse trak
toren og lige lade motoren køre lidt. 
Og så skulle græsset omkring Søfarts
styrelsens bygning slås, så det hele så 
fornuftigt pænt ud. 

Der er hverken McDonalds, Fakta, 
pølsevogn eller nogen som helst an
dre gastronomiske tilbud på Hjelm. Så 
madpakker, drikkevand og kaffo skal 
alt sammen med hjemmefra. Det blev 
indtaget i den røde bygnings originale 
60'er-køkken med autentisk radio og 
fjernsyn fra dengang. 

Hvis den ene pære går ud i fyret, vipper en 
anden automatisk ind i stedet. Helge tjekker 
at systemet virker. 

Mathias sad det mest af tiden i heli
kopteren. Det er helikopterpilotens 
lod eller privilegium, alt efter hvordan 
man nu ser på det. At flyve hjem pga. 
en ventetid på blot tre timer giver 
ingen økonomiske mening. 

Mathias blev uddannet på Billund 
Air Center og flyver nu en lang række 
opgaver med R44. Han kan lide 
håndværket og det frie liv som heli
kopterpilot. Opgaverne er mange og 
varierede som dagens med at fragte 
Søfar tsstyrelsen mænd til Hjelm og 
hjem igen. Så er der også rundflyv
ninger; måske ikke det mest spæn
dende, men "når man ser folks store 
smil efter den korte tur, husker man, 
hvordan man selv havde svært ved at 
få det af, dengang man begyndte at få 
styr på helikopleren på flyveskolen. 
Man gør virkelig folk glade." 

Helges Spitjire 
Helge er ogsd aeronautisk beskæftiget 
i sin fritid. Der flyver han bl.a. denne 11 
kilo tunge Spitjire med en spændvidde 
pd 2,2 meter. Et stort mode/fly, som her er 
fotograferet over Grenaa Mode/flyveplads 
- og sat ind pd en baggrund af skyer 
fotograferet fra en Lujthansa-Airbus pd 
vej op fra Frankfurt. 

Efter tre timer var fyrets videre drift 
s ikret. Traktoren blev kørt ind i sku
ret, generatoren slukket, døren låst 
og så satte alle sig til rette i R44'eren. 
Motoren blev startet, rotoren piskede 
sig i gang, og snart satte helikopteren 
den der særegne blanding af næsen 
nedefter og dog opad, mens øen st røg 
forbi. Farvel og tak for i dag! Fårene 
står der endnu og glor, skulle jeg hilse 
og sige. 

Og med kursen direkte mod Randers 
krydsede dagens mandskab igen ud 
over det grå ocean mellem Hjelm og 
Elsegårde! Det var business as usual. 
Det var hverdag på en arbejdsplads. 
Men alligevel en dag, hvor man mær
kede suset, og så dej ligt praktisk, at 
helikopteren kunne få alle mand hjem 
i god tid inden aftensmaden. + 
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Når Kastrup Lufthavn igen åbner for guidede lufthavnsrundture, vil det med 
garanti blive en stor succes! 

I de "gode gamle dage" var lufthavne 
ikke plastret til med overvågnings
kameraer eller høje hegn med NATO
pigtråd og sikkerhedskontroller, fordi 
det ganske ikke var nødvendigt på 
samme måde som i dag. 

Selv om der op gennem 1970'erne 
og 1980'erne af og til blev kapret et 
fly, og det med årene medførte, at der 
blev sat hegn op omkring mange luft
havne, og selvom man som passager 
skulle igennem sikkerhedskontrol 
på udenrigsruterne, så var sikkerhed 
baseret på, at langt over 99,9% af alle 
passagerer opførte sig ordentligt! 

FRYGT FOR TERROR 
11. september 2001 blev den tillids
baserede tilgang til sikkerhed foran
dret markant, da det gik op for alle, 
at ganske få fanatikere kunne gøre 
meget mere skade end vi hidtil havde 
haft fantasi til at forestille os! 

Et samfund er som bekendt ikke stær
kere end det svageste led i en kæde, 
og da der var stor risiko for flere van
vittip;e terrorangreb, måtte vi alle er
kende, at overvågning, hegn, kontrol, 
bagagescanning, passagerscanning, 
vagter, mere specialuddannet sikker
hedspoliti og efterretningstjenester 
var nødvendigt, hvilket førte til at 
lufthavne blev områder med adgang 
forbudt for uvedkommende. 

At ganske få fanatikere har skabt så 
meget frygt og utryghed, som vi har 
måttet leve med siden 11. september 
2001 er tankevækkende. Men det er 
også tankevækkende at vi i den frie 
del af Verden holder fast i at leve vi
dere "med oprejst pande" og at vi ikke 
lader os kue. 

24.000 GÆSTER OM ÅRET 
I årene op til 11. september 2001 
havde CPH hele 24.000 gæster med 
på guidede ture rundt i Kastrup Luft
havn, og efter 17 års pause har Tra
fik-, Bygge- og Boligstyrelsen - der i 
gamle dage kunne nøjes med at hedde 
"Statens Luftfartsvæsen" eller "SLV" 
- godkendt et nyt koncept for rundvis
ninger således at lufthavnen igen kan 
give tusinder af mennesker en hyg
gelig og spændende tur rundt på en af 
Danmarks største arbejdspladser. 

AIRPORT TOURS 
Det nye koncept bestå r i at gæsterne 
kommer med på en to og en halv 
times tur rundt i lufthavnen, hvilket 
foregår i bus og til fods, i grupper på 
op til 36 personer. 

Undervejs besøges en masse spæn
dende steder, såsom garagerne med 
de store vedligeholdelses- og sne
rydningskøretøjer og brandstationer, 
samt det store øvelsesområde hvor 

brandfolk fra ind- og udland trænes 
så de er klar til en hver tænkelig -
men usandsynlig - situation. 

FORBEHOLDT GRUPPER 
Som udgangspunkt er Airport Tours 
lagt an på at håndtere grupper på op 
til 36 personer, der kan bestille en 
lufthavnsrundtur på nogle faste ti°ds
punkter. Turene foregår mandage til 
fredage kl. 09:30-12:00, 12:30-15:00 
og 17:00-19:30, mens der er to besøg 
på lørdage og søndage kl. 09:30-12:00 
og 12:30-15:00. 

PRISER 
For at komme med på tur rundt i luft
havnen skal der - for en gruppe på op 
til 36 personer - betales en afgift på 
5.000 kroner inklusiv moms, om end 
skoleklasser fra 1. t il 10. klasse blot 
skal betalel.500 kroner. 

Rundturene bestilles på lufthavnens 
hjemmeside, og det er en forudsæ t
ning, at man kan fremvise gyldigt 
billede-ID, hvilket vil sige pas eller 
kørekort, ved mødestedet i den vest
lige ende i Terminal 2. På forhånd skal 
der også være fremsendt oplysninger 
om navn, adresse og CPR-nummer. 

Se mere på www.cph.dk/om-cph/ 
kaere-nabo/airport-tours + 
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- et nyt britisk kampfly? 
Tekst: Ole Steen Hansen 
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Eurofighter Typhoon i Royal Air Force i dag. 
Foto: Wikimedia Commons/Tim Fe/ce 



Hawker Ternpest på prøveflyvning fra fabrik
ken vest for London under Anden Verdens
krig. Foto: RAF 

Storbritannien har bekendtgjort, at 
man vil i gang med at udvikle et nyt 
kampfly. Den britiske forsvarsmini
ster Gavin Williamson har udtalt, at 
landet har en førerposition i verden 
indenfor kampflyvning, og at den skal 
holdes i en fremtid med nye trusler. 
Derfor er et par milliarder pund sat 
af til at udvikle Ternpest - et fremti
dens kampfly med lav radarsignatur, 
avancerede sensorer og kommunika
tionssystemer samt mulighed for at 
anvende en lang række våben. Altså 
alt det F-35 kan, blot bedre må man 
formode. 

Williamson siger, at "et udvik
lingsteam står allerede klar på start
banen. Det skal følge en fast tidsplan. 
Jeg vil se en oversigt over projektet 
inden årets udgang. De tidlige beslut
ninger om anskaffelse af flyet vil blive 
foretaget i slutningen af 2020. De en
delige beslutninger om investeringer 
i 2025. I 2035 vil jeg se Ternpest flyve 
sammen med verdens bedste i form af 
Typhoon og F-35." 
Så vidt, så godt og ambitiøst. Men det 
er utroligt få lande, der efterhånden 
udvikler kampfly, fordi relativt få kan 
sælges, og de har det med at blive 
rasende dyre. Eksempelvis fløj Euro
fighter Typhoon første gang i 1994 -
altså for næsten 25 å r s iden. Den pro
duceres stadig, men det samlede antal 
producerede og bestilte fly ligger kun 
på lidt over 600. 

Bae Ternpest vil kunne konfigureres med 
mange våben - også små sværmevåben til 
at overvælde et luftforsvar. Illustration: BAe 

Det er rigtig mange mennesker, disse 
600 flyvemaskiner har givet brød på 
bordet i et kvart århundrede. 

Storbritannien vil da også gerne have 
andre lande med til at udvikle og 
købe Ternpest. Det kan måske komme 
til at knibe med Tyskland og Frankrig, 
da disse to er kommet med en hen
sigtserklæring om at udvikle et nyt 
kampfly sammen. Og så er der Brexit
skilsmisseforhandlingerne, som ingen 
ved hvor ender, men som næppe får 
hverken Frankrig eller Tyskland til 
at stille sig forrest i køen. Williamson 
har da også nævnte Japan, Sverige og 
Tyrkiet som eksempler på eventuelle 
partnerlande til Ternpest. 

Hawker Typhoon i Gatwick under Anden 
Verdenskrig. Foto: Imperial War Museum 

Med F-35 som noget der tegner til 
at blive en sikker og dominerende 
verdenssællert, kan man i sit stille 
sind spørge sig selv, om markedet kan 

bære to nye europæiske kampfly? 
Men det må tiden vise. Indtil videre 
går Royal Air Force ind i sit andet 
århundrede med udsigten til at få et 
national designet fly, der skal kunne 
håndtere fremtidens konflikter. 

NAVNET 
RAF dyrker sin historie, har altid gjort 
det, og der bliver naturligvis ikke 
skruet ned fo r blusset, nu hvor dette 
stolte flyvevåben fylder 100. Der lig
ger en god portion heritage i at kalde 
den nye jager Ternpest. I Storbritan
nien kunne Eurofighter ikke bare 
have dette - måske for europæisk 
klingende - navn. Så den kom til at 
hedde Typhoon, samme navn som 
jageren, der specielt udmærkede sig 
som ground attack-fly under kam
pene i Europa 1944-45. 

Og ligesom Typhoon fik en efterføl
ger, der hed Ternpest under Anden 
Verdenskrig, har BAe Systems nu 
valgt navnet Ternpest til det nye pro
jekt. Historien skal gentage sig. Med 
andre ord, kan det være, at Royal 
Air Force igen kommer til at kunne 
stille op med to jagerfly med navne 
fra voldsomt vejr - en Typhoon og en 
Ternpest. + 
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"Reach for the sky" - Marco tanker 
den trofaste Zulu-Alfa umiddelbart 
før sin lange solo-nav. 

Hvad skal der til? The Right Stufj? Hvem er det, der 
lærer at flyve i Danmark i år 2018. FLYV har fulgt 
pilotaspiranter fra et hold på Aarhus Air Center. Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

På mange måder er det ikke vanske
ligere at tage et flyvercertifikat end 
at tage et kørekort, opgaven er bare 
meget, meget større. Og hvem er det 
så lige, der kan og vil og gør det? Hvad 
har de til fælles? Er der noget "right 
stuff", man er nødt til at have for at 
drømmen kan gå i opfyldelse? 

I oktober 2017 startede et teorihold 
på Randers Flyveplads, hvor Aarhus 
Air Center har til huse. Nu skulle del
tagerne have de otte fag til at passe 
ind mellem arbejde, studier, familieliv, 
og alt det de havde fyldt deres liv 
med. Noget af en udfordring, fo rdi 
det ligefrem kunne være nødvendigt 
at læse på lektien, hvis de ville fø lge 
med. Spæ ndet i deltagernes alder, 
baggrunde og erhverv var stort. Nogle 
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havde drømt om at flyve i mange år, 
for andre var det en pludselig indsky
delse. Nogle var vokset op med en el
ler anden form for flyvning, andre var 
det ikke. Skæbnen, tilværelsen, livet 
eller hvad det nu var, havde næppe 
evnet at føre dem sammen, hvis altså 
ikke lige de hver især havde besluttet 
sig for at tage et PPL. 

Her er nogen af dem, der tog udfor
dringen op. Deltagere fra et hold på 
en flyveskole i Danmark. Pilotaspiran
ter som i løbet af mange lange vinter
aftener i selskab med indfaldsvinkler, 
TAF-koder, stoplinjer, udstødnings
ventiler, okklusionsfronter, s idevinds
komponenter og tyngdepunktsbe
regninger opdagede, at de kom ind i 
et givende og hyggeligt fællesskab på 

tværs af alder og vidt forskellige bag
grunde. Tillad mig at præsentere: 

MARCO 
Sytten år og lige sta rtet i 1.G. Det var 
den Marco, der mødte op på flyve
skolen. Han havde ellers rigeligt at få 
tiden til at gå med, for Marco kan slet 
ikke lade være med at engagere sig i 
mangt og meget. 

"Men en dag stod min drøm hare 
udenfor hoveddøren og bankede på," 
fortæ ller Marco, "og så kunne jeg ikke 
lade være med at lukke den ind." 

Drømmen handlede om at lære at 
flyve. Og den helt præcise anledning 
til, at den kom på besøg, var at Marco 



kedede sig i en matematiktime. Han 
lukkede diskret ørerne for talmagien 
og begyndte at google flyveskoler på 
s in telefon. Og således endte han kort 
efter på holdet i Randers. En hurtig 
bes lutning. Men når nu den drøm 
pludselig bankede på ... 

Marco har sine rødder jævnt fordelt 
i Columbia, Tyskland og Danmark, 
og der er også kommet en afrikansk 
gren på familien. Han blev adopteret 
fra Columbia af en dansk-tysk familie, 
voksede op i Norderstedt ved Ham
burg og kom siden t il Aarhus. Flyv
ning har altid optaget ham. 
"Tidligt tog jeg ud til Hamburgs 
lufthavn og fotograferede fly. I øv
rigt ligger noget af dens startbane i 
Slesvig-Holsten, mens resten ligger 
i Hamburg. Billederne fra dengang 

er måske ikke så gode, når jeg ser på 
dem i dag, men jeg er glad for dem -
det er gamle Boeing 737-300 og -500, 
som Lufthansa fløj med dengang." 

Svæveflyvning var en oplagt mulighed 
for teenageren i Norderstedt, men 
nærmeste klub lå urealistisk langt 
væk. Svæveflyvning var også under 
overvejelse, da han kom til Danmark, 
men på den anden side ... Marco har 
et eller andet sted en drøm om CPL, 
så det blev motorflyvning, han udfor
drede s ig selv med efter den matema
tiktime. 

Det ligger helt naturligt til Marco at 
udfordre sig selv. Klarinet er ikke det 
letteste begynderinstrument, men det 
han valgte, da han ville lære at spille. 
Det har før t ham ind i et bigband, 

Tv. Uha, Uha - hvad svarede I på Spørgs
mål 13? Mættet, intens stemning uden for 
eksamenslokalet på hotellet i Kolding. Den 
første af dagens fire teoriprøver er overstået, 
men med hvilket resultat? 

Th. fvfultitasking: Trykke på knappen -
lytte, notere - læse qnh og squawk-kode til
bage - for guds skyld slippe knappen igen 
- spise en is i sommervarmen. Sidstnævnte 
helt nødvendig for at holde hovedet koldt i 
radiokursuspanikken! 

hvor han deler sin begejstring for 
swing og jazz med andre. 

Han er kommet i bestyrelsen for Ra
dikal Ungdom i Aarhus - "fordi jeg 
gerne vil være med til al skabe foran
dring i Danmark, specielt i immigrati
onspolitikken". Med sine rød-grønne 
holdninger ville Marco sandsynligvis 
passe glimrende ind i et traditionelt 
dansk gymnasium. Men han valgte 
helt bevidst handelsgymnasiet: "For 
at udfordre mine egne holdninge1~ for 
at læ re mere om en verden, jeg ikke 
kender meget til". 

Marco begyndte på sin flyveteori kort 
efte1~ han var startet i handelsgymna
siet. "Det var virkelig en bekræftelse 
på, at jeg var på rette spor, det var 
WAUW, WAUW, det her er fantastisk. 
Et stort privilegium, en del af min 
identitet." En del af Marcos identitet 
er det også at gå ind for offentlig 

Lidt under et år efter, at Roberto mødte op 
til det første introduktionsmøde på flyve
skolen, gør han klar til at øve sololandinger. 
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transpor t, så han tog bussen og en 
god lang travetur (0,88 nautiske mil, 
hvis vi skal være præcise) fra stop
pestedet oppe på Mariagervej ud til 
teorilokalet på Randers Flyveplads. 
Også i mørke og dårligt vejr. 

Marco havde fløjet verden tynd i fly
vesimulatorer, inden han begyndte på 
flyveskolen. Han kunne også fremsige 
det fonetiske alfabet så hurtigt, at 
gardinerne nærmest blafrede i teori
lokalet. 

"Men det skal ikke være nogen hem
melighed, at det også har været en 
stor udfordring at komme gennem 
det hele," konstaterer han. " Det 
kunne føles endeløst. Det sværeste 
var meteorologi og aerodynamik. 
Det kunne eddermame være tungt at 
sidde en lang, mørk vinteraften og få 
styr på fænomener, man aldrig havde 
hørt om. Og drikke kaffe med ældre 
herrer - ens sociale evner var da ud
fordret. Jeg har givet afkald på mange 
fester, skole og venner. Jeg har priori
teret uddannelsen, fordi den er så dyr. 
Det var vigtigt, at jeg begyndte at tage 
flyvetimer tidligt i forløbet. Det var 
helt klart med til at holde drømmen i 
live og give inspiration til at holde ud." 

Hvad gav det så Marco at holde ud? 

Marco tjekker olien før en flyvning. 
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"Fremfor har jeg lært noget om at 
have tålmodighed, lært at tænke 
fremad. Lært at træffe en god beslut
ning på brøkdele af sekunder. Jeg har 
da også fået sociale evner og kompe
tencer af det. Nogen går til fodbold, 
håndbold eller skak - jeg tænkte, 
at jeg går til flyvning. Det var både 
fantastisk og helt ned på jorden. Jeg 
glæder mig til at kunne dele denne 
glæde med min familie, mine venner 
og kammerater." 

DISA OG NIELS JØRN 
"Hvis du skal flyve, vil jeg altså ikke 
bare sidde og se på," havde Dfsa sagt 

Marco og Brian - pilotaspirant og instruk
tør - gennemgår detaljer i planlægningen 
af den store solo-nal'igationstur. Marco fløj 
den en sen juli-eftermiddag i smuk som
mersol. 

til Niels Jørn en dag, hvo r de talte om, 
hvordan deres øl-dommer-ture ned til 
Tyskland kunne komme til at gå hur
tigere end ad E45. For resten havde 
Niels Jørn længe haft drømmen om at 
flyve, og nu ville Disa altså være med. 
Derfor mødte begge ægtefolk op til 
første teoritime. 

Niels Jørn var godt forberedt, han 
havde tidligere taget teorien både på 
islandsk og engelsk. Som ung nyud
dannet gartner forlod han det fæd
rene husmandssted ved Sabro vest 
for Aarhus og rejste til Schweiz. Hvem 
kender ikke de berømte schweiziske 
alpegartnerier? Nå, måske ikke, nej, 
men Niels Jørn drog i hvert fald til 
Schweiz. Og senere søgte han nordpå 
og blev gartner på Island i drivhuse 
opvarmet af den vulkanske aktivitet 
i jorden. Det var på Island, en ven 
købte en Cessna 172 og spurgte, om 
Niels Jørn ville være med til at lære at 
flyve den? 

Det ville Niels Jørn godt. Vi er midt 
i 1970'erne og midt i Niels Jørns 
ophold på Island. Han havde været 
hjemme et par år for at aftjene sin 
værnepligt civilt på Moesgaard. 



Disa - holdets skarpeste, når det drejede sig 
om at påpege sproglige fejl og muligheder 
for misforståelser i teoribøgerne! 

Her havde en svæveflyvebegejstret 
kollega fristet Niels Jørn ind i Silke
borg Flyveklub, hvor han havde skolet 
på Lehrmeister og var svævet videre 
solo på den ensædede Ka8, dog uden 
at nå til certifikatet. 

