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FLYV med post eller kompagni 
Christian IV vedtog i 1624 en forordning, der skulle gøre 
det muligt at sende breve ud i landet fra Hovedstaden 
på bare fire dage. Nu - næsten 400 år senere - tager 
det ofte en uge eller mere! 

Christian IVs 
postvæsen fra ]624 
var ikke nogen 
ubetinget succes, og 

allerede i 1653 blev 
postvæsenet over-

draget til købmanden 
Poul von Klingenberg, der drev det 
til 1685, hvor det blev overladt til 
Christian 5.s uægte søn Christian 
Gyldenløve (1674-1703). Det lykkedes 
herefter at få et fungerende postvæ
sen, som Christian Gyldenløves enke, 
Dorothea Krag (1675-1754), besty
rede frem til l7ll, da det igen kom 
under staten. I det store hele blev det 
muligt at få bragt breve fra posthus til 
posthus, hvor man selv kunne hente 
sin post, og med årene endda også 
få posten bragt ud med lokale bude. 
Postudbringning er med andre ord 
ikke noget nyt, ej heller al ejerskab 
veksler mellem privat og statslig, og 
at kvaliteten veksler mellem god og 
m indre god service. 

FLYV blev grundlagt i 1928, og indtil 
for godt to år siden foregik ud bring-

ning af magasinet med det Kongelige 
Danske Postvæsen, godt hjulpet af 
fornuftig prispolitik, hvor det var en 
overkommelig udgift at få bragt FLYV 
ud til læserne. 

Post Danmark er som bekendt blevet 
privatiseret og for tiden en del af 
POSTNORD, der kæmper med 
økonomi, hvorfor priserne er steget 
så meget, at FLYV sparer omkring 
60.000 kr. årligt ved al anvende en 
anden privat aktør: "BLADKOM
PAGN l ET". De gør hvad de kan, for 
at får FLYV hraer ud, og F IYV er i 
god dialog med distributøren, for at 
alle abonnenter får FLYV til tiden. 
Desværre går det dog ikke altid som 
ønsket, hvilket BLADKOMPAGNI
ET undskylder! 

For at hjælpe BLADKOMPAGNI
ET og FLYV, beder vi derfor vore 
abonnenter om at give besked t il os så 
hurtigt som muligt, hvis FLYV ikke 
når frem! Udgivelsesdatoer oplyses i 
FLYV og på www.flyv.dk 

Rune Balle 
Redaktør og ud · 

giver af FLYV siden 2013 

A-cert /PPL 1991 
CPL i New Zealand 2003 
CPL i Danmark 2004 
;;yvepladschef på Samsø siden 2004 

yve,nstruktør 2005 
5øfly Ra!ing Canada 2012 

Vi kæmper for at holde FLYV i 
"luften" på tooghalvfemsindstyvende 
år og glæder os hver gang vi får ros, 
forslag til artikler og nye abonnenter! 

God læselyst! 

FLYV UDKOMMER: 

Ultimo: 

• Februar 

• Arril 
• Juni 

• August 

• Oktober 

• December 

HVAD GØR JEG HVIS MIT FLYV 
UDEBLIVER? 

Hvis FLYV ikke er blevet leveret den 
sidste uge i udgivelsesmåneden, 
kontakt da: 
administration@flyv.dk 
eller ring: 40 16 40 44 
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Gyrokopter. Halvt helkopter, halvt fast
vmget fly, sjov at flyve. Læs mere s. 22 

Vinger over Afrika. På tur gennem 
Sydafrika, Botswana og Namibia. 
læs mere s. 38 

Concorden og 747 I disse uger er det 
halvtreds år siden, to af f/yvehistonens 
virkeligt store lettede for første gang. 
Den ene er gået på pension - den 
anden er på vej t,J det. Læs mere om 
Concorden og 7 4 7 på s. 28. 

Forsiden: Boeing 747-400 fra Korean 
Air Lines - bygget i 1997 og stadig 
aktiv. Her fotograferet under landing i 
Heathrow. Foto: Jonas Svenstrup 

Vidan Design har specialiseret sig i at 
lave "add-ons" af danske flyvepladser til 
Flight Simulator. Læs mere s. 16 
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Sally B som Memphis Belle 
Oscar Yankee 
Lær at flyve 
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Piper flirtede i 2010-11 
med LSA-kategorien, da 

den ljekkiske Sports Cruiser 
en kort overgang blev taget 

med i deres katalog. Men hvisl 
når de nye regler kommer, vil 

en Piper PA-28 Archer TX 
være et LSA. 
Foto: Piper 

KORT 

SAGT 
Af Ole Steen Hansen 

NY LSA-GRÆNSE PÅ VEJ I USA 
USA er ifølge den anerkendte 
GA-hjemmeside Avweb i gang med 
at hæve vægtgrænsen på LSA-fly fra 
1.320 Ibs (600 kg) til 3.600 pund. 
Desuden skulle de nye regler give 
mulighed for at have tre personer 
ombord foruden piloten. 

Man kan sige, at der allerede i '/ 93 l var en 
vis form for elektricitet over Schneider-tro
fæets øverste detalje, hvor en bevinget 
havfrøken kysser bølgetoppene . I dag kan 
man lade sig inspirere af det vældige, ma
ritimt inspirerede trofæ på Science Muse
um i London. Foto: OSH 

Det betyder, at kendte klassikere som 
Cessna 172 og Piper PA-28 pludselig 
vil være light-sport-aireraft i USA. 
Man forventer også, at flyveegenska
ber, f.eks. hvordan et fly opfører sig 
omkring stallgrænsen, kommer til at 
indgå i kriterierne for, om et fly kan 
defineres som LSA. OSH 

ROLLS-ROYCE GÅR EFTER 
298 ELEKTRISKE KTS 
... igen, kunne man tilføje, for 
Rolls-Royee har ladet sig inspirere af 
rekordflyet Supermarine S.6B, der i 
1931 vandt det prestigefyldte Sehne
ider-trofæ til evig britisk arv og eje. 
Dengang trak en Rolls-Royee-motor 
det lille søfly op på 298 kts. 
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Nemesis som 
den kunne komme 

til at se ud i high-speed 
e/ektro-version. Rolls-Royce 

håber at nå op vinderha
stigheden fra Schne

ider-konkurrencen i 1931 
- 298 kts. 1/ustration: 

Rolls-Royce 

Det håber Rolls-Royce nu at gentage 
med et elektrisk motoriseret fly. 
Der bliver tale om en Nemesis NTX, 
der forsynes med et elektrisk setup 
bestående af en 750kW elmotor fra 
YASA og et batteri fra Electroflight 
med 6.000 celler - begge firmaer 
har erfaringer fra motorløb. En af de 
største udfordringer er at styre tem
peraturen i batteripakkerne, hvorfor 
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mere end 20.00 0 målinger vil blive 
registreret og bearbejdet hvert sekund. 
Og når det hele kommer til at spille, 
håber Rolls-Royce at slå hastighedsre
korden fo r eldrevne fly, der i øjeblik
ket er på 182 kts og holdes af en Extra 
330 med Siemens-motor. 

Lederen af projektet, Mathau Parr, 
understreger, at dette ikke blot drejer 

sig om en rekord for rekordens skyld : 
" Vi erhverver os know-how, så vi kan 
komme til at stå i spidsen for ud
viklingen af zero-emission elektrisk 
flyvning." 

Den elektriske Nemesis NXT for
ventes på vingerne fra en flyveplads i 
Wales engang i 2020. OS! I 

SHIPBORNE ROLLING 
VERTICAL LANDING (SRVL) 
Egentlig er det jo logisk nok: Når vin
gen bevæger sig frem gennem luften, 
får den løft. Det er dette helt grund
læggende princip, som den britiske 
Integrated Test Force har brugt langt 
tid på at udvikle til en ny landingstek
nik for den lodret landende F-35B. 

Testpilot Peter Wilson holder klar til at 
starte og gennemføre verdens første 
SRVL-landing. En Merlin-helikopter letter 
for at være klar i SAR-rollen. Foto: Royal 
Navy 



Flyene kan danse lodret ned på jetud
stødningen i hover som en Harrier. 
Men hvis piloten samtidig flyver 
jageren fremad med 60 kts, kan der 
skabes løft svarende til mellem 2.000 
og 3.000 pund. Foregår landingen på 
dækket af Royal Navys nye hangar
skib HMS Queen Elizabeth, der be
væger sig fremad med 25 kts, vil man 
opnå en landingshastighed på 35 kts. 