Tilbage på Island tog Niels Jørn PPL
teorien - på is landsk! Men certifikat 
blev det ikke til, fordi nogen pludse
lig opdagede, at Cessna'en ikke var 
forsikret til skoleflyvning. Skoleflyve 
kunne den eventyrlystne gartner 
imidlertid komme til, da hans nysger
righed efter at se verden drev ham 
vide re til Californien. Selvfølgelig var 
han så nødt til lige at tage PPL-teorien 
på engelsk også, men hvor svært 
kunne det være? 

Og her er det så Disa kommer ind i 
billedet. Hendes mor var is læ nding og 
emigreret til USA efter krigen. En ung 
amerikaner var blevet sendt ned til 
stationen i Detroit for at hente hende. 
H;m forestill@de sig en let skræmmen
de, vældig og bredbarmet vikinge
kvinde med kraftige fletninge1: Derfor 
tog det lidt tid, inden det gik op for 
ham, at det var den lille mørkhårede 
kærlighed-ved-første-blik-kvinde, der 
stod med s in kuffert og skulle med i 
bilen. The rest is history, as they say ... 

Og det var så den dag, Disa og Niels Jørn 
tog PPL-teorien på dansk! Der var musik og 
glade dage hjemme i baren på Wintercoat. 
Men det er der tit om fredagen, så det var 
rent tilfældigt, om end det passede fint til 
lejligheden 

Disa blev et resultat af denne ameri
kansk-islandske forbindelse, og hun 
voksede op i bevidstheden om, at 
der fandtes lande og sprog udenfor 
USA. Også med at der fandtes flyve
maskiner. Dem fløj hun med hjem på 
familiebesøg på Island. Hun havde 
kammerater, der gik hen og blev fly
veinstruktører, bedstefar var direktør 
i et gasselskab og havde en privat 
DC-3 til rådighed, og endelig havde 
onkel "Dutch" fløjet i både Anden Ver
denskrig og Koreakrigen. 

Det betød imidlertid ikke, at Disa 
kunne forestille sig, at hun skulle 
være pilot. Slet ikke. Det var ikke et 
valg som sådan, det var bare noget, 
der slet, slet, slet ikke lå i kortene for 
en ung kvinctP i CaliforniPn Hun gik 
i gang med at uddanne sig i nordiske 
sprog på universitetet. 

Disa var en af dem, der sørgede for de ga
stronomiske oplevelser under undervisnin
gen i "Flyveplanlægning og præstationer''. 
Lagkagen bestod eksamen! 

Niels Jørn serverer hjemmebrygget øl for 
Brian, hans flyveinstruktør. 

ingen af Niels Jørns californiske ven
ner delte hans interesse for flyvning, 
så selvom han nåede at gå solo, blev 
han ikke ved med at flyve i USA. 
Mere afgørende for hans fremtid blev 
det, at han holdt til i den skandinavi
ske klub i Los Angeles, og her mente 
velmenende bekendte, at han da 
kunne møde en lokal, der studerede 
nordiske sprog. Jamen hvorfor ikke? 
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Og så gik det lige som dengang, Disas 
far skulle hente den islandske pige 
ved stationen i Detroit. 

I længden holdt det ikke med Los 
Angeles. Stigende huspriser og jeg 
ved ikke hvad. Samtidig var der mu
lighed for at vende hjem og overtage 
husmandsstedet. Og således blev det 
full circle for gartneren fra Sabro, og 
han havde tilmed en Los Angelesk
islandsk kone med hjem. Hun blev 
dansk-lærer på et teknisk gymnasi
um, og har haft sine diskussioner med 
udlændingeservice. Hun har svært 
ved at se hverken behov eller pointe 
i at tage en 9. klasses-prøve i dansk 
- og betale for det - når hun allerede 
fører elever op i dansk til eksamen på 
et højere niveau! 

Niels Jørn har forladt gartneriet, bort
set fra, at han har masser af planter 
i hus og have. Men ellers driver han 
bryggeriet Wintercoat og producerer 
20.000 liter om året. For meget til 
eget forbrug, så han sælger af det Og 
sælger glimrende. Han og Disa er blev 
øl-dommere i Tyskland, og det ledte 
så til tanken om at genoplive den 
gamle drøm og slippe for E45. 

De to gik sammen gennem teorien 
i første forsøg, og i skrivende stund 
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Fra det gamlefamiliealbum. Disas ankel "Dutch"fløj bl.a. naget så patent sam den tomoto
rede Grumman Tigercat. Den har 50 % større vingefang end den Cessna 150, Disa skoler på, 
men 42 gonge så mange hestekræfter! Stigehastigheden var 4.530 Jod i minuttet. 

nærmer Niels Jørn sig solo - som han 
jo altså allerede har fløjet på svævefly 
i Silkeborg og på Cessna 150 både i Is
land og USA Men det er længe siden, 
og det tæller ikke. Fair nok. Disa har 
haft meget arbejde, når det var flyve
vejr, og vi skal nok hen over vinteren, 
før hun kommer i mål. 

ROBERTO 
Roberto var den enes le, der mødle op 
på holdet og helt troværdigt kunne 
sige, at han havde slået på tromme 
på et hangarskib. Kombinationen af 
musik og flyvning dukkede op tidligt 
i hans liv. Roberto har været helt til
freds med at flyve Cessna 150, men i 
virkeligheden ville han nok helst have 
skolet på Saturn V. EIier måske til nød 
en X-15. Roberto har altid været bidt 
af rumfart, bygger raketter i Lego med 
sin søn, og drømmer om udforsknin
gen af verdensrummet. 

Roberto bor i Aarhus, men stammer 
fra Bari i det sydlige Italien. Storebror 
byggede modelfly, og Roberto var med 
til eksperimenterne. Siden blev han 
indkalclt til tjeneste i den italienske 
flåde. Han var begyndt at spille musik, 
og i stedet for at betjene f.eks. rada
ren på skibet, blev det stortrommen 
i skibets orkester. Det gav anledning 

til en mindeværdig situation, hvor 
orkestret i stærk blæst var linet op på 
dækket. 

Roberto stod med siden til og den 
store tromme strittende ud foran. 
Sidevindskomponenten blev nu plud
selig så høj, at den svingede trommen 
- og Roberto - rundt, samtidig med, 
at den rev hans hue af. Den efterføl
gende jagt iført stortromme hen over 
dækket for at forhindre huen i at ende 
i Middelhavet har ingen, der overvæ
rede den, nogensinde glemt. 

Roberto hører til dem, der relativt 
sent besluttede sig for, at "nu skal det 
være" med at lære at flyve. Der har 
værel så megel anc.lel i hans liv. Han 
ernærer sig som freelance-violinist. 
Spiller med orkestre, underviser efter 
Suzuld-metoden og uddanner lærere 
i at undervise efter den. I godt et år 
turnerede han rundt i hele USA med 
et tango-orkester. De spørger stadig 
efter ham nu og da, og for et par som
re siden var han lidt rundt i Spanien 
med dem. 

Man må sige, at Roberto en række 
aftener kunne betegnes som den mest 
velklædte pilotaspirant i Danmark. 
Det hændte nemlig, at han mødte op 
til teori iført sit arbejdstøj, hvilket vil 



Robertos pizza, original, lækker og forsvun
det som dug for solen hurtigere, end man 
kan lave et før-landings-tjek. 

sige stiveste sort-hvide puds, fordi 
han kom lige fra en klassisk koncert. 
Andre gange kom han i det afslap
pede tøj, der bedre swinger med 
hans sindelag, og som det er lettere 
at lave pizza i. Holdet oplevede flere 
gange, at Roberto mødte tidligt på 
flyvepladsen for at bage pizza "som 
min mor lavede den". Og bare lige for 
at få det slået helt og uigenkaldeligt 
fast: ost og tomat; andet skal der ikke 
på. Hverken pølser, bearnaise, kebab, 
stort overskæg, dåseananas eller no
get som helst! 

Uet har ikke været nogen overraskel
se for Roberto, at man skulle læse på 
lektien for at følge med. Han kender 
det fra violinen. Man kommer a ldrig 
t il at spille på sådan en (vel at mærke, 
så andre kan holde ud at høre på 
det), hvis ikke man gør en helhjertet 

Sommeraften på flyveskolen. Roberto giver et par numre, inden det går løs med radiokurset. 

indsats. Roberto har mest fløjet om 
formiddagen, fordi hans arbejde lig
ger eftermiddag og aften. 1 skrivende 
stund nærmer han sig de 40 flyveti
mer. 

Om han nogensinde har været bange 
for at flyve? "Nej," siger Roberto og 
ser på en med en blanding af et skævt 
smil og påtaget hårdkogt attitude: 
"Når man er vokset op med syditali
ensk trafik i byer og på landeveje, kan 
INTET skræmme en!" 

REBECCA 
Rebecca er faktisk holdets anden 
trommeslager. Hun har ikke spillet 
på et hangarskib som Roberto, men 
i Randers Pigegarde. Det var noget, 
hun lagde megen energi i. Og det er 
faktisk et helt grundlæggende træk 
ved Rebecca. Er hun med på vognen, 
er hun med. Det halve er ikke godt 
nok. 

Flyvemaskiner har været hverdag 
for hende gennem hele opvæksten, 
da hendes far har fløjet en masse GA 
med både stempel- og turbinemoto-

Holdet her hyggede sig, og hyggede sig rig
tigt. Her bager Roberto pizza til alle inden 
en kursusaften med "love og bestemmelser''. 

rer. Alligevel voksede Rebecca ikke 
op med tanken om, at hun selv skulle 
være pilot. Hun fløj en masse, men 
styrede aldrig. Lillebror fik lov at 
sidde på forsædet. 

Rebecca gik til dans, bl.a. hip-hop, 
show dance og mange andre former. 
Hun er vokset op i nærheden af Ran
ders, men måtte til Aarhus flere gange 
om ugen for at danse. Det foregik på 
et pænt højt niveau, og hun var med 
til at vinde konkurrencer. Rebecca 
optrådte også som en del af en talent
sang-duo. 
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"Den bedste beslutning jeg har tager 
Flyskræk var en vigtig grund til at Re
becca valgte at blive pilot. Her fortæller 
hun om, hvad PPL-uddannelsen har gjort 
for hende: 

"Jeg har haft flyskræk i mange år. Det star
tede, da jeg var omkring 12 år, og derefter 
blev det bare værre og værre. Flyskrækken 
påvirkede mig meget. Min familie rejser en 

Hun var glad for årene med dans og 
musik- "Jeg har gode minder fra det, 
jeg har lavet" - men disse aktiviteter 
blev lagt på hylden, da Rebecca be
gyndte i lG. Det var ikke fordi, hun 
ikke kunne lide det musiske, men der 
skulle bare bruges så meget mere tid 
i gymnasiet end i folkeskolen. Og så 
alligevel, der blev lige tid til at starte 
på flyveskolen. 
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del på de lidt længere ture og i takt med, 
at jeg fik flyskræk, begyndte min lyst til at 
rejse at forsvinde. Jeg vidste jo godt, at jeg 
skulle sidde i en flyver i 10 timer, og jeg 
kunne allerede mærke det i maven flere 
uger før. 

Jeg tror egentlig mest, det var turbulensen, 
der gjorde mig bange. Min far havde tit sagt 
til mig, at det var helt normalt, og at jeg 
ikke skulle bekymre mig om det, men jeg 
havde alligevel flyskræk. Jeg kunne aldrig 
falde i søvn i flyveren, ville ikke sidde med 
høretelefoner på og havde heller ingen 
appetit. Jeg havde bare en trang til hele 
tiden at skulle følge med i, hvad der skete 
omkring mig og sad tit bare og kiggede ud 
ad vinduet. For omkring halvandet år siden 
gik jeg til en hypnotisør for at komme af 
med min flyskræk, jeg har svært ved at sige, 
hvor meget det har hjulpet mig, men det hor 
måske yivel 11Jiy 11uyet 1u. /vli11111u1 købte 
en hypnose som lydfil, som jeg har lyttet 
til en hel masse gange. Det har mest været 
op til, at jeg skulle ud at rejse, for at få lidt 
afslapning i kroppen. 

Flyskræk har også været en af de vigtigste 
grunde til at jeg valgte at blive pilot. Det 
lyder måske underligt, men når jeg fløj med 
min far, følte jeg mig mere tryg. Derfor var 
jeg sikker på, at den der selvkontrol, man 
havde, når man selv havde styringen, ville 

Der lå ikke lange overvejelser el-
ler gamle drømme bag, at Rebecca 
meldte sig til teoriholdet. Det skete 
lidt over en uge før, undervisningen 
begyndte. Men det var alligevel ikke 
så tilfældigt, som man skulle tro. 
En vigtig grund var, at Rebecca havde 
flyskræk. Hun mente, at hun bedre 
ville kunne styre den, hvis hun også 
styrede flyvemaskinen. 

Rebecca oplevede det meget positivt, 
at komme med på holdet med de 
mange og meget forskellige men
neske1: Men forløbet har været hårdt 
arbejde, ikke mindst de lange aftener 
med flyveteori. Den praktiske del var 
også udfordrende men forhindringer 
undervejs. 

Rebecca tog både dansk og engelsk radiobe
vis, når hun nu var i gang. Det gjorde alle de 
øvrige i artiklen her også. 

hjælpe på min flyskræk. Jeg ville begynde at 
forstå de ting, der skete, og hvorfor der kom 
turbulens. Nu hvor jeg har fået certifikat, 
kan jeg sige, at det har gjort en kæmpe 
forskel. 

At blive pilot er den bedste beslutning, jeg 
har taget. Nok også den største. Jeg har lært 
en hel masse i det her forløb, og jeg har 
også udviklet mig rigtig meget personligt. 
Jeg er blevet meget mere åben for nye ting 
og overfor folk. En masse af den generthed, 
jeg havde før, er forsvundet, og jeg tror, 
det hele har modnet mig rigtig meget. Jeg 
har lært at stå på egne ben og tage egne 
beslutninger. 

Jeg har altid haft en tendens til at gå hjem 
og blive sur på mig selv, hvis der var noget 
jeg ikke mestrede på dag et. Vores instruktør 
Brian har lært mig, at det at fejle ikke er 
el 11ec.Jeliuy, 111e11 e11 c.Jel uf læ, i11ysµ1 ule5-
sen. Flyvning tager tid og tålmodighed, og 
selvom at man dumper en prøve eller laver 
nogle dårlige landinger, betyder det ikke, at 
man ikke kan blive pilot. /vlan skal i stedet 
vende det til noget positivt og bruge det 
som motivation. 

Nu, hvor jeg har fået mit PPL, vil jeg bare 
gerne ud og opleve verden og har også en 
plan om, at jeg vil flyve Europa rundt næste 
sommer. · 

"Den dag, det var planlagt, at jeg 
skulle på min lange solo-nav, skulle 
jeg først flyve en lille tur med min in
struktør Brian, fordi jeg havde været 
på ferie i 2 uger," fortæller Rebecca. 
"Jeg synes, det hele gik galt, og at jeg 
havde glemt alt, hvad jeg havde lært. 
Landingerne var hå rde, nødprocedu
rerne sad ikke lige, som de skulle, og 
det var, som om jeg skulle sta rte helt 
forfra. Brian og jeg blev enige om, at 
det ville være godt med et par dages 
pause og vente med min lange solo
nav. Det hjalp r igtig meget, og jeg fik 
så fløjet turen omkring en uge efter." 

Rebecca blev den fø rste, der gik solo 
på holdet, og den første, som fik s it 
certifikat. Hun begyndte nærmest at 
hæ nge ud på flyvepladsen. 

Op t il certifikatprøven tog hun lige
frem derud inden skole for lige at 



snuppe et par landinger. Arbejdet 
med at lære at flyve - først teorien 
og siden det praktiske - fangede Re
becca i sådan en grad, at hun er gået i 
gang med ATPL-teorien. 

"Jamen, det er faktisk sjovere end 
gymnasiet," siger hun. 
Hvis man for et år siden efter første 
gang teori havde bedt alle deltagerne 
vædde om, hvem der kom først igen
nem det hele, var der måske ikke 
mange, der ville have sat de 100 kro
ner på den lidt generte yngste delta
ger. Nok ikke engang Rebecca selv, for 
kunne hun nu også klare det? 
Det kunne hun. 

HVAD SKAL DER TIL? 
Hvad har de så til fælles, disse pilot
aspiranter? Har de The Right Stuff? 
Først og fremmest må man konsta
tere, at de har en hel masse talenter, 
færdigheder og livserfaringer - me
get forskellige. Umiddelbart kan det 
være svært at finde en fællesnævner. 

Og der er naturligvis en masse man 
ikke behøver for at tage et flyvecerti
fikat. Man behøver ikke at have været 
gartner på Island, man behøver ikke 
at have en onkel, der har fløjet i US 
Navy, man behøver ikke at have spil
let tromme på hverken et hangarskib 
eller i en pigegarde, og heller ikke at 
være medlem af Det Radikale Ven
stre. 
Alligevel er der noget, de fem har til 
fælles. Og det er måske netop The 
Right Stuff: De har ment det alvorligt. 
De har lagt alle de nødvendige kræf
ter i den store, spændende, men som
metider pisse frustrerende opgave, 
det er at lære at flyve. 

Oer er så mee et, man kan eøre halv
hjertet. For man kunne jo også, men 
man kunne også lade være ... gider 
man i virkeligheden? For meget af 
den slags, og man risikerer at ende 
med et liv, der er leverpostejsfarvet 
lige meget. 

Hvis der er en helt i denne historie, er det måske OY-BZA. Hvor mange drømme er ikke gået i 
opfyldelse i maskinen her? Den har over 6.000 timer bag sig, og guderne må vide ilvor mange 
mindre elegante skolelandinger. Stor respekt for Cessna og deres evigt unge konstruktion. 

Derfor er der noget smukt ved, at 
man ikke kan flyve halvt. Det går ikke 
at give en li lle smule gas fo r at se, om 
man måske har lyst til at flyve; bare 
lige lidt. Det er fuld gas ned ad banen 
og op mod himlen. Og sådan er det 
faktisk også, når man beslutter sig for 
at lære at flyve. Hvis man ikke i over
ført betydning trykker det gashåndtag 
i bund og gør en hel, fuld og målrettet 
indsats, vil det være svært at få det til 
at lykkes. 

Man skal ville det. Vi rkelig ville. Men 
det er også netop det, man går fuldt 
og helhjertet ind for, som giver den 
største glæde og tilfredsstillelse. Så
dan er livet. 

Hvor ligger din nærmeste flyveskole? + 

Giver det mening at ofre penge, kræfter og 
tid på at tage et PPL? Spørg Rebecca og 
Marco, der her lige har fået deres. Billedet 
er vist svar nok. 
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Tekst og portrætfotos: 
Ole Steen Hansen 
Malerier af de nævnte kunstnere 

Her er der fuld knald og efterbrænder på. 
Da jeg besøgte standen, var billedet ved at 
blive solgt til en tidligere Starfighter-pilot. 

Aero på Friedrichshafen havde i år en sal reserveret kunstnere, der ikke kan 
holde sig fra flyvende motiver. Vi præsenterer de første to her og vender tilbage 
til to andre i næste nummer. 

"CLASSIC AVIATION ART" 
M.H.W Schojart er repræsentant 
for den stil, der kan kaldes "classic 
aviation art" - og brugen af en britisk 
betegnelse er helt bevidst, fordi det 
ikke mindst er i England og USA, man 
dyrker genren i meget stor stil. 
Mange af læserne har utvivlsom set 
"limited edition prints" af næsten 

Tv.: Er den ikke dejlig? Det var mere end 
passende, af Schojart udstillede et maleri 
at Do X på messen, da typen er udviklet 
ved Friedrichshajen og Bodensøen. Et 
dejligt dramatisk billede af en situation, 
der har fundet sted - med ledsagebåde 
og hal inde på land, hvor flyet er bygget. 
Schojart nævnte selv, at den store flyvebåds 
meta/struktur fremhæves ved at lade lyset 
falde på den fra venstre - men at lyset på 
motorerne over vingen faktisk falder fra 
højre. Uet kaldes kunstneriskfrihed og er 
med til at give en god dybde i maleriet. 

Der var ikke så megen arbejdsro på messen 
i Friedrichshajen, men det lykkedes M.H.W. 
Schojart at få malet det mest af den neder
ste Dornier Do 24 her. 

fotorealistiske motiver med Spitfires, 
Hurricanes, Mustangs og mange an
dre kendte typer; gerne i dramatiske 
sammenhænge og måske signeret af 
piloter, der har fløjet maskinerne. 