Fordelen ved dette er, at jageren kan 
lande tungere, f.eks. med våbenlast, 
der ikke er blevet benyttet. Under 
varme forhold måtte Royal Navys Sea 
Harriers tidligere nogle gange kaste 

Verdens 
første SRVL -lan

ding på dækket af 
Queen Elizabeth 

Foto: Royal 
Navy 

ubenyttet våbenlast, fordi landings
vægten ellers blev for høj til en skibs
landing i hover. 

Det enkle SRVL-princip har dog ikke 
været let at omsætte til praksis. Mere 
end ti års arbejde og 2000 landinger 
i ful! motion simulator gik forud, 
før der mod slutningen af 2018 blev 
gennemført femten SRVL-landinger 
på Queen Elizabeth. 

Englænderne vil arbejde videre med 
at udvikle teknikken, og det arne 
rikanske marinekorps har udtrykt 
interesse for den. OSH 

AIRLANDER I PRODUKTION 
Prototypen til det britiske luftskib 
Airlander 10 vil ikke blivegenopbyg
get efter havariet i 2017. Det medde
ler chefen for Hybrid Air Vehicles, 
firmaet bag det. Luftskibet har iøvrigt 
fået 2,5 millioner Euro i støtte fra 
EU, fordi det bliver betragtet som et 
miljøvenligt luftfartøj. 

Airlander 10 nåede at flyve seks ture. 
På den anden havarerede luftskibet 
stille og roligt, da et fortøjningstov 
greb fat i et hegn, og det derfor gik på 
næsen. Efter sjette flyvning rev det sig 
løs, og så slippes gassen automatisk 
uu. Ta11kc11 0111 al have cl 92 meter 
langt og 44 nwlt>r hrt>dl luf'l.~kih til 
at bimle ukontrolleret rundt i vinden 
er ikke rar. Airlander 10 var forsikret 
for 32 millioner pund, og forsikrings
selskabet har indvilget i at betale 20 
millioner for de skader, det pådrog 
sig ved det sidste havari. Hybrid Air 
Vehicles mener, at der blev samlet 
så mange data under A irlandcr !O's 
seks flyvninger, at "selskabet nu bedre 
end nogensinde vi l være i stand til at 
levere luftskibe i produktionsstandard 
til sine globale markeder". Altså går 
man i gang med at sætte produktio
nen af luftskibet i værk. Man håber, 
at produktionsversionen af Airlander 
vil hæve sig over det grønne britiske 
landskab engang i første halvdel af 
2020'erne. OSH 
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HØJTEKNOLOGISK STRÆBER 
Intet nyt under solen - og så all igevel. 
Højvingede fly har haft stræbere på 
vingerne langt, langt t ilbage i flyvehi
storien. Boeings nye slanke, pilforme
de vinge med stræber er imidlertid 
en højteknologisk liga for sig. 

Firmaet forventer, at fly med den nye 
vinge vil kunne flyve op til Mach 0,8 
og alligevel levere en brændstofbespa
relse på 8-10 %. 

Vingen kan få et sideforhold på op 
til 27, hvor vi altså er p å niveau med 
noget af det nyeste indenfor svævefly 
såsom Schempp-Hirth Arcus. Lange, 
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tynde, aerodynamisk super effektive 
vinger. Vingen på et rutefly skal bare 
fungere ved meget større hastighed og 
løfte et meget tungere fly. Det sti ller 
krav til vridningsstabilitet og styrke til 
at modstå flutter. 

Det kræver en stræber, og selvom der 
er luftmodstand på sådan en, opnår 
man alligevel en positiv aerodynamisk 
bundlinje takket være den højeffektive 
vingeform. Der en masse udfordringer 
ved at konstruere sådan en; Boeing 
har arbejdet på den i mange år. Og 
arbejder fortsat; det er teknologi, som 
først forventes at kunne sætte i drift i 
2030-35. OSH 

Det er altså set før - en tynd vinge med 
stræber. Short 360's vinge havde stræber 
og et sideforhold på lidt over 12. Højt for 
et rutefly. Skal vi gætte på, at Boeings 
nye bliver bare lidt mindre firkantet end 
Short 360? Foto: OSH 

Boeing regner med en spændvidde på 52 
m. Derfor arbejder man med at kunne fol
de vingen udenfor stræberne, således at 
flyet kan parkeres ved en gate, hvor der 
ellers kun er plads til en Boeing 737. 
Foto: Boeing 

Den nye vinge'[>liver 
udviklet i samarbejde 

med NASA, som en del af 
projektet SUGAH - Sub
sonic Ultra Green Aircraft 

Research. Her en vindtun
nelmodel. 

Foto: NASA 
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For Danmarks frihed 
I november 2018 udkom bogen "For 
Danmarks frihed", der handler om 
danskere der i perioden 1940-45 
meldte sig frivilligt til blandt andet 
britiske, amerikanske, canadiske og 
norske luftvåbner, for at kæmpe for 
den frihed vi i dag tager for givet. 

Bogen er resu ltatet af omkring tyve 
års research-arbejde, og den er skrevet 
af Mikkel Plan nthinn, der arbejder 
s0m k0ntmchef i justitsministeriet. 
Gennem de mange år har Mikkel 
Plannthin indsamlet informationer 
om de over 250 danskere, der kæm
pede i Europa, Afrika, Fjernøsten og 
Stillehavsområdet. 

SPITFIRE MED DANNEBROG 
Da Mikkel Plannthinn for over tyve 
år siden besøgte et flymuseum nær 
Chichester i Sydengland, lagde han 
særligt mærke til en Spitfire med 
Dannebrog på siden. Det pirrede 
hans nysgerrighed og inspirerede 
ham t il at undersøge hvorfor flyet 
havde en dansk forbindelse. I årene 
der fulgte gennem trevlede Mikkel 
Plannthin minutiøst utallige arkiver 
og museer, med fokus på hvilken rolle 
ctanskfinansierecte flyvemaskiner 0~ 
såvel flyvende som jordp@rsonel med 
danske aner, spillede under Anden 
Verdenskrig. 

I årene hvor Mikkel Plannthin boede 
og arbejdede i England, fik han 
kontakt med et engelsk forlag, der 
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ønskede at udgive resultatet af hans 
researcharbejde på engelsk. Bogen 
"For Danmarks frihed" er dog ikke en 
direkte oversættelse, men en bearbej
det udgave, der giver læserne indblik i 
hvordan over 250 danskere kæmpede 
for frihed i både Europa, Fjernøsten 
og Stillehavsområdet. 

UUNDVÆRLIG BOG 
Bogen er utroligt velskrevet, 
spændende og uundværlig 
inspiration for læsere, der 
ønsker at være godt fagligt 
forberedt inden besøg på de 
mange spændende krigsmuse
er i Storbritannien. Derud
over vil bogen med garanti 
være spændende læsning for 
de mange, der allerede har 
besøgt museer eller arki-
ver der omhandler Anden 
Verdenskrig og de mange 
roller flyvevåbnene spillede 
under krigen. 

Ud over spændende og 
ualmindeligt gennem
arbejdet tekst, rummer 
bogen også et stort bil
lectmateriale, en grundigt 
gennemarbejdet forteg
nelse over de ca. 250 
danskere eller efterkom
mere af danskere som 
bogen omhandler; en 
oversigt over opera
tionstyper der blev 

ISlf ffl•rt'WHI 

udført; en gennemgang af luftvåbne
nes o rganisering og en omfattende 
bibliografi. 

Bogen "For Danmarks frihed" er ud
givet af forlaget TURBINE, og for de 
300 kr. bogens vejledende udsalgspr is 
lyder på, får man 352 siders tanke
vækkende og uforglemmelig læsning. 
RB 



Bell Nexus 
- fremtidens lufttaxa? 

Nyt koncept med pilot, uden pilot eller med 
en pilot, der blot er "safety officer". 
Tekst: Ole Steen Hansen • Illustrationer: Bell 

En voksende pestilens i vor stadig 
mere urbaniserede og privatbilsbase
rede tilværelse e r det tiltagende trafik
kaos overalt i verden. Vores b il give r 
ikke blot fr ihede n til a t køre. hvorhen 
vi vil, hvornår vi vi l, men også til at 
sidd e bomstille på motor- og ind
faldsveje sammen med a lle de andre. 

Bell har nu et svar på vej til dette 
problem . Vi kender det a merikanske 
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helikopterfirma fra den klassis ke 
plop-plop-flap-flap vietna mkrigsve
tera n UH-1 H uye, der revol ut ionerede 
krigsførelsen ved hurtigt at kunne 
landsætte tropper overalt i rismarker 
og jungler. 

N u har Be ll et projekt på vej t il 
a t besejre t rafikpropperne ved at 
kunne landsætte kontorfolk overalt 
i storbyerne. " Vi mener fremtiden er 

Morgenstund 
har guld i mund 

- og hvem vil ikke 
gerne Nexus-springe 
trafikpropperne ind til 

kontoret over? 

virkel ighed, mulig, og at den komme r 
t il e n by i næ rheden af dig," udtaler 
Scott Drennan, chef for innovation 
hos Bell. Og fremt iden er e t lille mere 
e lle r mindre automatiseret mul t irotor 
hybrid-elektrisk luftfartøj. Bell lægger 
vægt på, at deres nye Nexus skal være 
sikker, støjsvag og effektiv. Men forud
ser også, at den bliver rela tivt billig, så 
der vi l b live brug for mange af typen. 



Nexus har små vinger, fordi vinger gi
ver billigere opdrift end rotorer på en 
helikopter. De seks elmotordrevne ro
torer har en diameter på 2,43 meter, 
og kan drejes, så man kan lande og 
starte lodret - og rigtig mange steder. 
Energien til elmotorerne leveres af en 
jetturbine, der driver en generator, 
som leverer strømmen via et batteri. 
Skulle batterier gå hen og få større 
kapacitet, er der intet i vejen for, at 
typen kan udvikle sig til et rent elfly. 

Både økonomi og sikkerhed forbedres 
af, at komponenterne i et multiro
tor-fly er relativt billige og enkle. 
Skulle noget gå helt galt, forud&cr 
Bell, at Nexus skal kunne lande ved 
hjælp af rotorerne og strømmen i det 
batteri, der findes ombord. Man tror 
ikke på en sikkerhedsfaldskæ rm, slet 
ikke fordi Nexus tænkes fløjet over 
byområder, hvor et luftfartøj, der 
daler ned under en skærm vi l kunne 
forårsage mange ulykker. 

Nat over stor
byen set fra en Nexus. 

Tilsyneladende uden pilot, 
men det ligger også i projektet, 
at hun skal kunne undværes. 

Tilsyneladende er der heller ingen 
passagerer, men de arbejder nok 

hjemmefra. Brændstoføkono
mien bliver endnu bedre, når 

man sparer vægten af 
dem. 

Og så er der piloten. Eller hvad? Kan 
man egentlig ikke undvære hende? 
Da Nexus er designet til fire passage
rer plus en pilot, vil den fra et kom
mercielt synspunkt pludselig få øget 
kapaciteten med 25 %, hvis der kunne 
sidde en passager i pilotens sæde. 
Bundlinje-drengene har sikkert alle
rede regnet ud, at det er en rigtig god 
ide. Vi ved jo også fra modelflyvernes 
verden, at en multi rotor nærmest kan 
selv. Man kan parkere sin multirotor 
på himlen, lægge senderen på bordet 
og få sig en kop kaffe med klubkam
meraterne, hvis det er det, man vil. 
Hvor svært kan det være'! 

En multirotor-lufttaxa som Nexus 
forventes også at blive enkel at styre. 

"Nej skat, jo 
5elvfølyf:!liy t.kal, 

jamen det forstår jeg da 
godt skat, jeg er hjem
me med en Nexus om 

et øjeblik - du kan godt 
sætte færdigretterne i 

mikrobølgeovnen." 

I første omgang skal den flyves af en 
pilot, på længere sigt måske - eller 
ligefrem sandsynligvis - uden. Men 
på kortere sigt måske med en pilot 
med begrænset erfaring. Bells Scott 
Drennan foretrækker at kalde disse 
"safety officers". Fordi det kan blive 
vanskeligt at skaffe traditionelle 
piloter nok, når der snart bliver brug 
for tusinder af piloter t il lufttaxaerne. 
" Der må ske forandringer," siger han 
og mener, at luftfartsmyndigheder vil 
have forståelse for det. 

Og se, det er da e n ny tanke. AL valget 
ikke blot står mellem pilot eller ikke 
pilot. Men at den forestilling nu er 
kastet op i luften, at en pilot faktisk 
ikke behøver at have særlig meget 
erfaring eller uddannelse for at kunne 
flyve en lufttaxa sikkert og effektivt. 
Så behøver vedkommende vel heller 
ikke at have særligt meget løn for det? 
Jamen, hvis det ikke er meget vanske
ligere end at betjene et kasseapparat i 
el supermarked? 

Heil forventer, at Nexus kan begyncte 
ul Oyve !Ju~~uge1e1 f1<1 eugaug rnitll i 
næste årti. Spændende bliver det at 
se, hvad den bringer, fremtiden. ;:,,, 
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''Cost share'' 

Inden længe er det igen sæson for flyvning med små fly, hvilket kan 
give "ganske almindelige mennesker" lyst til at opleve de smuk
ke danske landskaber fra oven. Med nye regler om COST SHARE 
flyvning, har begrebet "dele-økonomi" også bredt sig til flyvning, og 
spørgsmålet er om det overhovedet er noget problem? 

Tekst og foto: Rune Balle 

Lige siden de første flyvemaskiner 
lettede fra jorden, har det kriblet i 
maven på millioner af mennesker, der 
også ville opleve at flyve. Efterhånden 
som mere eller mindre selvbyggede 
Ellehammer-agtige flyvemaskiner 
af træ, jernrør og lærred, blev afløst 
af mere solide maskiner, blev det 
muligt at transportere post, fragt og 
passagerer. faktisk blev det ret hurtigt 
indtægter fra passagerflyvning og 
postflyvning, der finansierede ud
viklingen af flyvemaskiner, der dog 
også viste sig at være anvendelige til 
militære formål, hvilket som bekendt 
satte endnu mere skub i udviklingen. 

DE GODE GAMLE DAGE 
Bladrer vi tilbage i FLYV fra l960'ern 
og 70'erne, var flyvning noget ganske 
andet end i dag. Charterflyvning var i 
sin barndom, og ruteflyvning var stort 
set forbeholdt monopol-selskaber, 
der tog sig godt betalt. Ved siden af 
disse former for flyvning med jetfly, 
var der en lang række små selskaber, 

der fragtede aviser og post rundt i 
landet, når de ikke fløj ambulance
flyvning, taxiflyvning eller skoleflyv
ning. I starten foregik det oven i købet 
med danskbyggede fly fra Kramme 
og Zeuthen, som vi også kender fra 
heroiske vinterflyvninger til danske 
småøer, der var afskåret fra omver
denen, lord, ,spå vandet giorde det 
umuligt at sejle. 

GLOBALISERING 
Efterhånden som Verden blev globa
liseret, blev danskbyggede fly stort set 
udkonkurreret af udenlandske flyty
per, der op gennem 60'erne, ?O'erne 
og SO'erne løste de samme opgaver; 
nemlie flyvnineer, der eav joh til alk 
de unge nyuddannede piloter, der 
drømte om en fremtid indenfor "rig
tig" luftfart. Flyvning med små fly var 
nemlig fødekæden for selskaber der 
fløj store fly, og uden 500-1000 timers 
erfaring med fotoflyvning, rundflyv
ning, taxiflyvning eller skoleflyvning, 
var det umuligt for en ung eller ny-

uddannet pilot, at få job i et "rigtigt" 
luftfartsselskab. 

RUNDFLYVNING OG TAXIFLYVNING 
I disse "gode gamle dage" var ny
uddannede piloter villige til at flyve 
mere eller mindre gratis sommer efter 
sommer fra flyvepladserne I Hadsund, 
Maribo, Allerød, Roskilde, Ringsted, 
Koster Vig på Møn, Kalundborg, 
Odense, Sønderborg, Esbjerg, Thi
sted, Kolding, Ærø, Tåsinge, Læsø, 
Anholt, Samsø eller fra stranden på 
Fanø eller andre spændende steder. 
Mange af flyvepladserne er her end
nu, men mange er også lukket, fordi 
der efterhånden var så lidt aktivitet, 
at inecn kæmpede for pladsernes 
overlevelse. 

MODERNE LUFTFART 
Da monopolerne blev afviklet duk
kede begrebet "low-cost" op, og med 
den enorme vækst indenfor civil flyv
ning, blev der så stort behov for nye 
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piloter, at branchen ikke kunne vente 
på at piloterne fik fløjet rundflyvning, 
postflyvning og hvad der ellers gav 
flyvetimer nok til at komme videre. 
Det åbnede for en helt ny uddannelse 
af piloter, der i dag skoles med det 
formål at fungere i to-pilot-koncept, 
uden først at "spilde tiden" på at flyve 
rundflyvning eller fotoflyvning. 