Men tyskerne kan også det der. 
M.H.W Schojart er uddannet metal
arbejder og mekaniker. Og så har han 

alt id været fascineret af flyvemaski
ner, fløjet med modelfly og besøgt 
flyvemuseer i mange lande. Desuden 
har han altid kunnet lide at tegne og 
male. For nogle år siden begyndte han 
at gøre det mere rnålrellel ug koncen
trerede s ig om at fremstille scenerier 
fra flyvehistorien, som fotografer ikke 
har foreviget. 
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Zeitffliigel 
by Leo Echtermeyer 

Oplev t iden på en NY måde! Det formidler mærket ZeitFIUgel med luftfartens 
livsstil. Med ZeitFIUgel har urmagermester Leo Echtermeyer gjort sin lidenskab ti l 
et kald. Som pilot visualiserer han sine moderne og eksklusive pilot ure baseret på 
flyve1nstrurnenlerne. 

Ur kollektionen fra ZeitFliigel 

Mange samarbejder med kendte piloter fra Air shows viser, 
hvor tæt Zeit-FIUgel og luftfarten er forbundet med 
hinanden. 

Som officiel leverandør ved Red Bull DR.ONE drone 
racing vakte ZeitFIUgel i 2017 meget positiv 
opmærksomhed omkring sine kvalitetsure. 

Eneforhandler i Danmark af ZeitFIUgel Pilot Ure 

AC·AMS M EDIA ApS 

Capenhagen Airport Business Centen 

Petersdah1ej 1, 3 .s ,, 2770 Kastrup, Danmark 

Kontakt: 

Brian Markwall 

+-4561142530, Mail : bma@ac-amsmedia.dk 

Allan Christensen 

-+45 21725939, Mafl: ac@ac-amsmedia.dk 

www.ac-amsmedia.dk 

Uh ren manufaktur 
ZeitFIUgel GmbH 

Hasse!hec kerstr.24 a I D-61239 Ober- MOrhm 

www.zeitflucgel com I info @zeitfluogcl.com 

Tel: +49 (0)4:3002 99 200 22 



Adelja Keller vor naturligvis klædt relevant 
på i anledning af udstillingen i Friedrichs
hofen. 

I mange tilfæ lde ville de slet ikke ville 
have haft mulighed for at for at rette 
linsen mod emner fra de vinkler, som 
Schojart maler dem i. Det er netop 
her, aviation art kan noget, som foto 
ikke kan. 

Schojarts baggrund i metalarbejde 
har givet ham en forkærlighed for 
at male metalstrukturer, hvor nitte1~ 
spejlinger og former kommer t il de
res ret. Han leger med lyset, og nogle 
gange lader han det faktisk komme 
fra forskellige vinkler på detaljer i 
s ine malerier. Strengt taget er dette 
ikke naturalistisk, men det er der 
heller ingen, som s iger, at malerier 
skal være det et hundrede procent. 
De forskelligt rettede lysindfald giver 
ham mulighed for at fremhæve detal
jer i billedet på en måde, så helheden 
fremtræder mere spændende. Man 
lægger ikke mærke til det, indtil han 
hgefrem står og påpeger det. 

Schojart bor i Neu-Ulm ved Donau
floden i Bayern. Han maler det, han 

Bevinget kunst 

Denne jokke prydes af Emelia Earhorts Lockheed Vega 58. I dette fly blev hun i 19 32 den 
første kvinde, der fløj solo over Atlanterhavet og herefter nonstop tværs over USA. 

har lyst til, men tager også imod 
bestillinger på malerier af bestemte 
fly - f.eks. ens eget eller et, man har 
haft en god oplevelse i. Han er typisk 
mellem 50 og 90 timer om at male et 
billede. 

PIN-UPS OG JAKKER 
Adelja Keller arbejder med medier og 
marketing i Frankfurt. Men herudover 
har hun et svagt punkt, når det kom
mer til den slags motiver, der gerne 
prydede næserne på amerikanske fly 
under Anden Verdenskrig. Disse moti
ver - eller andre - blev også malet på 

besætningernes jakker; det styrkede 
sammenholdet, selvtilliden og moti
vationen. 

I dag har Adelja Keller har gjort det til 
sit speciale at male pin-ups og andre 
tidstypiske motiver på flyverjakker 
eller for den sags skyld på tasker eller 
andet. Man kommer med sin jakke, 
aflaler moliver og hun forvandler så 
en almindelige flyvejakker t il ens helt 
personlige. 

Begge kunstnere er lette at google, 
og på deres hjemmesider findes der 
flere eksempler på deres værker. + 
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Yak-9 på vej til start. 

Efter en demo-tur med en anden slags veteran. 

En klassisk veteran i solnedgang. 

Poul Taft med sin Stampe i 
dagens sidste lys. 

Klaus MAC-Ker altid med når der 
sker noget i Stavning. 



Tekst og foto: Dieter Betz 

Det er som oftest på Samsø, sports
flyvningens smørhul, det sker: fly
vende folk mødes igen, erfaringer 
udveksles, ma n minder hinanden om 

► de næste air shows og Fly-in, fester 
bliver holdt og jubilæer fejret. Denne 
gang var det Eva og Rune Balle, som 
holder livet i det populære luftfarts
magasin "FLYV", som inviterede til 
magasinets 90-årige beståen og som 
blev behørig fej ret af besætninger 
fra næsten 90 flyvemaskiner på den 
skønne ø! 

Ved denne anledning gik Egon Møller 
lige så stille omkring og inviterede 
folk til familien Møllers Hangar Party, 
fordi, som Egon sagde µå sin slilfær
dige måde: "Når der nu ikke læ ngere 
sker så meget i Stauning og å rets 
veteranfly-rally foregår et andet sted, 
ja, så tæ nkte vi, at nu må vi selv må 
sørge for, at der sker noget i Stauning 
igen! Så væ rsgo! Den 1. september 
stiller vi op med det hele - inklusive 
solskin og to grise på spyd. Det er 
bare at komme an!" 

Det er ikke altid nemt at holde styr på alle 
de udstødningspropper der følger med en 
Yak-9. 

Både Rene med sin Agusta 109 og Bo 
med sin Antonov skulle til Stauning. 
Jeg fik et lift med Rene fra Borum vest 
for Århus, til Bo Zacho's bane ved 
Skanderborg, for at hjælpe med klar
gøringen af Bo's Antonov. Men Jeppe 
og Bo var allerede i fuld gang med at 
tanke, da vi landede. Kort efter fløj i 
formation til Stauning. 

Lidt hyggej!yyping 
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Det var skønt at møde hele den hjer
tevarme Møller-klan igen, en s tor 
fa milie af flyvebegejstrede, glade 
mennesker, som har bevaret troen på, 
at venlighed og et åbent sind 
smitter og det at flyve er den bedste 
medicin mod tungsind. 

Og så har de også check på vejret: det 
blev det mest formidable, lune sen
sommervejr - som Egon havde lovet. 
Det var først efter solnedgang, at vi 
langsom flyttede in i den fine hangar, 
som nu også er isoleret, fordi den for
nemme dame af Broussard-familien, 
begyndte at brokke s ig over det dan
ske klima - især om vinteren. 

Men denne sommer har der ikke væ
ret noget at klage over, foruden at hun 
blev luftet rigeligt, ford i både far og 
søn tager hende ud for "a walk in the 
park". Jeg havde i sin tid den udsøgle 
fornøjelse som konsulent at hjælpe 
med et par småting unde rvejs, da 
den fine dame var blevet medlem af 
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Yak-9 passerer pladsen 
med godt 600 km/t. 

For og søn når de 
har det bedst. 

Møllerfamilien, blandt andet at lave 
landinger med sådant et halehjuls
apparat. Det var nu heller ikke noget 
problem for hverken far eller søn at 
lave pæne landinger - det var mere 
deres vestjyske temperament, de 
havde svært ved at styre. Der opstod 
af og til uenighed om småting mellem 
far og søn, som sagtens kunne meget 
hurtigt udvikle sig til en lidenskabelig 
diskussion, så jeg måtte et par gange 
høfligst gøre opmærksom på, at hvis 
de skulle slås, måtte de venligst gøre 
det udenfor flyet! Men det gik hurtigt 
op for mig, at kærlighed kan udtryk
kes på mange forskellige måder og 
at de to kamphaner i virkeligheden 
elsker hinanden højt og slet ikke kan 
undvære hinanden. 

Et af højdepunkterne ved hangar
festen, var besøget fra Tyskland, en 
fabrikanl med en svaghed for russiske 
fly; og denne gang havde han sit kæ
reste eje med - en Yak-9. 

Jakob th. efter luftdåben i Yak-9. 
Der blev ikke sparet på G-kræfterne! 

Både far og søn fik tilbudt en tur i 
dette russisk jagerfly fra anden ver
denskrig med en 1300 hestes Allison 
V-motor med 12 cylidre, men det var 
kun Jakob som forsøgte at klemme 
sig ind i det snævre bagsæde-cockpit: 
Der sad han fastklemt med knæene 
under hagen, uden styrepind og blev 
tortureret med 6 G i manøvrerne, som 
hans tyske ven Nils udfør te med over 
600 km/t. 

Bagefter så det ud som om Jakob al
drig vil komme til at gå oprejst igen, 
men det fortog sig i løbet af aftenen, 
da festen var i fuld gang med dans og 
musik og alskens eksotiske drikke. 

Vi fløj hjem igen efter en god nat
tesøvn i klubhuset og et formidabelt 
morgenbord. 

En stor tak til "Møller-klanen" for en 
enestående oplevelse! + 



Jakob og Bo taler om stjernemotorer. 
I baggrunden ses Møllers nyrestaurerede Cub. 

Villi Seemann foran sin Auster Mk V fra 1944. 

Efter helikopterinspektion 

Egon og Rene overvåger 
starten af Antonov An-2. 

Møllers HANGAR PARTY 

2 veteraner: Bos An2 og Møller-drengenes 
Broussard. 



Tekst: Rune Balle 
:ohto: Rune Balle, Dieter Betz 
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Møn - eller kridtøen som den også kaldes blandt venner af øen - er en af de 
mange smukke og skønne danske øer, der er hyggelige at besøge. Møns flyveplads 
- EKMN - ligger ved Koster Vig, godt seks kilometer fra øens "hovedstad" Stege, 
og det er lidt af et mirakel at flyvepladsen genopstod, kort tid efter at kommunen 
i 2005 valgte spare udgiften til drift af flyvepladsen. 

I privatflyvningens storhedstid i 
1960-erne og 70-erne blev der anlagt 
flyvepladser i snart sagt alle afkroge 
i Danmark, hvor var pilote r nok til at 
etablere flyveklubber og flyveplad
ser. Energikrisen i midten af 70-erne 
lagde som bekendt en dæmper på 
aktiviteterne, uden dog at være helt 
så skadelig som "kartoffelkuren" 
i 80erne, hvor aktivitetsniveauet 
indenfor privatflyvningen for alvor 
dykkede. Og helt galt gik det, da der 

blev indført moms på privatflyvning 
og brændstofpriserne steg til nær 20 
kr. literen! 

I privatflyvningens storhedstid blev 
det at kunne eje og drive en flyve
plads noget helt særligt for mange 
politikere i landets kommuner, og der 
var præstige i kommunale flyveplad
ser, fordi det at have en kommunal 
flyveplads, signalerede fremdrift og 
tro på flyvning og luftfart, der den
gang var fremtidens transportmiddel. 

Som vi alle ved, eksisterer mange af 
de flyvepladser - hvor der var livlig 
aktivitet i 1960-erne og 70-erne - ikke 
læ ngere! Skovlunde hlev afløst af 
Roskilde, aktiviteterne på Kirstines
minde flyveplads ved Aarhus blev 
flyttet til Tirstrup og Randers, Allerød 
Flyveplads blev nedlagt, Nakskov 

Flyveplads blev nedlagt og så videre 
og så videre, for listen med nedlagte 
flyvepladser er lang! 

En af udfordringerne for de små 
kommunale flyvepladser var, at de 
var "offentligt godkendte" og derfor 
underlagt det regelsæt, der beskri
ver hvordan en "offentligt godkendt" 
flyveplads skal drives i henhold til 
"bestemmelser om luftfart". Det bety
der blandt andet, at der skal være en 
flyvepladsleder, der står for driften af 
flyvepladsen, og blandt andet forestår 
daglige inspektioner hver 12. time i 
flyvepladsens åbningstid. I sommer
halvåret, hvor dagene er lange, bety
der det mindst to daglige tilsyn og da 
der også skal klippes græs og eventu
elle bygninger skal vedligeholdes og 
flyvepladsens økonomi skal admini
streres, så løber det alt sammen op i 
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udgifter på et sted mellem en kvart 
og en halv mio. kr. årligt, hvilket kan 
være mange penge for en lille kom
mune som på Møn. 

At flyvepladsen på Møn blev nedlagt 
var i første omgang ikke uel slore Lab 
for piloterne på Møn, for dem var der 

Færgemandens Hus. 

ikke mange tilbage af! Det var dog et 
tab for tur isterne, der ikke længere 
kunne komme på rundflyvning og 
opleve Møns Klint fra luften, og det 
var et tab for de mange piloter der be
søgte flyvepladsen ved Koster Vig for 
al cykle en Lur Lil SLege, eller spadsere 
til Færgemandens Hus, for at spise 
frokost. 

UL-FLYVNING REDDEDE EKMN 
Da den offentligt godkendte flyve
plads blev nedlagt i 2005, besluttede 
en håndfuld UL-piloter, der tidligere 
havde benyttet den mønske flyve
plads, at de ville etablere en UL-plads 
ved Koster Vig. Og da ultralette fly 
ikke kræver ikke så lang en bane, 
og da en sådan lille flyveplads kan 
drives som privat flyveplads, var det 
økonomisk overkommeligt at leje et 
stykke jord og få godkendt pladsen til 
UL-flyvning. 

Der sparkes dæk. I baggrunden ses de cam
pingvogne som flyvepladsens gæster kan få 
lov at overnatte i. 



Som sagt så gjort - om end det ikke 
var helt så nemt som antydet - og 
gennem årene er flyvepladsen blevet 
forbedret så meget, at den også kan 
anvendes af tungere privatfly, såsom 
Piper 28'ere og Cessna 172'ere, så 
længe det foregår som privatflyvning. 
Med andre ord lykkedes det ildsjæ
lene at gen-etablere en flyveplads, 
der næsten kan det samme som den 
gamle, med undtagelse af kommerciel 
skoleflyvning, taxiflyvning og rund
flyvning. 

BESSIE BESØGER . .. 
På opfordring af Koster Vigs nok mest 
aktive pilot - Carsten Svendsen -
lagde Bessie vejen forbi flyvepladsen 
ved Koster Vig. 

Carsten Svendsen har fløjet gyro
koptere i mange år, og i takt med at 
han gennem en årrække gradvist har 
overdraget sin virksomhed til sønner
ne, er der blevet mere tid til at nyde at 
flyve gyrokopter. 
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Carsten tager imod Bessies besæt
ning, bestående af flyets tidligere ejer 
Dieter Betz og undertegnede, og efter 
rundvisning på flyvepladsen spadse
rede vi til Færgemandens Hus for at 
spise en fortrinlig vildsvine-burger 
med det hele! 
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Over frokosten fortæ ller Carsten, at 
flyvepladsen på sin vis er blevet en 
succes, fordi det lykkedes at leje et 
stykke jord og finde en løsning på 
klipning af græsset, men at det selv
følgelig koster en del penge at leje 
jord og klippe græs. Derfor opfordrer 
han piloter fra ind- og udland til at 

besøge pladsen, og han opfordrer til 
at de donerer en skilling når de kom
mer på besøg, så flyvepladsen også 
fremover kan overleve. Til gengæld 
får de besøgende så mulighed for en 
unik oplevelse, der kan krydres med 
leje af cykler og overnatning i den 
campingvogn der er til rådighed. 

Møn e1~ som mange nok ved, nærmest 
verdenskendt for de imponerende og 
smukke kalk-klinter på Østmøn, og da 
der ikke findes en flyveplads på Øst
møn, må man lande ved Koster Vig og 
cykle, med mindre man orker at bøvle 
med at tage bus eller leje bil - hvis 
det overhovedet kan lade sig gøre? 



QEKMN 

Fra Koster Vig er det en cykeltur på 
godt 25 kilometer hver vej, hvis man 
cykler den korteste vej. Turen kan 
dog gøres endnu smukkere ved at 
cykle ad de mange småveje, og da der 
er masser af hyggelige overnatnings
muligheder og spisesteder, kan et 
besøg på Møn tage mange dage. 

Koster Vig 

Bane 09/27 513 x 18 meter græs. 

Position: 54°51' N 12°11'E 

Radio: Air-To-Air 129,800 MHz 

Adresse: Vigenvej 3, 4780 Stege. 
Telefon: 40 10 52 86 

Landingsafgift 70 kr. 
t-1obilePay: 40 10 52 86 

Møn er med andre ord et oplagt 
sted at besøge med fly, og EKMN ved 
Koster Vig er en god og sikker flyve
plads hvor der er stor sandsynlighed 
for at møde hyggelige piloter som 
Carsten Svendsen og hans klubkam
merater. Bessie og besætning nød i 
hvert fald besøget og takker for den 
dejlige oplevelse det var at kikke 
forbi! + 
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Oscar Yankee 

OY-GBX Schleicher ASH 31 Mi 2018 

OY-HZE(l) Agusta A.109 A-11 1987 

OY-JGM Piper BF-65 Cub (L-4D) 1942 

OY-KEJ Van's RV-8 2013 

OY-LOD Cameron TR-77 2018 

OY-NIW NX-77C 2018 

OY-PAE(l) Airbus A321-251N 2018 

OY-PSJ Boeing 737-86N 2010 

OY-RUN ATR 72-lllA 600 Version 2018 

OY-TXA(l) Rolladen-Schneider LS4 1983 

DY-VAD Ril111 DR-109 2013 

OY-XVE(l) Schempp-Hirth Janus CM 1986 

OY-XXS Schempp-Hirth Discus le FES 2018 

OY-YCB ATR 42-500 1997 

OY-YCO ATR-72-lllA 600 Version 2012 

OY-YCR ATR 72-lllA 600 Version 2012 

OY-ALW Miles M.28 Mercury Mk,VI 

OY-BPO Bombardier RJ-lOOLR 

OY-DMX Schleicher Ka 6CR Rhonsegler 

OY-HMP AgustaWestland AW189 

OY-HOK Eurocopter EC 225LP Super Puma 

OY-HOS Eurocopter EC 225LP Super Puma 

OY-HVB AgustaWestland AW139 

OY-IBM Cessna 172RG Cutlass 

OY-JZB ATR 72-lllA 600 Version 

OY-JZU ATR 72-lllA 

OY-KFG Bombardier RJ-900 

OY-KFH Bombardier RJ-900 

OY-KFI Bombardier RJ-900 

OY-KFK Bombardier RJ-900 

OY-KFL Bombardier RJ-900 

OY-NAC Cessna 1825 Skylane 

OY-XXN Schempp-Hirth Discus la 
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31177 16.8.18 

7386 30.8.18 

9059 11.10.18 

471 24.8.18 

12236 11.10.18 

8709 11.10.18 

8312 14.8.18 

36548 17.9.18 

1519 5.10.18 

4304 3.9.18 

Af: Lars Finken - lars@ftnkenweb.de 
www.danishaircraft.dk 

ASH 31 Mi Gruppen, Ringsted N159KZ 

Skyhost ApS, Sabro G-IWRB 

Egon Møller, Tarm (Midl.reg) D-ELSU 

Kræn Hjortlund, Brønderslev 

Christoffer Mundt,Albertslund (+l) N44FX 

Niels Witthøfft, Frederikssund (Midl.reg) D-AVYJ 

Primera Air Scandinavia NS, København D-AVZS 

Primera Air Scandinavia NS, København EI-GGW 

Danish Air Transport A/5, Vamdrup F-WWEW 

Aviator -Aalborg Svæveflyveklub,Aars LY-TXA 

2009-05/15 25.9.18 Hardy Vad, Sunds (Midi. Reg.14.10.H) 

25 5.9.18 Sønderjysk Flyveklub, Rødekro SE-UVE 

29 5.10.18 Aviator -Aalborg Svæveflyveklub,Aars XA-UYC 

554 29.8.18 NACAviation 29 DAC,c/o Billund RP-C4200 

996 1.10.18 NACAviation 29 DAC,c/o Billund PR-ATJ 

1027 7.9.18 NAC Aviation 29 DAC, c/o Billund PR-ATQ 

27.9.18 Hans Koldby Hansen, Lem St. Solgt som G-AHM 

20.7.18 Backbone Aviation A/S, Holsted Omreg. G-CBUX 

10.10.18 Aalborg Aero Sport,Aalborg Solgt til Tyskland 

28.8.18 Bel Air lnvestA/5, Esbjerg Solgt til Rusland 

29.8.18 NHV A/5, Esbjerg Solgt som VP-CBU 

29.8.18 NHV A/5, Esbjerg Solgt som VP-CBV 

3.10.18 Bel Air Aviation lnvest A/S, Holsted Solgt som TC-HKI 

28.9.18 Jens Christian Jensen, Sørvagur (+2) Solgt til Tyskland 

12.9.18 NAC Aviation 2 A/5, Billund Udlejet som ES-ATG 

20.9.18 NACAviation 8 Ltd,c/o Billund Udlejet som EC-MZI 

30.8.18 Cimber A/5, Kastrup ("Maria Viking") Om reg. G-CKZN 

28.8.18 Cimber A/5, Kastrup ("Ella Viking'] Om reg. El-GED 

30.8.18 Cimber A/5, Kastrup ("Rolf Viking") Omreg. G-CKZO 

30.8.18 Cimber A/S, Kastrup ("Hardeknut Viking") Omreg.cl (H 

29.8.18 Cimber Air A/S,Kastrup ("Regin Viking") Omreg. EI-GEC 

16.8.18 Max Stefan Juentgen, c/o Vamdrup Solgt til Tyskland 

15.9.17! Thomas Refsgaard Laugesen, Herning Solgt som D-8167 





God Jul & Godt nytår! 