HVAD MED RUNDFLYVNING 
OG TAXIFLYVNING? 
Selvom det er muligt at flyve med 
rutefly for et par hundrede kroner, er 
det ikke den samme oplevelse som at 
nyde de smukke landskaber fra luften 
i en lille flyvemaskine. Men hvor det 
"i gamle dage" var muligt at købe 
sig til en flyvetur fra flyvepladserne 
i Hadsund , Maribo, Allerød, Ros
kilde, Ringsted, Koster Vig på Møn, 
Kalundborg, Odense, Sønderborg, 
Esbjerg, Thisted, Kolding, Ærø, Tå
singe, Læsø, A nholt, Samsø eller fra 
stranden på Fanø eller andre spæn-

dende steder, så udbydes det i dag 
kun ganske få steder. En historisk æra 
er med andre ord ved at være slut! 

COST SHARE 
Hvor det i gamle dage var strafbart at 
flyve med passagerer mod betal ing, 
hvis ma n ikke fløj efter kommercielle 
regler, er det nu " nærmest lovligt" . 
Det er dog kun " nærmest lovligt" for
di der - trods alt - er begrænsninger, 
hvilket man som pilot og som passa
ger skal tænke over. COST SHARE 
betyder nemlig ikke, at man som pilot 
kan lade passagererne beta le for leje 
af fly og la ndingsafgifter, fordi man 
som pilot har betalt over 100.000 kr. 
for certifikatet! For COST SHARE er, 
som udgangspunkt, reserveret ti l at 
dække en del af udgifterne til bræ nd
stof, olie og landingsafgifter. Som 
fritidspilot skal man derfor stadigvæk 
tænke sig om, inden man tager "be
talende passagerer" med i luften, og 

man skal nærlæse reglerne for ikke 
at risikere at "brænde nallerne" . 
Forsikringsdækning skal man også 
tænke grundigt over, for hvis noget 
går galt, og forsikringen ikke dækker, 
kan pilot eller pilotens efterkommere 
stå med betragtelige og ruinerende 
erstatningskrav! 

WINGLY "COST SHARE" 
Reglerne om COST SHARE har 
inspireret til UBER-l ignende ti lbud 
indenfor flyvning med små flyvema
skiner. Et af disse tilbud er W ING LY, 
der formidler kontakt mellem piloter 
og passagerer, og ved at klikke ind 
på hjemmesiden https://en.wingly. 
io kan man få en ide om hvad COST 
SHARE flyvning kan udvikle sig til , 
for det kan blive omfattende! 

Søger man efter flyvning i kategorien 
COST SHARE er W ING LY nok 
det mest iøjnefaldende eksempel på 

AEROCLEAN Could you cut 

EDXJ Husum 
0049/4841 /935588 

aeroclean-husum@freenet.de 
www. aeroclean-h usu m. de 
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moderne "dele-økonomi" indenfor 
flyvning. En problematik er dog, 
at WlNGLY præsenterer sig som 
et "rigtigt" luftfartsselskab, hvilket 
kan give potentielle passagerer den 
opfattelse, at WlNGLY er et luftfarts
selskab. 

WING LY - eller tilsvarende kon
taktformidlingsbureauer - er dog ikke 
luftfartsselskaber, hvorfor WING LY 
og andre bureauer ikke kan drages til 
ansvar, hvis en flyvning går galt, da 
virksomhederne bag kontaktformid
lingen udelukkende formidler kontakt 
mellem piloter og "passagerer". 
I forhold til årtiers debat om "sort 
taxiflyvning" og "sort rundflyvning" 
kan det være et problem, at "passa
gerer" kan forledes til at tro, at de 
bliver fløjet af professionelle piloter i 
fly der vedligeholdes til kommerciel 
standard og opereres i henhold til 
gældende lovgivning, med tilstrække
lig forsikring så piloter og passagerer 
er dækket. 

DEN NYE "TREND" 
Deleøkonomi er en trend kommet for 
at blive, og derfor kan tilhængere af 
deleøkonomi indenfor flyvning hæv
de, at modstandere af deleøkonomi 
indenfor flyvning og luftfart bare lider 
af brødnid. 

Det er dog et eodt spørgsmål, om 
flyvning kan sidestilles med dele-biler, 
dele-trailere, dele-kassevogne, de
le-cykler, dele-kajakker, dele-robåde, 
dele-sejlbåde, dele-vandscootere eller 
andre transportformer, der alle kan 
holde ind til siden, eller ligge stille på 
vandet hvis det bliver tåget! 

Når det gælder flyvning, er en helt 
<Lfgø1emk foiskel, <Ll vej1el S[Jille1 en 
langt mere alvorlig rolle, som bru
gerne af COST SHARE sjældent har 
forudsætninger for at forstå alvoren i. 

Selvom der findes tusinder af dyg
tige og ansvarsbevidste fritidspilo
ter i Europa, så er det dyrt-købte 
erfaringer, der ligger til grund for, 

at man i årtier har skelnet mellem 
erhvervsmæssig flyvning, der udføres 
af piloter med erhvervscertifikater og 
fritidsflyvning der oftest udføres af 
piloter med et privatflyvercertifikat, 
der naturligvis kan være suppleret af 
et instrumentbevis. 

Trods fantastiske navigations-syste
mer og imponerende vejrvarsling, så 
er det mennesker der beslutter om 
der skal flyves, og mennesker er nogle 
underlige væsener, der ikke altid 
tænker hge rat10nelt. Som bekendt er 
det også er mennesker, der sidder som 
erhvervspiloter, hvorfor tilhængere af 
COST SHARE flyvning kan hævde, 
at den menneskelige faktor ligeså godt 
kan ramme et erhvervsfly som et pri
vatfly! En meget erfaren luftkaptajn 
sagde engang at "en god dag i luften 
en dag hvor man ikke har lavet alt for 
graverende fejl" hvilket understreget 
at piloter laver (næsten) ligeså mange 
fejl som alle mulige andre mennesker. 

Den helt afgørende forskel på er
hvervsflyvning og COST SHARE 
flyvning er dog, at erhvervsflyvning 
udføres indenfor regler og normer, 
hvor brugerne er beskyttet af myndig
hedskontrol og luftfartsselskabernes 
"e0 enkontrol". Endnu vioti 0 ere er b b b 

det, at brugerne er beskyttet af, at 
erhvervsflyvning foregår indenfor en 
"kultur" hvor piloter indgår i daglige 
relationer, hvor <ler er stor fokus på 
potentielle fejl og stor fokus på at alle 
uddannes til at foretage flyvningerne 
professionelt. Der er derfor en garanti 
for, at "produktet" der sælges er 
"kvalitets-sikret". 

COST SHARE UDEN KONTROL 
En tilsvarende "kvalitets-sikring" kan 
COST SllARE fiyv11i11g ikke Lilliyde, 
da udbyderen udelukkende står for 
formidling af kontakt mellem passa
gerer og piloter, der kan være dygti
ge, erfarne og ansvarlige piloter der 
indgår i relationer med andre piloter, 
hvor de holder hinanden opdateret 
for at holde en høj moral og god 
standard. Omvendt kan de også være 

mr·s:r::rvr:z:11·:,·11,·,·m 

usårlige chanceryttere eller bedre
vidende cowboypiloter, der næppe 
ville få en chance indenfor moderne 
kommerciel luftfart, hvor myndig
hedskontrol og "egenkontrol" med 
stor sandsynlighed vil sortere dem fra! 

Hvor store "markedsandele" COST 
SHARE vil få i fremtiden er det umu
ligt at spå om, ligesom det er umuligt 
at vide om COST SHARE flyvning 
vil give os flere tragiske eksempler på 
at der er forskel på transport i luften 
eller på landJorden. 

GENERALISERING 
Selvom der er "brådne kar" indenfor 
alle brancher, så skal det ikke nød
vendigvis føre til at COST SHARE 
flyvning gøres ulovligt. Ikke desto 
mindre, har vi også i Danmark set ek
sempler på at "sort taxiflyvning" eller 
"sort rundflyvning" er gået grueligt 
galt, hvorfor der gennem årtier har 
været markant fokus på problematik
ken. 

Fuldt lovlig COST SHARE - efter 
nye gældende regler - foregår uden 
tvivl i Danmark, men tilsyneladende 
ikke så systematisk som andre steder. 
Der er i hvert fald ingen "træf" hvis 
man søger på internettet efter COST 
SHARE flyvning i Danmark. Spørgs
målet er derfor, hvor langt vi er nået 
i Danmark, og om der findes passa
gerer eller piloter, der vil fortælle om 
erfaringerne med COST SHARE, 
efter de nye regler, der gør det lovligt? 

Problematikken er interessant, og 
spørgsmålet er om COST SHARE 
overhovedet er et problem - ud over 
at brugere ikke klart og tydeligt gøres 
opmærksom på, at COST SHARE 
ikke er et kvalitets-sikret produkt, 
på samme måde som hvis man flyver 
med et luftfartsselskab, der er under
lagt regler for kommerciel flyvning. 

FLYV hører derfor meget gerne fra 
piloter eller passagerer, der vil for
tælle mere om deres erfaringer som 
passager eller pilot. ;::,y--
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Vidan Design 

SIMULATOR "ADD-ON" 
Siden slutningen af 1970'erne har det været muligt at flyve simula
tor på en ganske almindelig computer. De første årtier var grafikken 
en stor udfordring, og selvom Microsoft Flight Simulator med årene 
blev meget bedre, så blev det først rigtigt flot da Vidan Design drys
sede magi ud over de virtuelle danske flyvepladser og lufthavne! 

Tekst: Rune Balle • Grafik: John B. Jensen I Vidan Design 

Hvis der ikke lige ringer en klokke når 
firmanavnet "Vidan Design" bliver 
nævnt, så er det nok fordi du ha r 
vænnet dig til simu latorens stan
dard-grafik og ikke har udvidet med 
en "add-on" . Om man "flyver" stan
dard eller opgraderet er dog langt fra 
det samme, for oplevelsen er en helt 
anden, når detaljerne er så realistiske, 
at det kan være svært at se forskel på 
simulat ion og virkelighed . 

Vidan Design er ikke nogen stor kon
cern. Tværtimod, for virksomheden er 
en lille enmandsvirksomhed i Aarhus, 
hvis ejer har fløjet simulator, siden be
gyndelsen af 00'erne. John B. Jensen 
er manden bag Vidan Design - der er 
navngivet ved en sammentrækning 
af de to ord Virtuelt og Danmark og 
fjerne de overfl ødige bogstaver. 

John B. Jensen fortæller til F LYV, at 
han har været i gang med udviklingen 
af add-ons for "alvor" siden 2006 og 
at han siden 2016 faktisk har kunnet 
leve afYidan Design, der primært 

Ganske naturtro fortolkning af FLW redak
tionens adresse: Samsø intl. Terminal 1 

er baseret på udgivelser ti l simula
torerne M icrosoft Flight Simulator 
X og Lockheed Martin Prepar3O. 
Det foregår i fo rm af 3O-modeller af 
danske lufthavne og flyvepladser, og 
den pri mære målgruppe er p rivate 
brugere af de to flysimulator-spil, 
om end målgruppen også indbefatter 
kommercielle brugere i form af dan
ske og udenlandske flyveskoler, samt 
undervisningsinstitut ioner. 

John 8 Jensen fortæller endvidere, at 
Vidan Design sælger sine produkter 
til private og virksomheder, dels gen-

nem kommissionssalg i uden landske 
webshops, dels gennem direkte salg i 
Yidan Design's egen webbutik. Pro
dukterne sælger han i form af down
loads, og de består af 3O-modeller 
af virkelige lufthavne og flyvepladser, 
der kan installeres i basisprodukter
ne, Microsoft F light Simulato r X og 
Microsoft Flight Simulator: Steam 
Edition og Lockheed Martin Pre
par3D, som forudsættes installeret på 
ku11Jcus PC. 

G rundlaget for dette add-on-marked 
er den legendariske Flight Simula-
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VIDAN DESIGN SÆLGER I ØJEBLIKKET FØLGENDE PRODUKTER: 

Aalborg X (30-model af Aalborg Lufthavn EKYT) 
Billund X (30-model af Billund Lufthavn EKBI) 
Bornholm X (30-model af Bornholms Lufthavn EKRN) 
Bornholm X Pro (30-model af Bornholms Lufthavn EKRN, til kommerciel brug) 
Sonderborg X (30-model af Sønderborg Lufthavn EKSN) 
Danish Airfields X - Samsø (30-model af Samsø Flyveplads EKSS) 
Danish Airfields X - Sindal (30-model af Sindal Lufthavn EKSN) 
Danish Airfields X - Endelave (30-model af Endelave Flyveplads EKEL) 
Danish Airfields X - Nordborg (30-model af Nordborg Flyveplads EKNB) 
Danish Airfields X - Tunø (30-model af Tunø Flyveplads) 
Danish Airfields X - Saeby (30-model af Sæby Flyveplads EKSA) 
Danish Airfields X - Randers (30-model af Randers Flyveplads EKRO) 
Real Denmark X - Jutland North (Fotorealistisk add-on scenery, Nordjylland) 
Real Denmark X - Zealand (Fotorealistisk add-on scenery, Sjælland) 

FREEWARE: 
Aarhus Airport X (30-model af Aarhus Lufthavn EKAH) 
Danish Airfields X - Grenaa (30-model af Grenaa Flyveplads) 
Danish Airfields X - Raarup (30-model af Raarup Flyveplads EKRA) 
Danish Airfields X - Hadsund (30-model af Hadsund Flyveplads EKHS) 
City of Aarhus (30-model af Aarhus by) 

tor-serie, der som nævnt daterer sig 
til bage t il slutningen af 1970'erne og i 
øvrigt er det ældste PC-spil, der sta
dig udvikles. Microsoft udgav spillet i 
en ny version ca. hvert andet år frem 
ti l 2009, hvor Microsoft i forbindelse 
med nedskæringer, stoppede udvik
lingen a f spillet. Rettighederne til 
at vi<lereu<lvikle spil let blev købt af 
dels den amerikanske våbenfabrikan t 
Lockheed Martin, som nu viderefører 
franchisen i form af en undervis
nings baseret simulator med titlen 
Prepar3D, og dels af den engelske 
spiludvikJingsvirksornhed Dovetai l 
Games, der udgiver en opdateret ver
sion af spillet ti l et bredere publ ikum 
under titlen Microsoft Flight Simula
tor X: Steam Edition på Steam-plat
formen. 

John B. Jensen fortæller, at han har 
lavet add-ons ttl en 10-14 danske flyve
pladser og lufthavne, men at der dog 
1.;tadigvaik mangler nogle i; tyklrnr. 

" Det er et stort og tidskrævende 
arbejde, at udvikle lufthavne med den 
deta ljeringsgrad og realisme, der er i 
mine produkter. Det involverer brug 

af en lang række forskellige udvik
lingsværktøjer, hvoraf mange har 
ufuldstændig dokumentation, og hvor 
det meget handler om at søge hjælp 
og viden i det commnunity af udvik
lere af både freeware og payware-pro
dukter, der traditionelt har været om
kring "Flight Simulator-franchisen." 
Når man la <ler øjnene løbe ned over 
listen over færdige" add-ons", så 
mangler der nogle. 

På spørgsmål om, hvordan dot kan 
være, at f.eks. Roskilde og Kastrup 
ikke er på listen, svarer John B. 

c·rr'ffl1t:·1ær:n 

John B. Jensen er manden baq den 
spændende lille virksomhed V1dan, som 
laver add-ons til Flight Simulator. 

Jensen: "Ja, der mangler desværre 
endnu nogle stykker, men de kom
mer forhåbentlig hen ad vejen. Hvad 
Kastrup EKCH angår, så findes der 
al lerede en rigtig flot add-on udviklet 
af det anerkendte amerikanske firma, 
FlyTampa. Så Kastrup er ikke lige 
den mest oplagte lufthavn for mig at 
give mig i kast med på nuværende 
tidspunkt. Men Roskilde Lufthavn 
kunne bestemt være interessant som 
det næste projekt." 
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En gyrokopter er en spøjs krydsning mellem en helikopter og en 
fastvinget flyvemaskine, men hvordan er det at flyve gyrokopter 
sammenlignet med et fastvinget fly eller en helikopter? 

Tekst og foto: Rune Balle 

Når vi taler om flyvemaskiner, vil langt de fleste menne
sker dele maskinerne op i to kategorier, nemlig fastvingede 
fly og helikoptere, der begge har fordele og ulemper. Me
get forenklet kan man sige, at fastvingede fly skubbes eller 
trækkes af en eller flere motorer; at mange af disse fastvin
gede maskiner kan flyve hurtigt, men at det dog medfører 
den ulempe, at de har brug for relativt lange start- og 
landingsbaner. Helikoptere har derimod den store fordel, 
at de kan starte og lande næsten lodret, mens helikoptere 
- generelt set - må leve med ulemper som at de ikke kan 

flyve så hurtigt som fastvingede fly. Derudover er en 
helikopter sammensat af kompliceret teknologi, der i 

mange sammenhænge er dyrere at udvikle, frem
stille og vedligeholde end fastvingede fly, samt at 

brændstofforbruget er forholdsvis højere. 

l111cllc111 c.lissc lo kalcgot ict fittc.les GYRO
KOPTERE, der er en spøjs krydsning mellem 
helikoptere og fastvingede fly. De fleste gyro-

koptere har nemlig en skubbende motor - mod-
sat de fleste fastvingede fly - og en rotor - som på 

helikoptere - hvilket giver den store fordel, at gyrokoptere 
kan starte og lande meget kort, uden at være lige så kom
plicerede at udvikle, fremstille, vedligeholde og drive som 
!telikoplere. 