Nu har vi altså jul igen ... lyder en af julens klassiske 
sange, og hvor vi end vender os hen, bliver vi mødt af hyg
gelige historier om, at julen står for døren. 

Jul betyder for de fleste, at en masse travlhed og mange 
forberedelser afløses af julefred og hyggeligt samvær med 
familie og venner. For rigtigt mange mennesker handler 
jul også om at slappe af, og om at tænke tilbage på året der 
gik, og så det handler om at se lidt fremad mod det nye år 
der kommer, når det gamle er brugt op. 

2018 var et meget anderledes år, hvis der fokuseres på 
flyvning med små fly, for vejret startede bestemt ikke 
lovende. Faktisk startede det utroligt gråt og vådt, hvil
ket gav bløde græsbaner i store dele aflandet i alt for 
mange måneder. Derfor var der ikke mange der troede 
på at 2018 ville blive noget særligt. Nærmest fra den ene 
dag til den anden vendte det dog, og solskinsdage blev til 
solskinsuger, der blev til solskinsmåneder. Ingen kunne 
derfor forestille sig at netop den dag Flyvestation Aalborg 
var værter for Danish Airshow, ville byde på regn og lave 
skyer. Men sådan blev det, om end det ikke blev så stygt 
som ved forrige store arrangement i Aalborg! Trods regn 
og lave skyer blev arrangementet blev dog gennemført, og 
stor tak til alle der bidrog til at over 100.000 mennesker 
fik en uforglemmelig dejlig dag! 

1 forhold til fiyvning med småfly, så blev 2018 ikke desto 
mindre et år der vil blive husket i lang tid fremover, for 
det blev et år med en sommer, der blev helt ubeskrivelig 
fantastisk! 

! 
I 

I 
I 
I 

Rune Batte 
Redaktør O .-1 • 

'!l ur.1gwer a• FLYVfi 
'.I ra 2013 
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LOncf. scient i 
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'L ' Danmark 2004 

Fiyveptadschef på So . 
Flyveinstruktør 2005 msø siden 2004 

Sø.fly rating Canada 2012 

Det blev også en sommer med et 90 års jubilæum for 
FLYV, der blev fejret med mindst 90 fly og masser af pilo
ter, passagerer og andre flyveglade deltagere, der nød en 
vidunderlig dag på Samsø Flyveplads. Det store fremmøde, 
alle de hjælpende hænder - og ikke mindst RVators fanta
stiske opvisning - vil vi der skriver, fotograferer, redigerer, 
lay-outer og administrerer FLYV gerne takke for. Det var 
en fantastisk dag! 

Trods sin høje alder er FLYV stadigvæk et levende og 
spændende magasin, der holdes på vingerne af flyveinte
resserede skribenter og fotografer, der nyder at dele deres 
oplevelser. Stor tak til alle der har skrevet og fotograferet, 
for uden gode billeder og spændende tekster, havde vi 
ikke noget FLYV! 

Her fra redaktionen - der for tiden er at finde ca. 200 km 
syd for polarcirklen - skal der også lyde en stor tak til an
noncører og læsere, for uden Jer havde vi ikke FLYV. 

God Jul & Godt Nytår! 

God læselyst! 

Har du forslag til artikler, skriv da til redaktion@flyv.dk 
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TRIFAN 
Amerikanske XTI Aircraft søger 25 
millioner dollars til næste fase af 
udviklingen af Trifan, et business fly, 
der vil kunne starte og lande lodret. 
Penge forventes både at komme fra 
crowdfunding og angiveligt fra større 
aerospace-firmaer, som har vist inte
resse. 

En model i 60 % størrelser er blevet 
bygget og skulle være i fuld gang 
med prøveflyvningen, når dette blad 
udkommer. Erfaringer med modellen 
skal bruges til at lave en prototype i 
fuld størrelse. XTI forventer at kunne 
sende Trifan på markedet i 2022. 
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Af: Ole Steen Hansen og Rune Balle 

Trifan vil kunne starte lodret takket 
være sine tre store ducted fans, som 
hver drives ad to elektriske motorer. 
Der er en fan på hver vinge og en i 
kroppen, som skjules, når Trifan går 
fra lodret start til flyvning fremad, 
hvor vingen leverer opdriften. 

Trifan har batterier, men man må 
formode, at deres kapacitet er stærkt 
begrænset. Strømmen produceres 
ombord af en Honeywell HTS900-
turbinemotor. 

Og hvorfor skulle det så lige lykkedes 
at lave noget så kompliceret som et 
lodretstartende forretningsfly? XTI 
påpeger selv, at tre faktorer har væ
ret afgørende: Udviklingen af lettere 
turbinemotorer, kulfiber-teknologi og 
kraftige computere, som kan assistere 
piloten i den vanskelige fase, hvor 
de to vinge-fans skal drejes, og flyet 
overgå fra at være en helikopter med 
tre rotorer til at være et fly med to 
store propeller. 

Markedet for flyet vil være forret
ningsfolk, der får en luksuriøs og øko
nomisk kombination af en helikopter 
og et fly. Tidsbesparelsen ved at flyve 
behøver ikke at gå tabt ved, at man er 

tvunget til at lande i en lufthavn langt 
fra den virksomhed, man skal besøge. 

Cruise speed forventes at være 300 
kts, flyvehøjden 29.000 fod og ræk
kevidden 1.200 nautiske mil. Der vil 
plads til en pilot og fem passagerer 
ombord. 
OSH 

ROSKILDE "FLIGHT TRACKER" 
Piloter er vant til at blive overvåget i 
forbindelse med flyvning, og da der 
gennem årene har været fokus på 
godt naboskab imellem Roskilde Luft
havn og beboere omkring lufthavnen, 
har Roskilde Lufthavn fået udviklet 
en internetbaseret "flight tracker". 
Formålet med denne er, at naboer kan 
følge med i trafikken omkring lufthav
nen, hvilket vil sige, at de nu kan få 
be- eller afkræftet om piloter er fløjet 
for tæt på de støjfølsomme områder, 
der ikke må overflyves. 

Indførelse af"Flight tracker" har ført 
til en del kritik fra piloter, der har væ
ret bekymrede for om offentliggørelse 
af de tilgængelige data fra Naviairs 
radarer strider med persondatalov
givningen. Da denne kritik nåede Lars 



Llp, der er lufthavnschef i Roskilde 
Lufthavn, sørgede han for at "flight 
tracker" blev deaktiveret, indtil der 
v;ir frPmhmgt 100% kl;irh"rl omkring 
overholdelse af reglerne. 

Efter lufthavnen fik gransket reglerne, 
udsendte lufthavnschef Lars Lip et 
nyhedsbrev den 4. december 2018. I 
dette skrev han, at der i forbindelse 
med lanceringen af den nye flight
tracker i Roskilde Lufthavn, har været 
udtrykt bekymring omkring overhol
delse af GDPR-reglerne i forhold til 
visning af registreringsnummer for de 
enkelte fly, og at der er blevet udtrykt 
ønske om, at lufthavnen ikke offent
liggør fø lsomme oplysninger om fly 
der benytter Roskilde Lufthavn. 

I forbindelse med genåbning af flight
trackeren har lufthavnen valgt at 
imødekomme bekymringerne, hvilket 
betyder at flightrackeren genåbnes 
uden visning af registreringsnummer 
og at alle visninger foregår med 20 
minutters forsinkelse. 

Lars Lip skriver således: "På bag
grund af bekymringen vedrørende 
GDPR, har vi undersøgt forholdene 
nærmere og dobbelttjekket, at alle 
regler er blevet overholdt. Vurderin
gen er fortsat, at flighttrackeren og 
offentliggørelsen af radardata, herun
der flyregistreringsnumre, er i over
ensstemmelse med lovgivningen. 

Der har derudover været spørgsmål 
vedrørende nøjagtigheden af visnin
gen af overflyvninger. Flyvningerne, 
der vises på webportalen, er alene 
baseret på flyveledelsen Naviairs ra
darsystem. Naviairs radarfeed lever 
op til internationale standarder og 
bliver ud fra disse krav kontrolmålt 
med en jævnlig frekvens". 

I Roskilde Lufthavn forventer man, 
at flighttrackeren nu fungerer som 
den skal og må, men opfordrer piloter 
der har spørgsmål i forbindelse med 
flight trackeren til at maile, ringe eller 
kikke forbi. 
RB 

AIRBUS A330 OY-VKK 
Thomas Cook Airlines of Scandinavia 
har fornylig registreret en Airbus 
A330 OY-VKK. Flyet har tidligere væ
ret registreret C-GITS, og "googler" 
man denne registrering udfolder der 
sig en spændende historie. Flyet blev 
nemlig verdenskendt da besætningen 
- der skulle flyve Air Transat Flight 
TSC236 fra Toronto-Pearson til Li
sabon - den 24. august 2001 udførte 
en "næsten perfekt" nødlanding på 
Lajes lufthavnen på Azorene. "Næsten 
perfekt" fordi otte af ti dæk på hoved
hjulene blev ødelagt under landingen, 
hvor flyets understel også blev beska
diget. 

Inden landingen på Azorene den 24. 
august 2001 kl. 06:45 UTC udviklede 
situationen sig - ifølge den officielle 
rapport - fra forundring over uba
lance i brændstofbeholdningen til en 
egentlig nødsituation. Kl. 05 :33, altså 
godt en time inden nødlandingen, un
derrettede piloterne ATC om at flyet 
- med 293 passagerer og en besæt
ning på 13 - viste markant ubalance i 
brændstofbeholdningen. 

12 minutter senere - kl. 05:45 - advi
serede p iloterne ATC om at de havde 

besluttet at lande på Azorene, og 
05:48 bekræftede de, at det skyldtes 
brændstofmangel. Kl. 06:13 - altså 
lidt under en halv time imlen lumlin 
gen - rapporterede piloterne at højre 
motor (Rolls-Foyce RB211 Trent 
7728) var standset og da flyet var 65 
sømil fra Lajes på Azorene, rapporte
rede de, at højre motor også var flam
met ud i FL 345 altså ca. 34.500 fod 
/ 10.500 meter og at nødlanding på 
vand var en mulighed. 

Med radar-assistance fra flyvelederne 
på Lajar lufthavnen, foretog piloterne 
en visuel anflyvning i mørke og under 
gode vejrforhold. Da flyets hastighed 
under slutanflyvningen endte med at 
blive højere end normalt, foregik lan
dingen kl 06:45 UTC på bane 33 med 
meget høj hastighed. Den høje an
flyvningshastighed og efterfølgende 
landing med høj fart, medførte at der 
opstod brand i flere af dækkene som 
følge af den hårde opbremsning, for 
at standse på den 3.314 meter lange 
bane der er beliggende 180 fod over 
havniveau. 
I forbindelse med evakueringen af fly
et, kom blot 16 af de 293 passagerer, 
og 2 af de 13 besætningsmedlemmer, 
lettere til skade, hvilket må siges at 
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Har du styr på de nye DTO-krav til din flyveskole? 
Skal booking af klubflyene gøres mere overskuelig? 
Eller skal du bare have en reminder om din certifikatfornyelse? 
Computer-programmet WINGS letter både daglig dnft og administration. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Vi sad vel stadig på køkkenmøddin
gerne og spiste østers, hvis ikke en 
eller anden efter nogen årtusinder 
havde sagt, "det må kunne gøres smar
tere". Det er menneskelig kreativitet 
og opfindsomhed, der har bragt- og 
bringer - os videre. 

Således spurgte pilot-aspirant Pete 
Warnes en dag på flyveskolen om et 
eller andet, der krævede, at instruktør 
Brian Pastoft fandt sin kalender frem. 
Men, øhh ... det var lettere sagt end 
gjort, for hvor var det nu lige, den var? 

Pete, en passioneret software-develo
per, mente, at det kunne gøre bedre. 
Skulle han ikke lige lave en kalender 
til Brian? En, der ikke blev væk. Na-
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turligvis en high-tech-digital, der ville 
gøre det lettere for Brian at styre sin 
flyveskole. 

Umiddelbart er Brian glad for papir 
og kuglepen, men hvorfor ikke? Et 
år efter har det, der startede som en 
joke-smart bemærkning i teorilokalet, 
udviklet sig til programmet WINGS og 
firmaet Oscar Yankee, der udvikler og 
sælger det. Et program, der kan give 
overblik i hverdagen - bookinger, lek
tioner, de enkelte elevers fremskridt. 
Samtidig hjælper det med at overhol
de de DTO-krav, som alle mindre fly
veskoler skal leve op til fra april, hvor 
den gamle )AR-struktur "Registered 
Facility" bortfalder. 

Pete og Brian har også udviklet WINGS 
til en version, der kan give klubber og 
flyejere mindre administrativt papir
arbejde og bedre overblik. 

Programmet fungerer på alle platfor
me og styresystemer, fra den store an
tikke desk-top-computer derhjemme, 
til iPads og telefoner. Skærmbillederne 
tilpasses automatisk, så præsentation 
og skriftstørrelser vises fornuftigt på 
den tilgængelige plads. 

"CLUB" 
Det her er light-udgaven. Meningen 
med den er at gøre det let at booke 
klubbens fly. I princippet en kalender, 
hvor man går ind og klikker den dag 



T.v.: In action - instruktøren kan hurtigt 
tegne en skitse af landingsrunden i pro
grammet på sin iPad, når der er brug for det 
i luften. 

og den periode, man vil booke et fly. 
Man kan vælge at lade det være syn
ligt, hvem der ellers har booket - det 
kunne være aktuelt at aftale noget 
med dem, f.eks. hvordan man deles om 
flyet på en given dag. 

Programmet er også gearet til, at 
klubben lægger en masse oplysnin
ger om flyet ind. Det kan være Pilot's 
Operating Handbook og flyets vejerap
port, således at alle oplysninger om 
vægt, fuel, start- og landedistancer er 
tilgængelige. Med andre ord, alle de 
oplysninger, en pilot skal bruge for at 
lave sin flyveplanlægning hjemmefra. 

Det indlysende praktiske e1~ at alle 
oplysninger ligge samme sted, som 
man booker. Det samme gør så oplys
ninger om, hvor meget fuel og olie, der 
er hældt på. Har man lagt penge ud for 
fuel, tager man et foto af kvitteringen 
og vedhæfter den. Kassemesteren 
eller flyets ejer har dermed det hele 
samlet, og kan også fortælle meka
nikeren, hvordan olieforbruget har 
været. 

Nærmer man sig tiden for eftersyn 
eller andet, advarer programmet selv 
om det. 

Programmet minder piloterne i klub
ben eller udlejningsgruppen om at 
lægge de nødvendige oplysningerne 
ind, når de har været ude at flyve. 

"FINANCE" 
Wings får en økonomisk overbygning, 
som kan hjælpe med at holde styr på 
finanserne omkring et eller flere fly. 

Det bliver op til brugerne selv, hvor
dan de vil fordele deres udgifter. Om 
der skal være et månedligt abonne-

Eksempel på interessant og nyttig statistik, 
man kan trække ud af programmet. Her 
oversigt over bookinger på et fly. 

Bare lige for at prøve - jeg bookede selv denne Cessna 150 over WINGS på min telefon, 
mens jeg sad i en restaurant i Aarhus. Vejrudsigten for næste dag så god ud, lysten var 
der pludselig - var flyet der også? WINGS kunne orientere om, at det var ledigt, og hele 
/Jooking-prote~~en fungerede problemfrit på telefonen. 

ment, eller om det hele skal ligge på 
flyvetimerne. Den slags kan program
met ikke beslutte, men det kan hjælpe 
med at give overblik. Forestiller man 
sig programmet brugt over en årræk
ke, vil det kunne vise en alle mulige 

former for statistik. Hvor mange timer 
og landinger, hvem der har fløjet, hvil
ke flyvepladser, der oftest har været 
besøgt, og så naturligvis hvor meget 
det hele har kostet. 

St atistics X 

# bookings last year Oil per tacho Booking distribution bv dav 

105 0.32qts 
Saturday 

Turnoverthis month Pending turnover 

5,075 675 Frida 

Hours per weell. rolling 12 months 

':-1.. .-. - . c---=,1~1,---. --tJ11IL,L ..li •. ~ 
wk-4612017 wk04} 20111 wk1◄ / 2018 wk2◄ / 2018 wkl◄ / 2018 wk◄◄ I 2018 

W'°ek I Year 

Earnlngs øer month. rolling 12 months 
◄0,000 ~--------------------------

Month 
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Instruktør Frederikke Nørskau Hansen ser lektionen igennem efter landingen og gør sine 
sidste notater, inden den gemmes og arkiveres. 
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Skal man have et nyt medlem i flyve
maskinen eller klubben, vil man altså 
have et rigtigt godt indtryk, af, hvad 
maskinen reelt koster pr time. Og man 
vil kunne sammenligne med prisen på 
lejede fly. 

"FLIGHT SCHOOL" 
Den fulde udgave af programmet er 
mere omfattende og tænkt til skoler. 
Her bliver programmet udvidet til 
ikke kun at være management af fly og 
elevers tid og lektioner, men til også at 
være et pædagogisk værktøj . Endelig 
sørger det for, at skolen lever op til 
DTO-kravene. 

Bookingdelen er den samme som i 
Klub-versionen - eleverne booker fly 



og insl rnktørt-)t: lnslrnklørPn k:-m Sf'Tl

de meddelelser til alle, til hold inden
for skolen eller til enkelte elever. 

Når en lektion er booket, kan eleven 
klikke på et link og se, præcis hvad 
den lektion kommer til at indeholde. 
Instruktøren kan tilføje en besked om, 
hvad eleven specielt skal koncentrere 
s ig om i forberedelsen - måske holdt 
eleven ikke højden tilfredsstillende i 
landingsrunden, eller måske skal ele
ven lige læse op på stoplinjer og andre 
markeringen i lufthavnen. 

I luften har instruktøren et t ilsvarende 
skema over lektionen med på sin iPad. 
Der kan karaktererne for dens enkelte 
elementer gives fortløbende. Instruk
tøren kan tage billeder med sin iPad 
og lægge dem ind, eller vedkommende 
kan tegne en skitse af indfaldsvinkler, 
landingsrunder eller andet, som ele
ven lige skal se. Det hele kan gemmes i 
programmet. 

RftPr Pnclt flyvni ng gemmes lektionen, 
eleven kvitterer, og både elev og in
struktør kan så gå tilbage og se, hvad 
rlPr skPtP, og hv;i rl rlPt hPtyrl0r for n;p 
ste lektion. Lektionen gemmes løben
de, men når instruktøren har afsluttet 
den - f.eks. hjemme, hvor de sidste 
kommentarer er ført på - kan der ikke 
længere rettes i den. Dette er et EASA
krav, fordi man ikke må kunne fifle 
med resultater siden hen. 

Alt dette svarer for så vidt til det, der 
i dag foregår på papir i cockpit og på 
jorden. Pointen er, at blot er meget 
lettere og overskueligt at have det hele 
i en samlet pakke, sammen med boo
kingen. Og programmet sørger selv for 
back-up af det hele, så alt er gemt to 
steder. 