DEMOTUR I EN GYROKOPTER 
På en smuk men også lidt kølig vinterdag i starten affe
bruar, mellemlandede Carsten Svendsen på Samsø, for at 
gi' en tur i en gyrokopter, med den gode intention, at det 
ville give opmærksomhed til gyrokopterunionen. Carsten 
Svendsen er passioneret gyrokopter-pilot og ejer af to 
gyro koptere, hvoraf den ene er indkøbt med det formål, at 
anvende maskinen til skoleflyvning og udlejning. 

Efter at have gennemgået de vigtigste elementer, såsom 
den skubbende Rotax-motor og rotorsystemet, var det ved 
at være tid til at flyve en tur. Med kolde fingre og tæer, 
spurgte jeg naturligvis om vi ikke burde gå ind til brænde
ovnen i Terminal I for at få varmen, inden flyveturen, da 
der jo nok ikke var meget varme i sådan et lille bæst. "Det 
er ikke nødvendigt" svarede Carsten, imens vi kravlede 
ombord "for der er elektrisk varme i sæderne, og et ganske 
udmærket varmesystem". 

GOD KOMFORT 
Har man prøvet at flyve en fastvinget flyvemaskine, eller 
en helikopter, så er det at stige ombord i en gyrokopter 
ikke så meget anderledes end nyere små fastvingede fly 
eller helikoptere. Pladsmangel er der nok af, men selvom 
det et ltaHgL, &å &i<l<le1 man ege11Llig gdW::,ke u<lmæ1 kel, 
når man har fået placeret sine fødder og skruet sig selv 
på plads. Og så snart motoren er startet, kan der tændes 
for elektrisk varme i sædet, hvilket må siges at være en 
behagelig og overraskende luksus i en så lille flyvemaski
ne. Med motoren i tomgang forklarede Carsten hvad der 
derefter skulle ske, inden vi kunne komme i luften. Det var 
ganske enkelt at vente på at motoren fik arbejdstempera
tur, hvorefter vi skulle taxie til bane i brug, hvilket jeg fik 
lov til at prøve. 

Har man oplevet et par prøvelektioner i helikopter, så er 
det besynderligt at se rotorbladet hænge ned foran, sam
tidigt med at lydindtrykket fra "bagagerummet" forsøger 
at "fortælle", at man er i et rotorfly på vej til startbanen. 
Det er ærligt talt lidt mærkeligt, men ud over det, er det 
ualmindeligt ukompliceret at taxie den lille maskine, der 
er udstyret med to hovedhjul og et styrbart forhjul. 
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1. Ind- og udstigning er ingen sag. 

2. Hækmotor og skubbende propel. 

3. "Cavalon" er perfekt til skoleflyvning, fordi elev og instruktør 
sidder "side-by-side". 

4. Gyrokopterpilot Carsten Svendsen demonstrerede sin "Cava
lon" gyrokopter fra den tyske producent Auto-Gyro, der både 
tilbyder gyrokoptere hvor pilot og passager sidder i "tandem" og 
"side-by-side". 



Gyrokoptertypen "Cavalon" fra Auto-Gyro flyver 60-70 
knob (120-140 km i timen), med et benzinforbrug på ca. 18 
liter i timen. Det svarer nogenlunde til en Piper Cub, men 
den kan starte og lande noget kortere, og så fylder den 
ingenting i en hangar. 

Ganske som med "almindelige" flyvemaskiner kører man 
gyrokopteren i startposition, men her hører lighederne så 
også op. For at komme i luften skal rotoren præ-roteres 
t il godt 200 omdrejninger pr minut, hvilket gøres ved 
at trykke på en knap på styrepinden, der tilkobler kraft 
fra motoren til rotoren, der langsomt begynder at snurre 
rundt. Når så rotoren har det ønskede antal omdrejninger, 
ska l der egentl ig bare gives fuld gas, hvilket får den skub
bende propel til at få gyrokopteren til at accelerere, og få 
sekunder senere er man flyvende. Det er en spøjs oplevel
se, der ikke er som når en helikopter først slipper jorden i 
"hover", for dernæst at læne sig forover og lette. Det kan 
bedre sammenlignes med den oplevelse man får, når en 
"almindelig" flyvemaskine accelererer og letter. Rare med 
maget kortere stnrtløb! 

RYSTENDE OPLEVELSE 
At flyve gyrokoptere er en meget speciel oplevelse, og 
noget af det første man lægger mærke til, er at maskinen 
ryster markant mere end fastvingede flyvemaskiner, og 
egentlig også mere end en tilsvarende to-bladet helikopter. 
Carsten Svendsen forklarede, at det er helt normalt, men 
at der er stor forskel på hvor meget forskell ige gyrokoptere 
ryster, men også at det er lidt mere markant når gyro
kopterens vægt nærmer sig det maksimalt tilladelige. At 
gyrokopteren ryster er dog noget man ret hurtigt vænner 
sig til, og så har det den store fordel, at man kan høre på 
radiokorrespondancen om det er en gyrokopterpilot der 
taler, og på den måde høre om der er "venner" i lu ften. 

CRUISE 
At håndtere en gyrokopter under cruise er forbavsende 
nemt, og næsten som en fastvinget eller en helikopter. Vil 
man dreje lægges styrepinden til venstre eller højre, og ved 
at støtte lidt med fødderne, styres sideroret. Og om der fly
ves "rent" er nemt at se på uld tråden i forruden - ganske 
som på et svævefly! 

ANFLYVNING OG LANDING 
Efter at have demonstreret forskellige manøvrer, og ladet 
passageren føle med på styregrejerne, var det ved al være 
tid til at returnere til den vinterbløde græsbane på Samsø. 
Ganske som hvis vi havde fløjet en "almindelig" flyvema
skine, fløj vi standard landingsrunde, og da Carsten lagde 
an t il landing, forventede jeg at vi skulle ned i "ground 
effekten" og bruge i hvert fald hundrede meter til at få 
farten af. Der blev jeg dog lidt imponeret, for bedst som vi 
skulle til at "flare" satte gyrokopteren hjulene på græsset 
og stod stille efter et par meter. Faktisk næsten som en 
helikopter! 

EN GANG TIL ... 
LJa v, havde stået stille et par øjeblikke var rotorhastig
heden aftaget, og da den stod stille, spurgte Carsten om 
jeg havde lyst til at prøve en landingsrunde, og selvfølgelig 
havde jeg det. Ganske som under første start satte Carsten 
rotoren i bevægelse, ventede til den snurrede med godt 
200 omdrejninger pr minut, hvorefter han gav fuld gas og 
slap bremserne, der ikke er forbundet med siderorspeda
lerne - som på en "almindelige" flyvemaskine, men sidder 
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1. Udsynet fra cockpittet i en "Cavalon" er fint, om end det 
begrænses lidt af "sidestolperne". 

2. Cockpittet i en "Cavalon" er ergonomisk indrettet og der er 
god benplads. 

3. "Cavalon" gyrokopter letter fra Samsø. 
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på styrepinden. Endnu engang accelererede vi og efter få 
sekunder var vi igen i luften. At have hænderne med på 
styregrejerne, når en erfaren pilot t illader det, er utroligt 
lærerigt, og at flyve gyrokopter virkede bestemt ikke som 
noget der ville være umuligt at lære. 

ØKONOMI 
Efter runden omkring flyvepladsen, med endnu en spøjs -
men almindelig gyrokopterlanding - taxiede vi ind igen og 
parkerede gyrokopteren og tøjrede rotoren. Vel inde i var
men ved brændeovnen i Terminal 1, fik vi en god snak om 
flyvning med gyrokoptere. Ud over at det er fristende at 
kunne starte og lande kort, er det også muligt at flyve til en 
pris der lyder overkommelig. For at få flere med i klubben, 
har Carsten valgt at investere i et "skolefly" der inklusive 
moms kan flyves til bare 695 kroner pr time inklusive de 
ca. 18 liter blyfri benzin gyrokopteren bruger pr. time! Skal 
der så en instruktør med, kan der være lidt udgifter til 
kørepenge, men alt i alt flyvning til fristende få penge. 

OMSKOLING 
Da gyrokoptere langsomt er ved at vinde terræn, satser 
Carsten Svendsen blandt andet på at overbevise pi loter 
med erfaring fra både fastvingede fly og helikoptere, til at 
lade sig omskole. Og da kravet blot er syv timers flyvning, 
til et pænt stykke under en "tusse" pr time, så er det 
fristende. Ikke mindst når der efter omskoling kan lejes 
gyrokopter til lige under 700 kr. pr time! 

PRØV EN GYROKOPTER 
Googler man "gyrokopter" er noget af det første der duk
ker op " Dansk Gyrokopter Union", der på www.gyro
union.dk informerer om klubber og uddannelse til at flyve 
en gyrokopter. Gyrokoptere i Danmark er administreret 
af gyroumonen, der er en lille og forholdsvis ny orgarnsat1-
on, med lige under 50 aktive medlemmer og en håndfuld 
ildsjæle som Carsten Svendsen, der bruger utrol igt meget 
tid og energi på at flyve og inspire re andre t il at flyve 
gyrokoptere. Det er med andre ord et lille hjørne af dansk 
luftsport,der har et stort potentiale, fordi gyrokoptere kan 
så meget for så relativt små penge. 

MERE INSPIRATION 
Er gyrounionens hjemmeside ikke nok, er det en god ide 
at bruge lidt tid på YouTube, hvor der ligger mange gode 
videoer. God inspiration kan man også få ved at se på 
hjemmesiden www.gyropedia.com hvis entusiastiske 
instruktør "Doctor Phil" er værd at nyde. 

God fornøjelse! 

www. p• a g 
OgsA kæmpe billige 
1estpzu tie, til 11n1enlnlng. 

Gyrokopterens "ædlere dele. 

--- - .... 
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Mobil 23 81 90 08 • Mail: pw@hp-staaltag.dk 

www.hp-staaltag.dk 

FLYV Nr. 1 2019 25 





At være dyr og hurtig 
eller at ikke være dyr 
og hurtig - det var 
det store spørgsmål! 

I disse dage og uger er det halvtreds 
år siden, to af flyvehistoriens virkeligt 
store lettede for første gang. Boeing 
747 Jumbojet gjorde det den 9 . fe
bruar, og Concorde gjorde det den 2. 
ma rts . I begge tilfælde i 1969. 

Typerne pegede i hver sin retn ing, 
repræsenterende to trends, der havde 
været med gennem trafikflyvningens 
på det tidspunkt 50 år gamle historie. 
Den ene trend var farten. De første 
luftruter blev oprettet umiddelbart 
efter Første Verdenskrig, og det ville 
være synd at kalde ruterne komfor
table. Passagererne i den DH. 9 der 
fløj ruten København- Hamburg i 1923 
blev iklædt vældige pelsfrakker, og 
skulle de kommunikere med hinan
den i deres åbne cockpits, måtte det 
ske ved at sende små sedler. Men ud 
over at passagerne kunne "føle s ig 
behageligt heltemæssigt til mode", 
som en udtrykte det, var der farten . 
Man kom fra København til Hamburg 
µå licJL u11cJe1 Lu limer! Alle andre 
transportmidler - slå lige den! 

Farten var helt fra begyndelsen et ar
gument for at flyve. Og ruteflyene blev 
hele tiden hurtigere. DC-3 var det, da 
den slog alle konkurrenter af banen 
i USA i sidste halvdel af 1930'erne. 
Jetflyene halverede rejsetider på lange 
stræk, da de dukkede op tyve år sene
re. Farten var hele tiden blev øget, og 
hvad var mere naturligt for verdens 
Oykunstruklører og luftfa rtsselskaber 
end at tænke videre i det spor, da 
1950'erne blev til de glade 60 'ere? 

Militære fly fløj allerede hurtigere end 
lydens hast ighed. Jamen, så måtte 

trafikfly da også komme til det før 
eller siden. Gerne før. Hvis den super
soniske fremtid kom buldrende med 
stormskrid t, måtte den hjertens gerne 
det. Fart og tempo, tak! 

Den anden trend i trafikflyvningens 
historie handlede om prisen. Det 
havde kostet hver af de tre passage
rer mere end 20.000 nu tidskroner 
kroner at sidde i det åbne cockpit 
mellem København og Hambu rg den
gang først i !920'erne. Det var i al sin 
masser-af-frisk-luft-agtige ubekvem!. 

1. 28. januar 1968- åbent hus i værkste
det hos Sud Aviation, så folk fra Toulouse 
kan komme ind og tage fremtiden i øjesyn. 
Foto: Andre Gros/Wikimedia Commons 

2. Luksus - dyr luksus. Man betalte dyrt 
for at komme hurtigt fra København til 
Hamburg i 1923; men farten, og presti
gen ved at bevæge sig hurtigt i en flyven
de maskine, fik velhavende kunder i butik
ken. Foto: SAS 

melighed en meget eksklusiv rejse
form forbehold t de få, der turde og 
havde råd. Men i takt med at flyene 
blev større og mere pålidelige, fa ldt 
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priserne. I 1951 kostede en førsteklas
sesb illet 111ed atlantda111pcrcn Queen 
Mary det samme som en flyvebillet. 
I 1958 var der lige mange passagerer 
med fly og med skib over Atlanterha
vet. Et årti senere var passagertrans
porten med skib næsten væk. Prisen 
på flybilletter faldt, så flere og flere 
kom til at flyve. 

I 1960'erne var det vigtigste fokus 
faktisk på farten. Man regnede 
virkel ig med at den supersoniske 
trafikflyvning var på vej . Og der ville 
være enorm prestige forbundet med 
at være først på det felt. Både USA, 
Sovjetunionen, Storbritannien og 
Frankrig <le Lra<lilio11cll "slorc" i 
design og produktion af flyvemaski
ner - havde planer 0 111 supersoniske 
trafikfly. Men det stod også kJarL, 
at det ville være meget vanskeligere 
at producere et trafikfly, der kunne 
arbejde for føden på den anden side 
af lydmuren, end det var at lave et 
111il itært ka111pfly, der kun var der 
ganske kort tid ad gangen. 

Ikke desto mindre; mange gode kræf
ter, penge og hjerner b lev sat ind på 

Analogt og antikt - cockpittet i Concor
de 002. På trods af sit stadigt futuristiske 
udseende og sine aldrig overgåede præ
stationer som trafikfly, må man sige, at 
alderen virkelig afslører sig her. Foto: OSH 
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opgaven. I England og Frankrig, hvis 
smuldrende koloniriger ikke gjorde 
noget godt for nationalfinanserne, 
besluttede 111an, a t opgaven vist 
krævede samarbejde på tværs af Den 
Engelske Kanal. Ville det være let? 
Certainly not/Certainement pas! Der 
var national stolthed og alt muligt 
andet på spil? Men til gengæld ville 
flyet 111åske blive til noget. 

Hos Boeing blev Joe Sutter flyttet 
fra den lille Boeing 737 for at lede 
arbejdet 111ed den nye kæ111pe, so111 
fik tal navnet 747. Det var klart en 

BAG 211 - en modificeret version af 
Fairey Delta 2, der i 1956 lidt over et år 
holdt verdens absolutte hastighedsre
kord. BAC 211 blev først og fremmest 
brugt til at afprøve den meget smalle, 
men lange kurveformede vinge, som 
blev brugt på Concorde. Så havde den i 
øvrigt også fået større tankkapacitet end 
Fairey Delta 2, der flere gange var ved 
at løbe tør for brændstof, endnu mens 
den accelererede mod nye store hastig
heder. BAC 211 kan i dag ses på Fleet 
A,r Arm Museum. Foto: OSH 

udfordring for ha 111, at 111ange af de 
bedste designere arbejdede på Bo
eings forslag til et supersonisk ru tefly. 
Det var der prestigen lå. Derfor var 
Boeing 747 på 111ange 111åder et sted
barn hos den a111erikanske fa brikant. 
Men Pan A111 ville have et stort fly, og 
det var insisteren fra dette selskab, 
som fik I3oeing til at gå igang 111ed 
det. Pan A111 så behovet for en endnu 
større j et111askine end 707'eren. 

Boeing betragtede det ikke desto 
mindre som noget midlertidigt, inden 
superson iske trafikfly ville blive det, 
a lle ville flyve med. Boeing 747 var 
flyveklar blot tre år efter, at aftalen 
blev indgået med Pan Am. På mange 
måder var det b lot en større version 
af de trafikfly, man kendte i forvejen. 
Men så alligevel ikke. Det var ingen 
selvfølge, at der skulle være tale om 



Concorde F-BTSD letter fra Paris 
Charles de Gaulle i 2003. Det var en af de 
sidste, der blev bygget. Elleve gange fløj 
den rundt om jorden, og den opnåede en 
samlet flyvetid på 12.976 timer. Den kan i 
dag ses på Musee de /'Air et de l'Espace i 
Paris. Foto: Alexander Jonsson 

et widebody-fly. To smallere etager 
ovenpå hinanden havde også været 
en mulighed. I designet af747 blev 
der lagt stor vægt på, at den også 
skulle kunne håndtere fragt, både i 
containere under passagerdækket, 
men også i en ren fragtversion, hvor 
fragten kunne læsses gennem den 
åbne snude. Og så var <ler gjorl ekstra 
meget ud af sikkerhed - ingen kunne 
bære at tænke på en katastrofe med 
så mange ombord. 