DIN EGEN VERSION 
Uanset hvilken version af programmet 
man vil køre, kan det konfigureres 

med fotos og logoer, så det er ens egen 
skole eller klub, der optræder på pilo
ternes skærme. De færreste vil opdage 
d0 få steder, hvor der står WINGS. 

Den enkelte pilot, der er tilknyttet sy
stemet, får rem inders - eller advarsler, 
hvis disse der ikke reageres på dem -
om, at det årlige tjek nærmer sig, eller 
at det snart vil være en god ide at få 
fløjet noget, så man husker sine tolv 
timer inden næste t jek. Brian Pastoft 
oplever, at rigtig mange kommer i sid
ste øjeblik for i huj og hast at få for
nyet deres certifikat. Derfor forestiller 
han sig, at det kan være rigtig nyttigt, 
at ens kalender gør en opmærksom 
på det. 

Se mere til WINGS på 
www.oscaryankee.com 

Could you cut 
the cost of your 
Aviation lnsurance? 

~1s1cover 
To find out more go to Visicover.com 

FLYV December 2018 13 



Akrobatisk Oldtimer 

Tekst: Søren Dolriis, VAWC/ Founder 
Foto: Hanna Riiihii, Christina Scheunemann 

Vintage Aerobatic World 
Championship blev afholdt 
i Skive lufthavn 16. -19. 

August 

For 3 år i træk afholdtes Vintage Aerobatic World Championship i Danmark. Konceptet har 
fra fødslen et strejf af "tungen i kinden '; og det har konkurrencen stadig. /vfen med vores 
3 internationale dommerpar, gennemarbejdede regler og ikke mindst deltagere fra flere 
verdensdele kan det ikke være helt galt at kalde konkurrence for et verdensmesterskab. 

VAWC har t ilsyneladende udfyldt et 
klart behov, og interessen rækker 
langt ud over deltagerkredsen. Der 
har været over 230.000 besøgende 
på hjemmesiden i løbet af det s idste 
år. Ud over deltagerne var der fire 
repræsentanter fra USA og to fra hhv. 
Sydafrika og Australien. De blev me
get tændte omkr ing VAWC konceptet 
og vil aktivt gøre en indsats for at 
udbrede kendskabet til det. Jeg vil 
specielt nævne, at Brian Zeederberg 
(Sydafrikane r) donerede s in impo
nerende verdensmesterpokal (VM i 
Tiger Moth) - som han havde vun-
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det til ejendom - til VAWC. Virkelig 
ærefuldt. Stor tak til Brian. Brian er 
også den første verdensmester i VM 
i Advanced, men det er en helt anden 
historie. 

KLASSERNE 
Der konkurreres fortsat i tre klas-
ser: Looping the Loop, Dancing the 
Cloverleaf og Rolling the Circle, hvoraf 
de første to klasser ga nske udmæ rket 
kan flyves i f.eks. Chipmunk og Tiger 
Moth. Looping the Loop har så få 
basic manøvrer, at alle kan være med: 

Kan du lave et tønderul og et loop og 
få det nogenlunde pænt, kan du være 
med i VAWC. Så kom ud og leg med! 

Har du mere erfaring, mere blod på 
tanden og råder over en mere avance
ret kunstflyvemaskine (f.eks. KZ VIII, 
Biicker, Stampe, Zlin) er der en god 
mulighed i at blive udfordret i klassen 
Rolling the Circle. Mest specielt ved 
VAWC er måske The Performance, 
hvor piloten helt frit har designet et 
freestyle-program, der flyves til et 
stykke musik, som piloten synes pas
ser godt ti l det. Forestil d ig et smukt 



Biicker Romantik i 
stille drømmende 
format ......allll 
L-----...--1111~ -• 
romantisk fly på en cumulus-draperet 
himmel til Frank Sinatra eller Pink 
Floyd. Mageløst. Musikken bliver ty
pisk valgt ud fra, hvordan maskinen 
bevæger sig på himlen, måske sågar 
hvilket land den kommer fra, og så 
det helt personligt udtryk. Romantik 
eller humor. Sjovt og smukt; nærmest 
betagende! 

I VAWC 2018 var der tilført klassen 
Rolling the Circle et ukendt program, 
som piloten får udleveret, kort før 
det skal flyves. Ingen træning er så
ledes mulig, ud over tørtræning på 
jorden. Det var virkelig sjovt at følge 
piloternes kamp i luften. Til den mere 
kuriøse del var der i år udtænkt en 
TIMEWINDER-konkurrence, hvor 
piloterne (frivilligt) konkurrerede på 
at dresse-up til deres fly (nationalitet, 
årgang osv.). Povl Toft stod for denne 
del af konkurrencen, og den gav et 

stort vitamintilskud til Award Din
ner /Party lørdag aften. 

DISSE FANTASTISKE ... 
Formanden for Skive Flyveklub, 
Tommy Korsholt og hans fantastiske 
hustru Anne Martha samt en række 
gæve hjælpere satte en utrolig dejlig 
ramme om hele arrangementet. Man
ge af de erfarne deltagere nævnte, at 
det var deres "best ever" oplevelse, og 
vores arrangør-gruppe kan kun bakke 
op om denne holdning. Det er simpelt 
hen intet mindre end fantastisk at 
opleve den positive, konstruktive, ef
fektive samarbejdsånd som hersker i 
"Team Skive". Stor (STOR) tak! 
Man kunne fylde et helt FLYV med 
de historier som deltagerne kunne 
levere. Fantastisk. En af de mest spek
takulære var historien om Taff Smith 
(UK), der fløj en Bi.icker Jungmann 

fra Australien til UK for 20 år siden 
(Uden GPS!!!). Utroligt mange udfor
dringer undervejs måtte overkommes 
med erfaring, .1innunship og mod! 
Bl.a. måtte Taff tage et vildt stræk på 
7 timer over vand i det gamle veteran
fly for at nå Filippinerne. Han ramte 
kysten 18 km off track. Respekt! Taff 
deltog med sin Jungmeister, og skulle 
have været lead for den engelske 
4-skibs Bi.icker formation. Desværre 
var denne blevet reduceret til 2 fly 
grundet tekniske udfordringer på 2 af 
maskinerne. 

Chief Judge Jiri Korble, Tjekkiet, og inter
national dommer Jan Maxen og assistent 
Annelise i fuld koncentration 

I modsætning til almindelige kunstfly
vekonkurrencer medbringer mange 
deltagere deres ægtefælder og venner 
som ground crew. Dette koblet med 
den generelle holdning fra konkur
renceledelsen og ikke mindst måden 
The Performance flyves og dømmes 
på, giver en meget speciel social plat
form. En helt speciel stemning. Måske 
også forstærket af den sjæl, der er i de 
helt op til 80 år gamle maskiner! 

Og så er der festen. Forestil dig en 
sprød efter-konkurrence stemning. 
Forventningsfulde og spændte entu
siaster. Tilsæt god mad og vin, masser 
af koldt øl. Varm op med en jazz seks
tet under middagen. Og så få det hele 
til at eksplodere med et 19 mands-
Big Band! Musik, maskiner, ånd, sted 
og musik gik op i en højere enhed. 
Wauw! A night to remember! 
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Hvilke fly kan være med? 
Vintage-klassen er for fly ældre end 
1955, og her deltog Hardy Vad i KZ VIII 
og Povl Toft i Stampe SV48. Rigtig fin 
flyvning i disse formidable maskiner. 
Ikke mindst KZ V/1/'eren tog alle med 
storm, og begejstringen blev ikke 
mindre, da Hardy Vad hold et historisk 
foredrag om den fantastiske maskine 
og dens historie. Classic-klassen er for 
fly ældre end 1970 og nyere end 1955. 
En Bolkow fra Schweiz og en engelsk 
Zlin 526 deltog feks. i denne klasse. 
Endelig er der klassen Replica, der kan 
rumme mangt og meget. Og vi glæder 
os til at se de to KZ V/11-replikaer, der 
findes i Danmark. Forhåbentlig til 
næste år! 

FREMTIDEN 
Et arrangement af denne art og med 
disse ambitioner kræver en del res
sourcer. Og da vi ønsker at holde delta
ger gebyret på et overskueligt niveau 
(150 EUR) så er det rigtig vigtigt at 
fi nde nogle virksomheder der ønsker 
at bakke op om VAWC. Nordic Aviation 
Capital (NAC), Bose, Flieger Magazin, 
RiscPoint forsikring og en række lo
kale sponsorer gjorde det muligt. Stor 
tak for jeres uvurderlige støtte. 
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Man fornemm er en stærk "vintage
ånd" blæse i disse år. Det gælder for 
gamle biler og for gamle fly. Og man 
fornemmer også et stæ rkt ønske om 
at BRUGE disse biler og maskiner til 
det, de var tænkt til, og ikke blot be
tragte dem som museums klenodiet: 
Hardy Vad sagde det ganske præcist 
i forbindelse med det første VAWC 
i 2016: "VAWC gives these fabulous 
old-timers a new sense of purpose, 
and do re-ignite their proud owners 
and pilots. VAWC unites the compe
titive and social spirit and gives you 
personally a sense of going somewhe
re, rather than retreating ... " 

VAWC GOING GLOBAL. .. 
Måske ikke "global", men udviklingen 
af konceptet, og ønsket om at eks
ponere flere gæve vin tage aerobatic 
piloter for den ædle dyst i VAWC, 
har betydet at vi har besluttet at 
rykke VAWC til Tyskla nd, næ rmere 
betegnet GERA, lidt syd for Berlin. Vi 
håber at dels få nye perspektiver og 
ideer i spil, og ikke mindst håber vi 
på at kunne tiltrække flere vintage 
aerobatic piloter fra Italien, Spanien, 

To nøglepersoner i 
VAWC, Povl Toft og 
Søren Dolriis 

Frankrig og Tjekkiet. .. Samtidig er 
turen ikke længere fra Stockholm og 
Helsinki ... eller UK i forhold til f.eks. 
Skive. (Og en fin tur t il dig eller din 
flyve klub) Vi holder dog rigtigt godt 
fast i konceptet og forventer at VAWC 
2020 igen vil være at finde på dansk 
jord. Daten er sat til 15-18/8 ... og vi 
glæder os til at se flere danske delta-
gere ... og besøgende! + 
Se mere på www.vintageaerobatic.com 



Vinderne af "The Performance''. Fra venstre Rainer Bernd (tyskland), Vinderen 
Benoit Dierickx (Belgien), og Bernhard Drummer (tyskland) .. . og Brian Zeder
berg, tidligere verdensmester i ''Advanced" 

Og de stolte vindere er. .. 

Looping the Loop 

Akrobatisk Oldtimer 

VERDENSKLASSE 

1. Claus Cordes, Stieglitz, Tyskland 
2. Les Clark, BiJcker Jungman, UK 
3. Poul Erik Nielsen, Stampe SV4c, Danmark 

Dancing the Cloverleaf 
1. Jan Schiedek-Jacht, BiJcker Jungmeister, Tyskland 
2. Søren Dolriis, Stampe SV4c, Danmark 
3. Stephen Hipwell, Zlin 526, UK 

Rolling the Circle 
1. Benoit Dierickx, BiJcker Jungmeister Replika, Belgien 
2. Bernhard Drummer, Biicker Jungmann, Tyskland 
3. Rainer Berndt, BiJcker Jungmeister, Tyskland 

The Performance SOLO 
1. Benoit Dierickx 
2. Rainer Berndt 
3. Bernhard Drummer 

The Performance TEAM 
1. Rainer Berndt and Bernhard Drummer 
2. Les Clark and Taff Smith 
3. Oliver Heupel and Jan Schiedek-Jacht 

Th.: Rainer Bernd fra 
Tyskland "danser" sin 
præsentation af sin flyv
ning i "The Performance" 
- kreativ freestyle, der 
flyves til musik 

• 

"Mr, Skive"for fuld 
udblæsning. Tommy 
Korsholt, formand 

for ~kive Flyveklub, 
pra¾enterer galla

middagen. 
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Flyvemuseer i 

Der er mange af dem - rigtig mange, man må vælge. Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Vi besøger fire i den østlige del af landet. 

USA er fuld af flyvning - og alt mu
ligt andet seværdigt. Problemet kan 
være at vælge. Her er et bud på fire i 
den østlige del af landet. Hvis mindre 
aeronautisk indstillede familiemed
lemmer er med på turen, er der også 
andet at se disse steder. 

Det er nemt at arrangere sin egen tur 
i USA. Billetter til indenrigsfly kan 
købes på nettet, der er masser af ru
ter og selskaber, men bestil i god tid, 
og en udlejningsbil er relativt billig. 
Benzin fås næsten til foræringspris. 
Jeg nævner lidt om, hvor jeg har boet 
som inspiration til, at læserne selv 
kan finde sig hoteller, moteller eller 
bed-n' -breakfast. 

National Air and Space Museum 
Vi starter i Washington DC, og lad det 
bare være sagt med det samme - det 
her er et af verdens bedste flyvemu
seer. Nogle af udstillingerne er ab
solut verdensklasse, og så er der en 
lang række flyvehistoriske klenodier. 

Den amerikanske flyvehistorie domi
nerer massivt, men landet har også 
så central en plads i flyvningens hi-

Amelia Earharts "Little red bus" - et af de 
mange klenodier på National Air and Space 
Museum. I denne Lockheed Vega 58 fløj hun 
som den første kvinde solo over Atlanten i 
1932. 

storie, at det er helt naturligt. Og det 
amerikanske er faktisk netop pointen 
her. 

National Air and Space Museum lig
ger nemlig sammen med 10 andre 
Smithsonian-museer lige i hjertet af 
hele den amerikanske selvforståelse. 
Det er ved the Mali, hvor en nyvalgt 
præsident står foran Kongressen og 
ser ud over menneskehavet, når han 
bliver indsat. I den modsatte ende af 
The Mali ligger store national monu
menter, bl.a. mindesmærket for de 
faldne i Vietnam. Og oppe til højre 

for enden af en park ligger Det Hvide 
Hus. Mere centralt kan disse museer 
over den amerikanske historie ikke 
ligge. National Air and Space Museum 
er således ikke et flyvemuseum, som 
er gemt lidt af vejen, fordi teknik er 
for nørder eller tosser. Nej, det er en 
vigtig del af landets historie, der lig
ger klos op ad dets største historiske 
monumenter og det politiske systems 
vigtigste institutioner. Budskabet er 
klart: flyvning og rumfart er den del 
af os. Værsgo! Og det er flot og gratis. 
folk skal ikke holdes væk af en eller 
anden indgangsbillet. 
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Flyvemuseer i 

~~ 

Hvor boede jeg i Washington? 
På et hotel i kvarteret lige nord for The 
Mal/ og øst for Det Hvide Hus. I nem 
qå afstand til begge dele. Man kan bo 
billigere længere ude i byen, men hvor 
mange dage har mon i Washington DC, 
og hvor meget af den skal bruges på 
transport? 

Der er mange "highlights" i udstil
lingshallerne. Lindbergs "Spirit of St. 
Louis" (første soloflyvning over Atlan
ten), Bell X-1 (første flyvning gennem 
lydmuren), Grumman Gamma "Polar 
Star" (nødlandet under en antarktisk 
flyvning i 1935), Douglas World Cru
iser ( et af flyene fra første flyvning 
rundt om jorden i 1924 ), Rutan Voya
ger (første nonstop flyvning rundt om 
jorden uden lufttankning) og mange 
flere. Man tror det er løgn - disse mi
lepæle i flyvningens historie så smukt 
restaureret og begavet udstillet. 

Man tror næsten også det er løgn, at 
man ser den originale Wright Flyer 
fra 1903. Den er næsten for flot, men 
den er god nok. Maskinen fløj kun den 
ene dag i 1903, hvor den blev ødelagt, 
da vinden greb fat i den eher flyvnin
gerne. Wright Flyer stod opbevaret 
i kasser og levede herefter en noget 
omtumlet tilværelse, inden den blev 
restaureret og udstillet i Washington 
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Fokker D VII bygget i Schneidemiihl i 1918 - dengang i Pommern, nu hedder byen Pifa og 
ligger i Polen. Flyets pilot, Heinz Freiherr von Beoulieu-Marconnay, landede Fokkeren på 
en amerikansk flyveplads nær Verdun to dage før våbenstilstanden på Vestfronten. I 19 20 
overgav det amerikanske krigsministerium flyet til Smithsonian Institution. 

DC. Det meste af strukturen er ori
ginal, men et lille stykke træ og lær
red fra den blev taget med til Månen 
ombord i Apollo 11. Stumperne er 
siden blev udstillet der, hvor Wrights 
flyvninger fandt sted den 17. decem
ber 1903. 

En afdeling af National Air and Space 
Museum ligger ude nær Dulles luft
havnen. Uden skyggen af tvivl også 
værd at se, og den kan let nås med 
offentlig transport fra bymidten. Jeg 

blev desværre forhindret i at tage der
ud, men der er ingen tvivl om at dette 
også vil være en fantastisk oplevelse. 

FANTASY OF FLIGHT 
Samlingen i det centrale Florida 
skilter med at være verdens største. 
Omkring 200 fly indgår, og det hele 
kan flyve eller skal restaureres til at 
kunne det, især sidstnævnte. Samlin
gen ejes af Kermit Weeks, der var så 
heldig, at hans bedstefar var geolog 
og med til at finde olie i Australien. 
Det har siden givet en stadig strøm af 
cool cash, som Weeks blev medarving 
til. Han har brugt pengene til noget så 
fornuftigt som at samle på flyvema
skiner. 

Interessen er ældre end arven, og 
Weeks var allerede en erfaren aero
batic-pilot, der kendte til selvbygning, 
da pengene gjorde det muligt for ham 
at realisere de vildeste drømme. 

Den originale Wright Flyer - verdens første 
motoriserede flyvemaskine. Præsentatio
nen her hor elementer både fro den første 
flyvning ved Kitty Howk og fra hjembyen 
Dayton, hvor brødrene havde deres cykelfor
retning. 



Hos Fantasy of Flight er der - ligesom på 
flere andre amerikanske museer - meget 
kompetente folk, mon kan falde i snak med 
og få mere at vide. Bill her har en fortid i 
US Navy, hvor han var mekaniker på bl.a. 
Grumman F9F Panter. Det kostede ham 
en del af hørelsen,fordi det hørte med til 
jobbet at ligge inde iflykroppen og justere 
en pumpe, mens motoren gik på fuld gas. 
Man undrer sig over, at han i det hele taget 
overlevede oplevelsen! Husk at spørge til 
guidernes personlige historier - de kan 
være det mest spændende! 

Ambitionerne er store. Her er hanga
rer, værksteder, lagerrum og recepti
onslokaler. Der græsbaner med beton 
under - verdens eneste af den slags? 
Tanken er, at man både kan lande 
tunge bombere fra Anden Verdens
krig og alligevel have mulighed for at 
lette med taildraggers uden bremser 
fra Første Verdenskrig. Den slags fly 
bliver meget misfornøjede hvis de 
ikke kan starte og lande lige mod vin
den fra græs. 

Men i øjeblikket er planerne fo r ste
det noget med omfattende end det, 
man kan komme til at se som besø
gende. 

Gee Bee R2. Da jeg var forbi, var der flere 
af 19 30'erne spændende racerfly udstillet. 
Flyet her staller ved 100 mph, touch-down 
er ved 120 mph og approach foregår ved 
140. Kermit Weeks kommenterer, at flyet 
er "et af samlingens mere udfordrende at 
lande og taxie på jorden''. 

Stedet gav underskud og er sat på vå
geblus, mens vilde planer om en aero
nautisk forlystelsespark tager form. 

Der er adgang til en hangar, hvor der 
er butik og en række fly udstillet. Det 
varierer, hvilke fly fra samlingen, der 
udpeges til at stå her. Men det er en 
mindre del af den. Måske dukker Ker
mit Weeks op og flyver med et eller 
flere af flyene, men måske gør han 
ikke. Det ved man ikke på forhånd. 

Booker man i forvejen og lægger 500 
dollars, kan man komme rundt i en 
del bygninger og se noget af alt det, 
der bliver restaureret eller er 

Hvor boede jeg i Florida? 
Jeg skulle ikke lige se Disney World 
eller andre af de store attraktioner 
nær Orlando og Fantasy of Flight, så i 
stedet for blive i det dampende centrale 
Florida, boede jeg ude ved Golfkysten 
vest for Tompo. Den ca. halvanden times 
køretur i den lejede Ford Mustang Con
vertible var sådan set en fed oplevelse 
i sig selv. Ved Madeira Beoch var der 
mange hoteller og feriecentre. I øvrigt 
også flere muligheder for at leje fly, 
hvis man vil flyve en tur selv. Fint at 
slutte dagen med at ligge i vandet og 
se pelikanerne flyve skræntflyvning på 
rækken af hoteller. 
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opmagasineret. Det er så en 3 timer 
tur med guide for op til seks personer. 
Er det så værd at besøge Fantasy of 
Flight? Helt ærligt, er det nok i over
kanten at tage til Florida alene for at 
se denne samling, fordi så lidt af den 
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er tilgængelig i øjeblikket. Er man til 
Sun-n' -Fun, der afholdes tæt ved, kan 
det give god mening at kigge forbi. 
Og så venter vi på, at alle planer og 
drømme om stedet går i opfyldelse. 
Så skal det nok blive spændende. 

En af New England 
Air tjyseums frivillige 
støtter kommer en gang 
om ugen og polerer 
8-29'eren. Et uendeligt 
arbejde, som man kun 
kan beundre og takke 
ham for! 

Vær opmærksomhed på, at museet er 
mere eller mindre lukket en stor del 
af sommeren. 

NEW ENGLAND AIR MUSEUM 
1 tidsrummet 14.56 til 15.01 den 3. 
oktober 1979 blev Bradley Air Muse
um praktisk taget jævnet med jorden 
af en tornado. Men fire år efter var det 
bygget op igen, og i dag fremstår det 
nyt, lækkert, gennemført som New 
England Air Museum. 

Museet ligger i Connecticut, omtrent 
midtvejs mellem New York City og 
Boston. Vi er i det grønne New Eng
land med snoede veje og de typiske 
amerikanske træhuse overalt. 

Der kom en seriøs bulder-og-brag-front ind 
over New England Air Museum, mens jeg 
besøgte det. Denne Grumman E-18 Tracer 
stod med sin egen paraply uden i regnen, 
men jeg kom ikke tættere på end den åbne 
dør i museet. 



Er man i New England, skal man ikke 
snyde sig for dette museum. Det har 
mange spændende fly og helikoptere 
- flere man ikke anede eksisterede! 
Det er altid rart at kunne gå og savle 
lidt over en F-4 Phantom, en P-47D 
Thunderbolt eller en sølvskinnende 
F-104C Starfighter, og det kan man 
på museet. Men Det er altså næsten 
mere spændende at finde ud af, at der 
er noget som hedder Doman LZ-5 og 
Nixon Special. 

Den største udstilling drejer sig 58th 
Bomb Wing, der bl.a. fløj fra Indien 
og Kina under sin indsats mod Japan. 
Centralt i denne udstilling står en 
skinnende blank B-29A Superfortress. 
I selskab med en af de venlige guider, 
kan man komme t il at stikke hovedet 
op i forreste bomberum og gå op ad 
en trappe, så der også er udsigt til 
cockpittet. 

Hvad i himlens navn er så lige det? Helt 
seriøst, du aner det ikke, vel? Det kan afslø
res, at Kaman K-168 var et forsøg på at lave 
et Vertical Take-Off and Landing fly til US 
Navy. For at spare tid nøjedes Kaman med 
at konstruere en drejbar vinge med motorer, 
som man så satte på kroppen af en Grum
man Goose. Forsøg i vindtunnel/er og med 
flyvning i fortøjet tilstand blev gennemført, 
inden projektet blev skrottet i 1962. Flyet 
er i dag en af New England Air Museums 
sjældenheder. 

Sidst men ikke mindst, har New 
England en pæn stor samling Sikor
sky-maskiner og billeder fra denne 
pioners spændende liv. Ham vender 
vi tilbage til i en artikel andetsteds i 
bladet. 

OLD RHINEBECK 
Lad det bare være sagt med det sam
me. Fly er altså mere interessante, 
hvis de flyver. Men få i verden har så 
fin en samling gamle fly - nogle origi
nale, andre replikaer - som det, man 
finder på Old Rhinebeck Aerodrome. 

Flyvemuseer i 

~~s 

Hvor boede jeg i New England 
Både Old Rhinebeck og New England Air 
Museum kørte jeg til fra et bed-n~break
fast tæt ved byen Hudson. "Thyme-in
the-country" på Fish and Game Road er 
et usædvanlig hyggeligt gammel ameri
kansk træhus, hvor der hver dag serveres 
forskellig morgenmad fremstillet af 
hjemmedyrkede råvarer eller produkter 
fra nærliggende gårdbutikker. Meget 
personligt. Det er let at komme i kontakt 
med de andre gæster, ofte New Yorkere, 
der lige skal nogle dage på landet for at 
trække frisk luft. 

New England Air Museum har en fin Sikor
sky-samling. Her den flyvende kran CH-548 
"Tarhe''. Inde i containeren under den vises 
film om maskinen. I Vietnam var typen med 
til at bjærge mere end 380 nedskudte fly. 

Her er vi ude i skoven bag den lille by 
Red Hook et par timer nord for New 
York City. Det var her flyentusiasten 
Cole Palen byggede sin drøm om en 
flyveplads, hvor man fejrer flyvningen 
før Anden Verdenskrig, ikke mindst 
den tidligste. Stedet har haft tætte for
bindelser til National Air and Space 
Museum i Washington, bl.a. med hen
syn til at dele viden og reservedele. 

Det særlige ved Old Rhinebeck er 
ikke bare, at man flyver med en del 
af samlingen, men at det foregår hver 
weekend i sæsonen fra midt i juni til 
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først i oktober, og at det sker indenfor 
rammerne af et show. Det var Cole Pa
lens faste overbevisning, at skal man 
gøre et bredt publikum interesseret i 
den tidlige flyvning, må det ske på en 
underholdende måde. Det er tegne
serie-falde-på-halen-komik, og ikke 
et ondt ord om det. Ingen kan have 
noget imod, at endnu flere opdager, at 
flyvemaskiner kan være spændende 
at have med at gøre. 
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Alt er ikke flyvende hele tiden, ved
ligeholdelse og reparationer kan få 
fly ud af drift i perioder. Så man kan 
aldrig vide, præcist hvad kan kommer 
til at se. Lige i øjeblikket mangler der 
strengt taget et all ieret fly eller tre 
for at kunne spille komedien om Sir 
Percy Goodfellow, Trudy Truelove, 
franske Fifi og skurken The Black 
Baron of Rhinebeck. 

Tyske fly fra Første Verdenskrig var 
pænt repræsenteret her i sommers, 
mens de allieredes roller blev spillet 
af civile dobbeltdækkere. Måske ikke 
helt overbevisende, men "the show 
must go on". Og så skal det lige siges, 
at historien ikke fylder hele showet, 
ligesom der er fly, der bare flyver, 
fordi de skal vises frem. De helt gamle 
fra tiden før Første Verdenskrig nøjes 
med så lange hop hen ad banen, som 
motorerne tillader. 

Lidt oppe ad bakken bag parkerings
og flyveplads ligger det egentlige 
museum. Her findes flere fly, modelfly 
og et utal af plakater og diverse gen
stande, der har med tidlig flyvning at 
gøre. Det hele står tæt. Og man kan da 
finde et enkelt støvgran eller en ting, 
der kunne restaureres her og der. 
Det er betingelserne, nå r opgaverne 
er mange, og så mange af dem skal 
løses på frivillig basis. 

Der kommer ofte gæster og deltager i week
endens shows. Her P.r det Mark Meredith, 
der får tanket sin Super Chipmunk. 



1. Fire at de unge hjælpere, der er med til 
at få forestillingen til at fungere hver week
end. Fra venstre: Jenna i rollen som Fifl, 
Steve der knokler løs med at håndtere fly og 
køretøjer på jorden, Forrest som Sir Percy 
Goodfellow og Bridget som Trudy Truelove. 

2. Airshows på Old Rhinebeck indledes med 
nationalsangen - ofte spillet på trompet. 
Men her fremført som solosang af 18-årige 
Rachel, der har musik som speciale på high 
school. Ellers brugte hun dagen på at slæbe 
rundt på fly og holde holer nede, når moto
rer skulle prøves af 

Flyvemuseer i 

~~ 

3. Denne Fokker D VIII har roterende 
stjernemotor. Den knaldede og larmede, så 
man skulle tro, der var et funktionsdygtigt 
maskingevær på flyet. Det var der ikke. 
Motoren klarede hele lydbilledet selv. 
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New England BoSton 
Air Museum 

Old * * 
Rhinebeck New York 

National Air ond 
Space Museum * Washington 

0 lando 

FontcJy * 
of Flight 

Nærkontakt med samlingens Albatros DVa 
på en tur op fra Rhinebeck. Den flyver i 
farver fra en Albatros DVo, som i 1917 blev 
fløjet af Walter Boning fra storhertugdøm
met Oldenburg. I 1918 overlevede han en 
midoir-kollision med sin wingmon. Bonings 
farver på flyet giver mulighed for at beun
dre noget af det smukke træarbejde. 

Kommer man til Old Rhinebeck bør 
man unde sig selv en tur i samlingens 
New Standard D-25. En barnstormer
maskine bygget i 1929 med plads til 
pilot bagerst og op til fire passagerer 
foran. 

Afslutningsvis skal det nævnes, at alle 
de fire museer er meget bevidste om, 
at der findes børn i denne verden. Og 
at udstillingerne også skal rumme 
noget, der gør dem interesserede i 
flyvning. Kermit Weeks har lavet bør
nebøger, National Air and Space har 
et imponerende science- og børne
eksperimentarium og i New England 
er der børneaktiviteter med bl.a. 
fortæ lling, flyverdragter og papirfly. 
Tag bare familien med. Og kom så i 
gang med at planlægge næste år tur 
vestpå! + 



1. Frivillige er helt nødvendige for at få 
Gid Rhinebeck til at fungere. James kører 
helt oppe fra det nordlige New England for 
at give en hånd med, når der skol afvikles 
shows og restaureres fly. Ellers bygger han 
guitarer, og har haft bl.a. Sting og Bruce 
Springsteen som kunder. 

2. Old Rhinebecks Curtiss Jenny er 100 år 
gammel! Her forsøger Trudy Truelove at 
klamre sig fast, men det lykkes ikke. Som 
i en god tegneserie overlever hun dog 
det halsbrækkende styrt og historien går 
videre ... 

Flyvemuseer i 

~~ 

3. Gid Rhinebeck set fra samlingens New 
Standard 0 -25. Man ser hangarer og butik 
- museet med de ikke flyvende maski-
ner ligger et lille stykke derfra. Bemærk, 
hvordan banen har træer hele vejen rundt. 
Motorstop i starten er ikke nogen oplagt 
ide her. 
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Hvert år i oktober sker det: 
Verdens største "Back-coun
try Fly-In" foregår på en ud
tørret sø i Nevada - et godt 
stykke nord for Reno - på 
en privat airstrip ved navn 
"Oead Cow Loke Bed''. Navnet 
opstod meget naturligt ved 
at de første piloter, som lan
dede her, fandt de jordiske 
rester af en ko. Piloterne var 
ved at lede efter et egnet 
sted til det planlagte "High 
Sierra Fly-In" og besluttede, 
at stedet var perfekt til for
målet. 

Det begyndte for fi re år siden som et 
hygge-træf med nogle "bush-piloter", 
der langt fra luftfartsmyndigheder og 
andre forstyrrende indretninger af 
den slags, nød Nevadas storslåede na
tur og stegte deres medbragte steaks 
over et fælles bål. Men gode t ing kan 
ikke holdes he mmeligt og nu, fi re år 
senere mødes 400 flyvemaskiner af al 
slags til denne store weekend, hvor de 
første fly allerede ankom torsdag. 

Min ven Thomas er vild med at flyve 
"derude", hvor der ingen flyvepladser 
er og for nogle måneder siden fandt 

han den helt rigtige flyvemaskine til 
den slags flyvning: en Cessna Sky
wagon 185 med store hjul - en rigt ig 
arbejdshest t il "bushen", samme type 
som jeg selv har fløjet i Sydamerikas 
jungle med forsyninger til guldgra
vere, og med en slidt motor på 230 
heste. Men Thomas' fly er betydelig 
bedre med sine 300 heste, som alle 
lever i fu ld vigør i den nyrenoverede 
motor. 

Rejsen t il USA er blevet gjort lettere i 
disse tider: Direkte fly fra København 
t il Oakland, San Francisco på 11 timer 
- mens tiden står stille - jeg har aldrig 
gloet ind i en solnedgang i så mange 
timer. Efter landingen og en urimelig 
langsommelig Immigrat ion, er der 

kun en t imes kørsel t il Tracy, hvor 
flyet står parkeret. 

Næste formiddag er vi klar til afgang 
med et tungt fly, fyldt med udstyr og 
tanket ti l randen. Dagens mål: Death 
Valley. Men vi flyver sydover i fø rste 
omgang, forbi San Francisco og Gol
den Gate bridge, der står som fine 
silhuetter i disen. Der er forbavsende 
lidt t rafik på radioen, typisk for de 
amerikanske flyveleredere, når man 
har checket ind, holder de øje med e n 
på radaren. Ikke så meget snak. 

"Hvad med en let frokost?" spørger 
Thomas." Jeg kender et hyggeligt 
sted lige rundt om hjørnet!" Og tyve 
minutter senere lander vi i "Half 
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Moon Ilay" på en fin lang betonbane 
og parkerer foran "3-Zero Cafe", op
kaldt efter landingsbanen "30", som 
vi landede på. Det er et klassisk sted 
for flynørder, nysgerr ige flyveentu
siaster og andre ganske almindelige 
mennesker, der trænger t il en burger 
eller en kop kaffe, mens de har noget 
interessant at kigge på, både udenfor 
og indenfor vinduerne. Alle rum i 
cafeen er udsmykket og behængt med 
a lverdens ting fra fly, utallige model
ler dingler fra loftet, mens væggene er 
tapetseret med fotografier fra flyvnin
gens verden. 

Mens vi nød vores kaffe, talte vi om 
netop den slags steder vi mangler i 
Danmark, som man kan flyve til, holde 
en afslappende pause uden at skulle 
tænke på landingsafgifter, flyveplaner 
og bekymringen "kan vi nå til næste 
tankstation?" Landingsafgiften er 
ikke eksisterende og her køber man 
flybenzin på s it personlige kreditkort, 
og til en pris som e r til at have med at 
gøre: omkring fem dollar per Ga llon, 
knap ni kroner per liter. 

f ra "Half Moon" var det naturligt at 
sætte kursen mod øst, søndenom San 
Franciscos kontrolzone og direkte 
mod "Yosemite National Park". Vinden 
er med os og vi blæser hurtigt mod 
den berømte park med de nationale 
ikoner som "El Capitan", et bjerg med 
en lodret klippeside på 910 meter og 
"Half Dorne", som knejser i landska
bet, 2700 meter over havet, som en 
skulptur, der må have stået model t il 
Sydneys operahus. Bagved Half Dorne 
breder sig en kolossal røgsky - en af 
de mange skovbrande, som for nylig 
lukkede hele parken i længere tid. 

Vi cruiser afsted med 130 kt i 9000 
fod, men snart må vi stige t il 13.000 
fod for at komme over bjergmassivet, 
som spærrer vejen mod "Dødens 
dal". Tid til at åbne for iltflasken. På 
den anden side af bjergene åbner sig 
en ny verden og sigtbarheden synes 
grænseløs. Brune og gule farver i 
alle nuancer, ikke flere træer, ingen 
grønne pletter, men uendelige flader 
a f udtørrede søer som engang var 
havbund. 

Her kan stadig findes muslinger fra 
fortidens hav. Vi er nået til Mojave
ørkenen og den nordlige del af Death 
Valley, som er 225 km lang og beryg
tet tor sme ekstreme temperaturer. 
l 1913 blev her målt 56,7 grader 
celsius, den højeste temperatur målt 
på jorden. Længere mod syd bliver 
de brunlige sletter til kæmpe flader 
af salt som blænder i solen. Vi nær
mer os dalens laveste punkt på 86 rn 
under havets niveau, som sjovt nok 
ligger kun 136 km fra USA's højeste 
punkt, Mount Whitney, som er 4421 
meter over havet. 
Vi er fristet til at finde et sted, hvor 
vi kan lande - just for the record. 
Temperaturen i cockpittet stiger over
bevisende. Selv om vi allerede flyver 
næsten afldædt og ventilationen 
står fuldt åben, begynder sveden at 
springe frem. 

Vi overvejer mulighederne for at 
lande på en af de s tore saltsøer, men 
vi ved intet om, hvad der gemmer sig 
under saltet. Og der er ingen spor 
efter fly eller biler, som har vovet s ig 
ud på det. Men man kan jo altid snuse 
til det og vi gør det bedste vi har lært 
i Alaska: lave en "touch, run and go" 
med næsten fuld power, mens vi kø
rer på overfladen med lav flyvefart 
i et par hundrede meter og bagefter 
inspicerer vores spor fra luften. Jeg 
synes hjulsporene var lidt for dybe til 
at indikere en hård nok overflade - og 
hvad nu hvis der var vand nedenun
der, eller bare blødt nok t il at synke i? 
Det var vist ikke det rette sted at eks
perimentere og selv om vi har satellit
radio ombord, så ville det være ær
gerligt, at skulle råbe om hjælp midt i 
Death Valley. 



Vi opgav, men fandt kort efter et sted 
uden salt, som så mere tilforladeligt 
ud. Vi lagde an til landing - sikkert 
nok med en smule forhøjet puls og 
rigeligt med adrenalin i blodet. 

Det er som at komme til en helt an
den planet - at sætte sine fødder for 
allerførste gang et sted, hvor ingen 
andre har været før og hvor der ingen 
synlige spor er efter mennesker eller 
andre levende væsner. 

Den store stilhed, som begynder at 
"larme", da vi har slukket motoren, er 
steget ud afflyet og står overvældet 
af det storslåede landskab under en 
uendelig blå himmel. Jeg begynder at 
gå ud i den stille storhed, væk fra flyet 
og foran mig åbner sig et landskab 
som synes uendelig. Jorden, jeg går på 
er ikke jord, men mere et gulv, skabt 
af en kunstner med store perspekti
ver, der har kreeret en belægning, et 
tæppe med mønstre og former i evig 
forandring, så smukt at jeg næsten 
ikke nænner at gå på det med mine 
ørkenstøvler. Jeg efterlader spor som 
måske aldrig bliver s lettet. Tænk at 
kunne vade omkring i et kunstværk! 
Bag mig lyder et brøl af en startende 
flymotor. Thomas benytter lej lighe
den til at flyve en tur omkring mig. 
Han elsker lige som mig at lande i ter-
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rænet rundt omkring i verden, langt 
fra flyvepladserne - og nu er chancen 
her for at tage billeder af det. Et se
kund tænker jeg: Her står jeg med en 
halv flaske vand og et kamera midt i 
Death Valley - og derude flyver min 
kammerat og livline. Men storsindet 
som Thomas er, får jeg også lov til at 
efterlade ham på jorden, midt ude 
i det store ingenting, for at han kan 
lave nogle billeder af sin elskede fly
ver, mens den starter og lander in the 
middle of nowhere. 

Vi overnattede i Bishop, et berømt 
sted for svæveflyvere, som kommer 
hertil fra hele verden for at flyve re
korder over Sierra Nevada. Verdens 
tidligere højderekord i svævefly på 
14.935 meter blev også fløjet herfra 
den 17. februar 1986 af Robert Har
r is. Der står en mindetavle ved ind
gangen til lufthavnen. 

På vej til "Dead Cow", flere timers 
flyvning fra Bishop, måtte vi finde et 
sted, hvor vi kunne tanke flyet helt 
op igen. En lille mineby med en 2000 
meter lang asfalt bane midt i ørkenen 
var det perfekte sted. Igen en velholdt 
flyveplads med en tankstation, et 
par hangarer og et enkelt hus med et 
skilt "Pilots Canteen", et klubhus for 
piloter. Her hilste vi på en enlig æ ldre 
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dame, som bød os indenfor t il kaffe 
og småkager. Hun boede fast i huset, 
som er hendes private hjem. Hendes 
afdøde mand var pilot i flyvevåbnet 
og blev senere en betydningsfuld per
son i samfundet. Han havde efterladt 
hende huset og flyvepladsen med 
landingsbanen på to kilometer, som 
hun nu driver privat med lidt tilskud 
fra kommunen - ingen landingsafgift. 
"Men jeg er glad for, at i køber noget 
benzin", sagde hun smilende. Vi fyldte 
ta nkene helt op. 
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Nord for Reno ved Pyramid Lake, 
kunne vi høre de første stemmer på 
radioen, da vi tunede ind på "Dead 
Cow" - frekvensen. Det var ikke svært, 
at få øje på vores destination: En 
kæmpe s tøvsky stod og markerede 
heftig aki t ivitet på jorden og i luften 
ved den døde ko's sidste hvilested og 
den 1200 meter lange str ip, som var 
afmærket med røde kej ler. Banen var 
hård som brændt ler og glat som et 
stuegulv, men sigtbarheden var kraf
tigt nedsat fra støvet som lagde sig på 
tænderne. 

Da vi rullede langs rækken af parke
rede fly, var det som at komme hjem i 
det kendte selskab: Super Cub's med 
store, støvede hjul i lange rækker. 
Men midt på den åbne flade stod no
get, som fangede vores opmærksom
hed: et monster af en "bush-flyver", 
knaldrød på lange ben og høje vinger, 
provokerende og nærmest aggressiv 
i sin fremtoning- "DRACO, den røde 
drage", som vi har hørt så meget om. 
Ved siden afflyet stod en li lle gruppe 
af mænd. Der var et kendt ansigt 
imellem dem. Vi standsede og hilste 
på Bobby Breeden, fungerende STOL 
(Short Field Take-off + Landing) ver
densmester. Han var vores instruktør 
i Alaska, da Thomas og jeg tog et 
kursus i avanceret bush-flyvning, 
kaldt "Flying for Survival". Bobby in
troducerede os til Mike Payton, den 
stolte ejer af "Draco". Mike fortalte, at 
han selv havde modificeret sin polske 
"Wilga" med en turbine-motor og 
andre småting for at kunne deltage i 
lørdagens "STOL/ Drag-race" her på 
stedet. Han var ikke i tvivl om, at hans 
fly var toppen af fødekæden og at han 
kom til at æde alle andre deltagere. 
Vi fandt et hul i rækken af flyene, ikke 
langt fra de opstillede toiletter, s log 
teltet op på den krakelerede overflade 
under flyets vinge, der fungerede som 
et skyggende tag for teltet, og tømte 
flyet for udstyr, proviant og vand t il 
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flere dage. Fra de medbragte cam
pingstole nød vi udsigten over de ind
kommende fly og især den kaotiske 
trafik på jorden, som indimellem var 
næsten skjult af en rullende støvsky 
fra et startende fly. 

Alt var i bevægelse på kryds og 
tværs: fodgængere, cykler, motorcyk
ler, biler og rullende fly. Af og til kom 
et par motoriserede Paraglide re i få 
meters højde henover det hele, og for 
at gøre det endnu mere interessant, 
kom der også nogle ret store fjernsty
rede modeller farende, for ikke at tale 
om dronerne, som selvfølgelig skulle 
video-registrere hele ba lladen. Det 
er en fest for alt flyvende og man må 
sige, at Amerikanerne er gode til at 
lege. Når de leger, så er det "serious 
business". Der er ingen ha lve løsnin
ger. Gud ved, hvorda n sådan en fest 
kunne finde sted i Danmark? 

"High Sierra Fly-In" bliver ofte kaldt 
"The 'Burning Man' of Aviation" fordi 
festivalpladsen for "Burning Man" i 
Black Rock Desert ligger kun 100 ki
lometer fra "Dead Cow". Hvad er mere 
oplagt end at flyve en lille tur og se på 

det, inden det bliver mørkt? På vej til 
derud ser vi en Max Holste Broussard 
parkeret i landskabet. Vi lander ved 
siden af og får "thumbs up" af piloten 
- alt vel! Man kan jo aldrig vide - en 
dag er det måske os, som holder et 
stP.d udP. i dP.n storP. m1tur og hlivP.r 
glad for lidt opmærksomhed. 

Når man opholder sig i ørkenen, 
bliver man hele tiden mindet om at 
drikke meget vand, så meget, at man 
indimellem ikke kan fordampe det 
hele. Det resulterede i, at vi må tte ned 
og lande for at vande ørkene n med 
den overskydende væske - også på 

denne tur. Og mens vi stod og forret
tede vores nødtørft, cirklede et lille 
UL-fly omkring os og landede kort 
efter ved siden af os - midt i det store 
ørkenlandskab. "Alt ok?" blev der råbt 
og vi nikkede. Efter en kort snak med 
piloten i ult ra-let flyet, fik vi koordi
naterne på et sted vi absolut måtte 
se: Et sted i den nordlige del af Black 
Rock Desert skulle der efter sigende 
stå en Boeing 747 Jumbo-jet. Thomas 
og jeg kiggede på hinanden. Kan vi nå 
det? Der var godt tre t imer t il solned
gang. 



En landing "in the midd/e ofinowhere~ 

Vi fulgte jernbanen mod nord t il den 
lille by Gerlach og videre 20 km mod 
nordøst til festivalpladsen for 'Bur
ning Man', som hvert å r bliver besøgt 
;if 70.000 mP.nnP.skP.r fm hele verden. 
De store cirkelrunde spor i sandet 
efter me nneskelig aktivitet, i et områ
de på størrelse med en lille by er det 
eneste aftryk efter "Black Rock City". 
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En bred vej i ørkenen, hård og jævn, 
fortsatte mod nord; en 40 km lang 
landingsbane, perfekt til at lave utalli
ge touch and go's, hvis man havde lyst 
til det. Men vi skyndte os videre og 
mødte en flok Cessna'er som tilsyne
ladende skulle samme vej. Vi sluttede 
os til dem og fløj i formc1tion i 10 me
ters højde resten af vejen. Ved målet 
måtte vi konstatere at det var rigtig 
nok: Der stod kroppen af en Jumbo
jet mutters alene i ingenmandsland. 
Vi landede i nærheden og rullede af 

sandede veje helt hen til miraklet, 
eller rettere sagt, resultatet af et mira
kel. Hvordan i alverden har man slæbt 
monstrummet herud? Senere fandt 
vi ud af, at det var en del af Burning 
Man, september 2018, men den måtte 
ikke blive i Black Rock City, hvor man 
holder på princippet c1t alt skal fjer
nes, når festen er forbi. Så blev den 
flyttet til dette hemmelige sted, hvor 
den står indhegnet med pigtråd og 
kamera-overvågning. 

Vi nåede lige ti lbage til "Dead Cow" 
i det sidste lys. Lige så varmt det er i 
ørkenen om dagen, lige så koldt bliver 
det om natten - ned til minus 4 grader. 
Efter en luksusnat i teltet under en 
tindrende klar stjernehimmel, stavre
de vi hen t il bålet, som nogle venlige, 
frysende sjæle allerede havde tændt. 
En flok flyvende og lettere forfrosne 
cowboys som fra en Western-movie, 
samledes omkring ilden. Solen gemte 
sig endnu bag bjergene, men de førs te 
motorer var ved at varme op ti l da
gens flyvning. Nu skulle der t rænes ti l 
eftermiddagens race. 

Midt i den store forsamling affly, som 
nu talte over 300, stod en stor camper 



og et venligt ægtepar, Rob and Shirley, 
som inviterede alle som kom forbi, 
til kaffe, te eller varm chokolade. De 
flyver ikke selv, men er her hvert år -
just for Lhe run of it - og <leler u<l hver 
morgen af deres herligheder og får en 
snak med det flyvende folk. 
Nu vælter det ned med fly, snart er 
der omkring 400 og alle skal se da
gens STOL/Drag race, en form for 
flyve-konkurrence, som jeg aldrig har 
set før. Racerbanen består af en dob
belt startbane, kun adskilt af røde kej 
ler, normalt anvendt ved vejarbejde. 
Banen er 1200 (3/4 mil) lang og er 
markeret med et flag og en målstreg i 
begge ender. 

Opgaven - racet - går ud på, at to fly 
på hver sin bane, starter fra målstre
gen og flyver i få meters højde 1200 
m til målstregen i den anden ende, 
hvor der skal landes så kort som mu
ligt efter målstregen og bremses til 
flyet holder sti lle. Først da må man 
dreje flyet 180 grader og star te igen, 
flyve tilbage til startstedet, lande efter 
stregen og den der først holder stille, 
har vundet. To fly ad gangen starter 
samtidig og hele forestillingen tager 
omkring 1 minut og 30 sekunder. 
Kunsten er at komme i luften hurtigst 
muligt, flyve stærkt og bremse flyet i 
luften, for at kunne lave en kort lan
ding. Deraf navnet STOL and DRAG 
race. Typisk er alle fly halehjulsfly -
Taildragger, men alt er tilladt i form af 
modifikationer på flyet, selv turbine
motorer og nitrogen-indsprøjtning i 
stempelmotorer, sådan at en stakkels 

Pi per Cub motor kan kortvarig køre 
med over 3000 omdrejninger. 
Det sværeste er at bremse flyet før 
landingen med en kraftig sideglidning 
i nul høj<le - en "deep sideslip" som 
folk her kalder det. Spektakulært. 
Samtidig hvirvler de så meget støv op 
at sigtbarheden er mildest talt re
duceret i den stille luft. Langs banen 
sidder tusind mennesker og hujer, 
mens flyene glider forbi på få meters 
afstand - inde i en støvsky. 

20 fly dyster om mesterskabet og de 
fleste - Super Cub's, Carbon Cub's og 
Kitfox er nogenlunde lige, men der er 
et fly som ingen kan hamle op med: 
"Den Røde Drage" med turbine motor 
og fuld reversering. Når han rører jor
den under landingen, står han stille to 
sekunder efter i et brøl og en støvsky, 
der ligner en bombe-eksplosion. 

Det er også af denne grund, Thomas 
og jeg meldte fra at deltage i racet, 
som vi ellers var meldt til. Vi havde 
ikke en chance - og havde kun med
bragt et styk ekstra luftfilter til flyets 
nyrenoverede motor. Jeg er sikker 
på, at racet bliver inddelt i forskellige 
klasser til næste år, ellers kommer 
"dragens" ejer til at stå helt alene på 
podiet. 

Dagen blev afsluttet med fest omkring 
et kæmpebål, prisuddeling og be
gejstrede taler. Og til s lut et kæmpe
fyrværkeri, der oplyste ørkenen og de 
400 parkerede fly. 

Da vi i ophøjet stemning vandrede til
bage til teltet, hang mælkevejen over 
os så klar og nær, at vi næsten kunne 
røre ved den. + 
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FLYV bragte for et par år siden reportagen "En Stemme fra oven" hvor topmodel
len Stemme S-12 blev demonstreret, for at vise hvor eventyrligt det kan være at 
flyve svævefly, der kan starte for motor og i god højde slukke for motoren for at 
svæve næsten lydløst. 

Tekst og foto: Rune Galle 

Der er utvivlsomt mange mennesker 
der gerne ville flyve svævefly, hvis de 
kunne slippe for alle de tidskrævende 
pligter, der er en nødvendig del af at 
være medlem i en traditionel svæve
flyveklub. Selvom svæveflyvning ofte 
foregår i ensædede fly, er det at være 
svæveflyver også meget socialt, fordi 
der skal bruges mange timer på at 
s læbe fly, passe spil, slæbe wirer og 
mindst ligeså mange timer på vedlige
holdelse afklubfly og andre hyggelige 
aktiviteter i svæveflyveklubberne. 

Et gammelt ordsprog lyder, at "man 
må yde før man kan nyde", og hvis det 
der skal ydes er frivilligt arbejde, og 
tiden er knap, så kan det være svært 

/ 
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Stemme 512 har mange finesser som det velplacerede "handskerum~ 

at forene med svæveflyvning ... hvis 
det ikke lige var fordi kreative og dyg
tige mennesker har udviklet selvstar
tende svævefly. 

I juni var demo-piloten Wolf-Ri.idiger 
Kruhl på endnu en demo-tur rundt 
i Skandinavien, og inden deltagelse 
i Danish Airshow i Aalborg, lagde 
han igen vejen forbi Samsø. Ligesom 
mange andre flyproducenter sørger 
Stemme naturligvis for at opdatere og 
fo rfine deres fly, og Wolf-Ri.idiger ville 
gerne vise et par nye ting på topmo
dellen Stemme Sl2. 

FORBEDRINGER 
Stemme S-12 er et fly i særklasse, og 
som årene går, tilføjes justeringer, der 
gør modellen endnu bedre. På flyet, 
der blev vist frem på og over Samsø, 
var det værd at lægge mærke til, at 
der i flyets hale er installeret trim
tank, for at øge flyets egenskaber. Med 
den 15 liter store vandtank i halen 
kan flyets CG (tyngdepunkt) justeres, 
så der opnås maksimal aerodynamisk 
ydelse selv når der er to fuldvoksne 
piloter i cockpittet. Som på alle andre 
fly, skal CG naturligvis være indenfor 
græ nserne i "konvolutten", men jo 
længere agterude CG er, desto mindre 
nedadgående kraft skal der til for at 
balancere flyet. Med minimal nedad
gående kraft på ha leplanet, er indu
ceret modstand også minimal, hvilket 
betyder, at den samlede aerodynami
ske modstand er minimal, og at flyet 

derfor får maksimal rækkevidde og at 
flyets maksimale glidetal på 1:53 kan 
opnås. 

FEINSMECKEREI 
For gennemsnits-hygge-flyvere er 
det sikkert ret underordnet om man 
kan svæve 50 eller 53 km fra 1000 
meters højde (3.000 fod), og det er 
sikkert heller ikke afgørende om man 
kan flyve fi re eller seks timer når al 
elektronik er tændt. Sådan ser verden 
dog ikke nødvendigvis ud, hvis man 
er villig til at spendere over to millio
ner kroner på at nyde sin hobby i en 
Stemme S-12. For her sk;il der være 
solcelle,~ så al elektronik kan fungere 
i seks timer - med slukket motor - og 
der skal være elektrisk tr im, autopilot 
og sæder hvor komfo rt er en selv
følge. Alt dette - og meget mere - kan 
Stemme S-12 nemlig tilbyde med det 
ultimative motorsvævefly, der med 
fulde 120 liters tanke kan motor
cruise 950 sømil (1.750 km) med en 
hastighed på omkring 120 knob, helt 
op til de 18.000 fod flyet er godkendt 
til. + 

Når motoren standses og propellen foldes 
sammen, er der ikke meqet vindmodstand. 

Logbogen har naturligvis sit eget lille rum. 

STEMME 512 
Max startvægt: 900 kg 
Vingefang: 25 m 
Vingeareal: 19,95 m2 

Højde: 1,7 5 m 
Længde: 8,42 m 
Motor: Rotax 914 
Tankkapacitet: 120 l 
Brændstofforbrug: 13 l/t 

Se mere på: 
www.stemme.com 
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Eckbert Stroke/Jahn bor i Sol/ingen umid
delbart øst for Ruhrområdet. 
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"Hannibal" - er monstrummet landet eller 
startet? Bremse kan den umuligt tunge 
konstruktion i hver faldt ikke på isen." Er det 
vores civilisation, du hentyder til," spurgte 
jeg. Eckbert smilede bare venligt. 

fvfa lerier af de nævnte kunstnere 

Vi præsenterer her yderligere to kunstnere fra Aero 
Friedrichshafen. Denne gang to, der virkelig leger 
med fly og flyvning. 

MAGISK REALISME 
Det er helt tydeligt, at Eckbert St
rakeljahn ved noget om teknik og 
flyvemaskiner. Men hvad er det lige 
han har gang i, tænker man, når man 
står foran de store malerier. Der er 
imidlertid en helt genre bagved som 
inspiration ud over den inspiration, 
der ligger i flyvemaskinerne. 

Efter Anden Verdenskrig opstod 
kunstretningen Fantastisk Realisme 
i Wien - eller for nu at diske op med 
den fulde tyske betegnelse: Wiener 
Schu le des Phantastischen Re;:il ismus. 

Det var en kunstretning, der satte de 
gamle mestres fotorealistiske teknik 
ind i nye og fantastiske sammen
hænge, gerne med en eller anden dy
bere mening. Den Magiske Realisme 
er beslægtet hermed og blander det 
realistiske med myter, fantasier og det 
surrealistiske. 

Det er kunstretninger som disse, der 
inspirerer Eckbert Strakeljahn, som er 
uddannet fra kunstakademiet i Koln. 
Han har et meget højt teknisk niveau 
og mange maletekniske strenge at 
spille på. Først og fremmest lever han 



af at lave store vægmalerier - direkte 
på mure og vægge - til firmaer, insti
tutioner og privatpersoner. Men så 
nyder han også at kaste sig ud i meka
mekanisk fantasier. 

"Mine maskiner virker aldrig," fortæl
ler Strakeljahn, "måske ser de ud til at 
gøre det, men ved nærmere eftersyn, 
går det op for en, at de ikke kan lade 
sig gøre i virkeligheden." Nogle af 
hans flyvende apparater ser da unæg
telig også lidt tunge ud, selvom de er 
velmotoriserede. 

Strakeljahns oliemalerier er store, 
typisk 130 x 190 cm, og det meste 
er malet med lille pensel. Farverne 
lægges minutiøst på med forskellige 
teknikke1~ så der opstår næsten tredi
mensionale virkninger. Det tager sin 
tid at kommer hen over et stort lær
red på den måde. Det varer typisk tre 
måneder at male et billede. 

Strakeljahns maskiner er altid fanget 
i et splitsekund. Derfor står propel-

Jerne stille. Og helt i tråd med genrens 
baggrund kommenterer han: "Jeg kan 
godt lide der er tanker bag, billederne 
skal umiddelbart være noget, man 
fascineres af at se på. Om man så tæn
ker videre og tolker dem, må være op 
til en selv." 

Igen et af Eckert Stroke/Jahns stjernemo
toriserede bæltekøretøjer. Inspirationen til 
formerne omkring cockpittet er hentet fra 
indianske kulturer. 

Bi/ledet her hedder "Europa· og Eckbert 
Stroke/Jahns kommentar'\lor: "Går det her? 
Klorer Europa den? Hvordan slipper vi ud 
af situationen?" Bemærk regningskransen 
umiddelbart bag den kontraroterende 
()(()()PI 
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Og her skal en pilot lykønskes med første 
solo! 

Mustang! 
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SVÆVEFLYVERSKEN 
Glade, stærke, meget strålende farver 
og en ubetinget glæde ved flyvning 
lyser ud af Kathrin Wotzels billeder, 
som hun præsenterer under navnet 
Pilotessadesign. Kathrin Wotzel 

skaber dem med digitale teknikker, i 
nogle tilfælde suppleret med farver 
malet på med pensel. Hun voksede 
op i en meget svæveflyveglad familie 
i DDR, og er efter murens fald er hun 
flere gange blevet kvindelig tysk me-



Bevinget kunst 

Tiger fvfoth med citat fra Otto Lilienthal - ''At opfinde en flyvemaskine er intet, at bygge en er noget, at flyve den er alt!" 

ster i svæveflyvning, ligesom hun har 
vundet både sølv og bronze ved ver
densmesterskaberne. Hun de ltog for 
nogle år siden i træ ningslejren forud 
for kvindernes verdensmesterskab i 
svæveflyvning, da den blev afholdt på 
Arnborg i Danmark. 

Tid daglig arbejder Kathrin Wotzel 
som ingeniør i den tyske bilindustri, 

"men jeg har malet, siden jeg var en 
lille pige, og jeg elsker at male flyve
maskiner." Og flyve i dem, kunne man 
tilføj e. 

Mange af Kathrin Wotzels opgaver 
er bestillingsarbejder, hvor hun kom
binerer elementer i folks liv med bil
ledet af det fly, som de er så glade fo r 
- fo rdi de ejer det, drømmer om det, 

Kathrin Wotzel - svæveflyver, billedkunst
ner og ingeniør. 

eller fordi de engang har i fløjet det. 
Der kan også være citater og treplan
stegninger i billederne. 

Begge kunstnere er lette at google, og 
der find es flere eksempler på deres 
værker. + 

Tornado - lige på og hårdt i Kathrin Wot
zels version. 
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Denne 8-17 blev den 9. april 1944 ramt 
over Tyskland, men nødlandede på Lolland. 
De fleste fra besætningen blev taget til 
fange af tyskerne, men fire slap væk og 
kom til Sverige. To af flyets skytter blev 
undervejs på deres flugt skjult en uge hos 
digteren Halfdan Rasmussen. 
Foto: Nationalmuseet 

Nogle beretninger fra krigen er så usand
synlige, at de aldrig ville fungere som 
fiktion. Hvem ville tro på dem? Men den 
her 8-17 fløj altså selv til Danmark og 
styrtede ned ved sygehuset i Store Hed
dinge på Stevns. Mirakuløst kom ingen på 
jorden noget til. Det var der heller ingen 
i luften, som gjorde. Besætningen forlod 
flyet, da den ene vinge blev skudt i brand 
over Riigen. Alle landede sikkert med deres 
faldskærme. Piloten har haft trimmet ma
skinen noget nær perfekt,for ilden gik ud, 
og bombemaskinen klarede helt på egen 
hånd at flyve over Østersøen og kred~e en 
time over Stevns, inden den endte, som det 
ses på billedet. 
Foto: OSH Arkiv 

Den 22-årige pilot på denne 8-17 tog sit 
ansvar for besætningen meget alvorligt. 
Flyet fik motorproblemer og besætningen 
blev beordret til at springe ud med fald
skærm. Desværre udløste telegrafisten sin 
inde i flyet. Piloten tilbød ham nu sin egen, 
og havde derfor ikke andet valg end at 
lande flyet, da han ingen faldskærm havde. 
Det gjorde han så ved Nørholm Gods nær 
Varde. Ironisk nok var han den eneste fra 
den Flyvende Fæstning, som slap til Sverige 
og kom hjem igen allerede under krigen. 
Foto: Nationalmuseet 

Ved Bellinge syd for Odense står den min
desten hvor en 8-17 styrtede ned på den 
første dag i Big Week, hvor amerikanerne 
satte deres afgørende offensiv mod Luftwaf
fe ind. To fra besætningen blev dræbt. Den 
ene af skud, der ramte ham i maskinen. Den 
anden pressede centrifugalkraften i den 
styrtende 8-11's roterende bevægelse så 
hårdt fast, at han ikke magtede at bevæge 
sig det korte stykke hen til nødudgangen. 
Ve øvnge otte I flyet slap ud. 

Sally 8 - den ~id~le af de mange fotografe
ret på sin hjembase i Duxford. Det vil være 
så fint igen at se den i Danmark! 
Foto: OSH 

Og de store amerikanske bombe
maskinener viste sig meget sårbare 
overfor jagerangreb. 

Det viste s ig også, at amerikaner-
ne havde svært ved at ramme målene. 
Intens tysk luftværnsild og dårligt 
europæisk vejr gjorde det hele så me
get vanskeligere, end det var i solskin 
på øvelsesterræner i USA. 
Ikke desto mindre kom de strategiske 
amerikanske luftstyrker i Europa til 
at give et meget væsentligt bidrag 
til Hitlers nederlag. USA havde en 
enorm produktionskapacitet og byg
gede fi remotorede bombere i lange 
baner. Samtidig evnede landet også 
at sætte skub i produktionen af det 
jagerfly, som kunne eskortere bombe
maskiner helt til Berlin og hjem igen 
- North American P-51 Mustang. 

I februar 1944 satte amerikanerne 
deres storoffensiv i luften ind med 
Big Week - en uge, hvor 8th Air 
Force fløj 3.000 missioner med flyfa
brikker som hovedmål. I månederne 
efter fortsatte amerikanerne med at 
gå efter de fabrikker, som forsynede 
Luftwaffe. 

Disse angreb tvang Luftwaffes jager
styrker i kamp mod amerikanske ja
gere, for andet alternativ var der ikke. 
Luftwaffes eksistens var truet. Men 
hvor tyske jagere i 1943 havde kunne 
vente på, at bombemaskinernes ja
gereskorter af P-4 7, P-38 og Spitfire 
vendte om, fordi tankene var ved at 
blive tomme, måtte de nu slås med 
PskortPrPnrlP M11st:111gs Fnormr 



luftslag blev i foråret 1944 udkæmpet 
over Tyskland. Tabene var store på 
begge sider, men amerikanerne kunne 
erstatte deres. 

Det kunne Luftwaffe ikke. Jo, flyve
maskiner kunne Hitlers Tyskland på 
trods af bombeangreb godt producere 
under Albert Speers energisk ledelse. 
Men de dræbte erfarne piloter kunne 
ikke erstattes. De tyske flyveskoler led 
under mangel på instruktører og ben
zin. Nye tyske jagerpiloter blev sendt i 
kamp med færre og færre timer i log
bogen. Det holdt ikke i længden. 

Kombinationen afB-17 og P-51 sled 
Luftwaffe op i første halvår af 1944, 
således at de allierede havde herre
dømmet i luften, da landgangen i Nor
mandiet blev gennemført i juni det år. 

OVER DANMARK 
Disse luftkampe mellem det ame
rikanske 8th Air Force og Luftwaf
fe foregik også over Danmark - om 
end naturligvis i mindre omfang 
end over Tyskland. Den første B-17, 
der gik ned i Danmark, nødlandede 

Sally 8 over Skrydstrup i 2010. 
Foto: OSH 

efter at have fået motorproblemer på 
vej ind over Vestkysten den 29. juli 
1943. Den skulle have bombet War
nemunde, men da der efterhånden 
kun var en enkelt motor, der funge
rede problemfrit, besluttede besæt
ningen at forsøge at nå frem til Sve
rige. Mændene var overbeviste om, at 
det var lykkedes, da piloten landede 
flyet på det militære øvelsesterræn 
ved Avedøre. Da det var tyske tropper, 
der øvede sig her, blev den forbløffede 
- og nok skuffede - besætning taget 
til fange. Det var ikke Sverige allige
vel. Flyet blev taget i brug af Luftwaf
fe, som fløj med det frem til februar 
1945, hvor det forulykkede. 

Under resten af krigen - de næste 
knap to år - blev mere end 60 B-17 
skudt ned over Danmark eller far
vandene omkring vores land. Alt i alt 
mistede amerikanerne 91 fly i dansk 

luftrum. Der var 803 piloter og be
sætningsmedlemmer i dem. Næsten 
halvdelen af dem overlevede. Nogle af 
de overlevende var heldige at komme 
i kontakt med folk fra modstands
bevægelsen eller andre, der kunne 
skaffe dem i forbindelse med den. 
Det lykkedes 50 amerikanske flyvere 
at undslippe til Sverige, men de fleste 
overlevende endte i tyske krigsfange
lejre. 

Så, der er ingen tvivl om, at B-17 har 
kæmpet sig til en plads i Danmarks 
historie. At få Sally B til landet hand
ler bl.a. om mindes og hædre dem, 
der fløj dengang for at befri Europa 
- og dermed også Danmark - fra na
zismen. 

Gå ind på https://www.booome
rang.dk/projects/historisk-bombe
fly-til-roskilde og giv dit bidrag. +-
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Og så fik han lige sin type-rating ... 

Man ville være et skarn af en pilot, 
hvis ma n ikke ønskede sig at komme 
op i en jettræ ner. De få civilister, der 
har prøvet det, taler om en unik ople
velse af fart og helt smoooooth bevæ
gelse. Og det kan faktisk lade sig gøre, 
hvis ma n har lyst. 
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til piloten der har alt 
.. . blot ikke lige en rating til en jettræner. FLYV for
tæller, hvordan du både kan få den eller blot en fly
vetur med et formationsteam I 

Tekst: Filip fvlodrzejewski og Ole Steen Hansen Foto: Filip fvlodrzejewski 

Polske Jakub Kubicki havde ikke kun 
lyst, men ligefrem brug for at det, 
fordi han er blevet medejer af en TS-
11 Iskra, den eneste overhovedet på 
civilt register. Jakub har mere e nd 
1.000 timer på en række GA-fly, ha r 
show- og formationserfaring, men 
manglede at blive rated på denne 

klasse fly - jettrænere. Og hvor skaf
fer ma n sig sådan en rettighed? 

Ikke mange flyveskoler ha r jettræning 
på programmet, men efter nogen 
research fandt han ud af, at det lader 
sig gøre at få en fuld omskoling til 
L-39 Alhatros hos Breitl ing Jet Team 



1. "Under det første loop, var jeg meget im
poneret over, hvor præcist piloterne fløj, og 
hvor flotte disse fly er i luften; siger Filip 

2. Ja kub taxier ud med sin instruktør. Type
rating forgdr pd de grdmalede L-39'ere. 
Bemærk apache-indianeren pd halefinnen. 

3. Jakub deler en velfortjent øl med sin 
instruktør og eksaminer efter en velover
stdet prøve. 

under Apache Aviation - deres EASA
godkendte ATO (approved training 
organisation). Det hele foregår på 
teamets base i Di jon i Frankrig. Jakub 
kontaktede dem, fik hooket en tid og 
inviterede så sin fotojournalistiske 
ven Filip med på turen. 

"Det var fantastisk at komme til Di
jon," fortæller Filip. "De store hanga
rer var i perfekt stand, der var masser 
af fly, briefinglokaler, en klub til pilo
ter. Det var en effektiv organisation, 
der stod bag alt det her. Der var syv 
L-39'ere i teamets farver, to reservefly 
i samme farver og desuden to i grå 
bemaling, som bliver benyttet til træ
ning a f teamets pilote r, men også af 
folk som )akub, der kommer for at få 
en type-rating." 

GRUND KURSET 
Man hopper ikke bare op i en jet. Ja
kub fik først et grundkursus, hvor han 
blev sat ind i a lle L-39'erens systemer 
og i de grundlæggende principper for, 
hvordan typen håndteres. Det handler 

om at kende og fors tå systemerne, 
så man ville kunne reagere hurtigt, 
rationelt og korrekt i nødsituationer. 
Jakub skulle også have en detaljeret 
gennemgang af katapultsædet med. 

Næste skridt var en prøvetur, hvor 
)akub skulle demonstrere sine fær
digheder bag styrepinden. Denne 
prøvetur er nødvendig, fordi instruk
tøren fra Breitling jet Team, skal have 
et indtryk af, hvor erfaren hans elev 
er. Piloter har forskellige baggrunde 
og erfaringer, og når man taler om at 
blive omskolet til jet, spiller det en 
vældig rolle for, hvor mange timer, der 
er påkrævet. 

! 4 

Derfor opgiver Breitling heller ingen 
pr is for deres kursus. Det bliver en 
individuel vurdering hver gang. Regn 
dog med, at det under alle omstæn
digheder er en del dyrere end f.eks. at 
blive omskolet ti l halehjul på en Pi per 
Cub. 

)akubs første tur viste, at han scorede 
flot på alle parametre, og prøveturen 
blev derfor regnet som førs te flyve
time i hans omskoling. 

4. "Sådan skal du flyve landingsrunden i en 
L-39" 

5. De syv P'er i flyvning: Proper Planning 
and Preparation Prevents Piss Paor Perfor
mance. 
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Jakub Kubicki 
Jabuk er 41 dr, far til seks børn, bor i 
Warszowa og er grundlægger af Propeller 
Film, der bl.a. arbejder med reklamer, tv 
og video. Han fik certifikat i 2008 og har 
siden fløjet mere end 1.000 timer, her
under kunstflyvning i svævefly og TS-11 
lskar,formationsopvisninger med 3AT3 
Formation Flying Team samt deltaget i 
mange konkurrencer. For tiden flyver han 
mestAN-2 med White-Red Team. Han har 
ikke blot rigtig godt styr pd det praktiske 
hdndelag med at flyve, men ogsd med 
lovgivningen omkring flyvning. Jakub 
arbejder i øjeblikket pd at blive flyvein
struktør. 

TYPE-RATING 
Og så var Jakub ellers klar til a t få 
sin type-rating. Instruktøren var 
Paco Wallaert, der har fløjet i Armee 
de l'air, herunder med Patrouille de 
France, men som nu flyver som No. 6 
hos Breitling Jet Team. 



Træningen i luften omfattede både 
aerobatics, navigation og nød proce
durer inden soloflyvningen. Jakub sad 
i forsædet, Paco sad bagi. Instruktø
rens controls er "masler" i forhold Lil 
forsædet. Så hvis instruktøren f.eks. 
sænker understellet, kan eleven ikke 
trække det op. 

Paco konstaterede snart, at "Jakub 
kan lide at trække G", og det blev til 
masser af rul, loops og tønderul. Det 
var naturligvis sjovt. Men jakub fik 
også bekræftet sin formodning om, 
at Apache Aviation var det rigtige 
sted at få den type-rating: "Jeg havde 
tjekket flere steder i Europa, men jeg 
ønskede ikke, at min omskoling skulle 
være for let. Disse piloter er de bedste 
på deres felt; de har store erfaring fra 
mange typer jetfly. Jeg ville ikke bare 
have en type-rating hurtigst muligt, 
jeg ville også lære og erhverve mig 
nogle værdifulde færdigheder." 

Jakub var meget begejstret for sine 
oplevelser i luften: "Det var en fanta
stisk erfaring af flyve L-39. Den har 
hydrauliske aktuatorer på alle rorfla
der, som hjælp til piloten. Aerobatics 
var meget forskelligt fra f.eks. et svæ
vefly, fordi man ikke bruger pedalerne 
så meget. Det største forskel mellem 
et jet- og propeldrevet fly er dog mo
torens reaktionstid. Når man skubber 
gashåndtaget ind på et stempelmo
tordrevet fly, får man reaktionen med 
det samme. Med en jet går der nogle 
sekunder, både når gassen skal på 
og af. Det er lidt vanskeligt og kan 

give probleme1~ så derfor skal man 
planlægge og monitorere alle faser af 
flyvningen." 

Efler Lræningen kom så prøven, hvor 
Bernard Charbonnel (Breitling No. 
2), fungerede som eksaminator. Han 
kunne konkludere, at jakub havde 
lært meget på kort tid, så han fik sin 
type-rating med hjem. Den var de 
polske luftfartsmyndigheder så til 
gengæld ikke vildt begejstrede for. 
De er dybest set helst fri for, at civile 
flyver tidligere militære fly. Så i skri
vende stund står sagen der, at de pol
ske myndigheder med henvisning til, 
at L-39 ikke er EASA-certificeret, ikke 
vil give Jabuk rettigheden til denne 
klasse fly i sit certifikat. Det er ikke 
altid let at få velsignelsen til at måtte 
flyve spændende flyvemaskiner! 

PRØV SELV 
Andre kan gøre som Jakub Kubicki. Få 
sig en type-rating på L-39 hos Breit
ling Jet Team og Apache Aviation. Man 
googler dem og kontakter dem. 

Men mindre kan gøre det, hvis julega
ven ikke skal være helt så stor. 

Man kan også nøjes med at flyve sam
men med Leamel som passager og 
blive udsat for op til SG i tæt forma
tion. En sådan tur indledes med en 
grundig briefing omkring sikkerhed 
og de manøvrer, der skal flyves . Så 
iføres man hjelm og flyverd ragt, går 
ud til flyet og ikke så længe efter laver 
man loops, hårde drej og rul i tæt for
mation 10.000 meter oppe. 

"Helt s ikkert en tur, man vil huske 
længe efter," kommenterer Filip. Og 
skulle det knibe, får man en Go Pro
film med, så man siden kan sidde der
hjemme i lange, mørke vinteraftener 
og overbevise sig selv om, at det altså 
var noget, der skete i virkeligheden! 

Måske er det lidt sent at tænke på øn
sker til jul nu, men det bliver jul igen 
en anden god gang. Og man kunne vel 
finde en anden grund t il, at man for-
tjener en lille gave! + 

Disse krav skal du opfylde for at flyve med en halv time som passager hos Breitling Jet 
Team: 

Du skal føle dig psykisk klar til flyvningen. 
Du skal regne med 4 til 5G. Apache Aviation anbefaler, at du fdr et lægetjek først. 

• Du skal være mindst 16 dr gammel. 
• Du skal veje mellem 55 og 105 kg. Det er katapultsædets begrænsninger. 

Du skal være mellem 81 og 98 cm mdlt fra hoved til røv, ndr du sidder ned. 
Ogsd af hensyn til katapultsædet. 
Du skal spise morgenmad inden turen, eller en let frokost, hvis den foregdr om 
eftermiddagen. 

• Du skal huske 2.950 Euro til at betale far fornøjelsen. 
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Oscar Yankee 

OY-AWH Pilatus PC-12/47E 2018 

OY-JJS Hawker Beechcraft Hawker 4000 2010 

OY-JZI Boeing 737-83N 2002 

OY-NCI Dornier 328-300 2000 

OY-RVR Van's RV-8 2014 

OY-VAY Bombardier Challenger 605 2011 

OY-YCF(2) ATR 72-212A 2011 

OY-YCU ATR 72-212A 600 Version 2013 

OY-BUE Cessna F.172H Skyhawk 12.11.18 

OY-EXB Binder EB 29 13.11.18 

OY-GKM PA-32R-301T Saratoga li TC 19.11.18 

OY-JFB Cessna 172RG Cutlass 16.11.18 

OY-JRZ Airbus A320-233 1.11.18 

OY-OMM Diamond DA42 NG 28.11.18 

OY-PM(2) AirbusA321-251N 26.10.18 

OY-PAF(2) AirbusA321-251N 26.10.18 

OY-PSA Boeing 737-8Q8 26.10.18 

OY-PSE Boeing 737-809 26.10.18 

OY-TDX Hoffmann H 36 Dimona 26.11.18 

OY-UGH PA-28-181 Archer III 27.11.18 

OY-VXZ Rolladen-Schneider LSl-f 16.10.18 

OY-XVP Schempp-Hirth Ventus cM 24.10.18 

OY-YCB ATR 42-500 22.10.18 

OY-YCE(2) ATR 72-212A 600 Version 24.10.18 

OY-ZAT EMBRAER ERJ 190-200 15.11.18 

OY-EDG Cessna 182S Skylane 26.10.18 

OY-GM Grumman American AA-5 Traveler 2.11.18 

OY-GSA(2) Pilatus PC-12/47E 15.11.18 

OY-JZY ATR 72-212A 13.11.18 

OY-PHM PA-28-181 Archer III 16.10.18 

OY-XNU Centrair 101A Pegase 8.11.18 

OY-YBY DHC-8 Series 407 16.10.18 

OY-YDZ Dl IC-8 Sei ies 402 16.10.18 
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Af: Lars Finken - /ars@jinkenweb.de 
www.danishaircraft.dk 

1816 26.11.18 AH Aviation ApS, Galten 

RC-39 21.11.18 Sun-Air of Scandinavia A/S, Billund 

30643 16.11.18 Jet Time A/S, Kastrup 

3142 8.11.18 Sun-Air of Scandinavia A/S, Billund 

2002509 22.11.18 RocketSky ApS, Ringe 

5889 7.11.18 Execujet Europe A/S, Roskilde 

969 26.11.18 NACAviation 27 Ltd, c/o Billund 

1086 26.11.18 ALC ATR 726 1086 LLC, c/o Billund 

Capenhagen Air Taxi A/S, Roskilde 

Alfa-Gruppen, Rønnede 

Mads Peter Veiby 

JABO lnvest ApS, Smørum 

Danish Air Transport leasing A/S, Vamdrup 

AC Rental UG,c/o Vamdrup 

Primera Air Scandinavia A/S, København 

Primera Air Scandinavia A/S, København 

Primera Air Scandinavia A/S, København 

Primera Air Scandinavia A/S, København 

Finn Tindal Christensen, Nordborg (+3) 

Uggerhøj Holding ApS, Frederikshavn 

LSl Gruppe Kolding 

Bent Skov Mogensen, Holstebro 

NACAviation 29 DAC,c/o Billund 

NACAviation 29 DAC,c/o Billund 

Aldus Portfolio Ltd, c/o Billund 

Thomas Jøhnk, Kgs. Lyngby 

GM Flying Club, Billund 

TWings ApS, Lynge 

NK Aviation Limited, c/o Billund 

Hugget op 

Solgt til Tyskland 

Solgt som G-VKRP 

Solgt til Tjekkiet 

Solgt til Luxemborg 

Omregistreret til TYskland 

Overført til Østrig 

Overført til Østrig 

Overført til Østrig 

Overført til Østrig 

Solgt til Polen 

Solgt til Sverige 

Havareret 3.9.17 ved Gesten 

Solgt til Tyskland 

Udlejet til Brasilien 

Udlejet til Philippinerne 

Solgt til Burkina Faso 

Ejnar Dissing.Gislinge 

Bjarne Høj Pedersen, Varde 

WidexA/S, Lynge 

KirkAviation A/S, Vejle 

N816WA 

N71956 

PK-CMV 

D-BMAD 

D-ERVI 

N705AM 

PR-ATB 

XA-NLP 

Torp Flyutleie AS, c/o Odense 

Sønderjysk Flyveklub, Rødekro 

Palle Westergaard,Aalborg 

Svend Erik Madsen, Kalundborg 

Po~kie Linie Lotnicze "LOT" SA, Warszawa 

Pol51de Linie Lotniae 'LOT' SA, Wurszuwu 

NAC Aviation 24 Limited, c/o Billund 

NAC Aviolion 2/4 Limiled, c/o Billund 
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