Boeing 747 Jumbojet kom på arbejde 
på verdens luftruter lidt mindre end 
et år efter sin første flyvning, altså 
i 1970. Der har typen været siden . 
Den er kommet i mange versioner og 
specialudgaver, hvor enkelte ses på 
billederne i artiklen her. Typen ramte 
helt i plet. Frygten for, om selskaber
ne kunne fylde det store fly, blev gjort 
til skamme. Mange mennesker kunne 
i årtierne efter takke denne maskine 
for, at de havde råd til at komme ud 
at flyve lange stræk. I dag, 50 år efter 
den første flyvning, går det tilbage 
med verdens bestand af747'eren. Den 
bliver sendt på pension af den bedre 
brændstoføkonomi ikke mindst i Bo
eings egen 777, men også i de mindre 
typer som Dream liner og Airbus 350. 

SUPERSONISK 
Concorde var meget længere end 
747'eren om at komme i drift. Først 
i 1976 prøvede Concorde at tjene 
penge, og da var prisen for udvik
lingen af typen steget ti l mere end 
seks gange det, man havde forventet. 
Concorde var da også på alle leder 
og kanter end meget større design
mæssig udfordring end 747. Ingen af 
de supersoniske Boeing 2707 (med 
eller uden svingvinger) og McDonnell 
Douglas AST blev noge nsinde fær-

dige, endsige kom på vingerne. Den 
sovjetiske Tu-144 gjorde det, men 
den kom aldrig til at fungere rigtigt. 
Overlydsflyvning med passagerer var 
ikke sådan-bare-lige ... 

TU-144 

Det er noget uretfærdigt - ikke mindst 
overfor Concorde - at kalde Tu-144 
for Concordski, som det ofte har været 
gjort. Det mere end antyder industri
spionage, som om russerne ikke skulle 
kunne lave et overlydsfly selv. Men det 
kunne de, og så alligevel ikke. Hvis 
Tu- 144 beviste noget, var det først og 
fremmest, hvor vanskeligt det er at lave 
et supersonisk rutefly. Typen fløj allerede 
den ::J I . december I !:Jb/3, men begyndte 
tørst at medtage passagerer to år efter, 
at Concorde gjorde det. Det hele var 
ikke så let, og der var en række proble
mer med Tu-144. 

Samarbejdet omkring Concorde var 
en udfordring. Så let var det ikke at 
få franskmænd og briter til at arbejde 
sammen. Skulle flyet designes i m illi
meter eller tommer? Franskmændene 
brugte det ene, englænderne det 

Desuden var støjniveauet i kabinen oppe 
på 95 db. Passagererne kunne dårligt 
høre, hvad personen i sædet ved siden 
af sagde, selv når vedkommende råbte. 
Tu- 144 kom kun til at gennemføre 55 
passagerflyvninger og kom dermed i 
virkeligheden aldrig ud over forsøgs
stadiet. Tu-144 fløj en del fragt og post 
mellem Moskva og Alma Ata - meget 
dyr luftpost, må man sige, men brevene 
kurn /1wtiyt flern. Siust& ftaytflyvuiuy 
rnH< f Tl 1- I 44 fe it HUik i I RR3 Frik&ltR fly 
har siden været brugt til at træne piloter 
til den russiske rumfærge og af NASA til 
supersonisk research. 

Flyet her flyver ikke længere, men blev vist frem under MAKS - Moskvas Air Show 
- i 2011. Foto: Doomych/Wikimedia Commons 
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1. G-DOAD er her fo tograferet i 1979 
med Singapore Airlines' farver på venstre 
side. Den har British Airvvays på den højre 
side, da der var tale om et samarbejde på 
ruten London-Singapore. Flyet fløj den tre 
gange med mellemlanding i Bahrain. Ru
ten blev hurtigt indstillet efter støjklager fra 
Malaysia og et indisk forbud mod at flyve 
supersonisk over Indien. Men alene mel
lemlandingen i Bahrain illustrerede et af 
flyets problemer - den trods alt begræn
sede rækkevidde. En del af tidsbesparel
sen på ruten gik jo tabt ved mellemlandin
gen. Foto: Steve Fitzgerald 

2. G-BOAD nyder i dag sin pensionisttil
værelse på dækket af museumshangar
skibet USS lntrepid i New York City. Den 
nåede at flyve 23.397 tim&r. Futu: Wilsun/ 
\/\likimodia Commons 
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andet, men det blev til, at begge mål 
stod på tegningerne. D et var kun et 
spørgsmål om at være præcis med 
decimalerne, så kunne man faktisk 
ramme det samme. 

Og hvad skulle barnet hedde? Eng
lænderne synes Concord var fint - det 
gjorde franskmændene også, men der 
skulle et "e" på - Condorde. Begge 
ord betyder - meget passende - noget 
i retning af enighed, harmoni og sam
menhold. Det blev den franske stave
måde, som blev valgt. Man kan ikke 
lade være med at spekulere på, hvor 
mange høj t lønnede arbejdstimer, der 
blev brugt på det "e"; formodentlig 
et a f de dyreste bogstaver i verdenshi
storien. 

D et kunne Lage la ng Lid a l ulive enige, 
fordi franskmænd og englændere 
gensidigt forsøgte at skyde hinandens 
fo rslag ned. Samarbejde går ikke 
nødvendigvis hurtigere, men begge 
erfarede, at de lagde sig mere i selen 
for at præstere det ypperste. Derfor 
var resultaterne i sidste ende solide. 

Der var mange udfordringer ved at 
flyve højt og hurtigt. Sikkerheden 
havde meget høj prioritet. Da verdens 
førstejetliner - DH 10 8 Comet - kom 
i drift i 1952, vidste de Havilland ikke 
nok om metaltræthed . Det første til 
flere styrt, mange omkomne og en 
misti llid til flyet, som senere udgaver 
ikke kunne rette op på. Det måtte 
for alt 1 verden ikke ske igen. Ug med 
Concorde måtte designerne ikke 
alene tage hensyn til metaltræ thed i 
forbindelse med mange t rykæ ndrin
ger som følge af op- og nedstigninger, 
men også tage hensyn til temperatur
æ ndringer, da meta llet blev varmet 
op på grund af modstanden ved den 
høje hastighed. Concordes krop nåe
de op ca. 92 °C, mens vingen forkant 
blev 105 °C varm. 

Økonomien var ogd kritisk. På 7'17 
udgjorde nyttelasten ca. tyve procent 
af flyets vægt. På Concorde var det 
kun seks procent. Og selv d isse få 

Concorde 002 var den første britiske pro
totype. Den fløj i alt 836 timer fra 2. marts 
1969 til 4. marts 1976. Den kan i dag ses 
på Fleet Air Arm Museum i Yeovilton i 
England. Foto. OSH 



procent, måtte designerne kæmpe sig 
frem til. De kunne derfor ikke trimme 
sig traditionelt ud af den kendsger
ning, at vingens trykcenter bevægede 
sig bagud, så flyet blev voldsomt 
næsetungt, når Concorde kom over 
lydens hastighed. Hvis det var høj
derorstrim, som skulle holde næsen 
oppe, ville den øgede modstand kræ
ve så meget mere brændstof, at der 
ikke også rent vægtrnæssigt ville være 
plads til passagerer. Løsningen blev at 
trimme med brændstoffet og vægten 
af det. En del af det blev simpelthen 
pumpet ud i halen, når flyet kom over 
lydens hastighed . Dermed blev tynge
punktet flyttet tilbage, så det passede 
med trykcentret. 

Der er ikke en linje eller placering 
af en detalje på Concorde som ikke 
er gennemtænkt. Vingen har helt 
præcise kurver, profiler og vridning, 

Boeinr1 747-300 fra 1985; 9enkendelig 
på det lange overdæk, men endnu ingen 
winglets. Flyet fløj først med Singapore 
Airlines, siden med flere andre, bl.a. Cor
sair, og det er siden blevet sat ud at vente 
på sin videre skæbne i Phoenix Goodyear 
Airport i Arizona. Foto: Bidini/Wikimedia 
Commons 

som ændrer sig over spændvidden. 
Den er smuk og elegant, men udviklet 
og testet gennem mange forsøg og 
beregninger. Til sammenligning var 
vingen på den sovjetiske Tu-144 meget 
enklere i designet. 

Concorde var en utrolig teknologisk 
præstation, aldrig overgået. Og smuk 
som bare jeg-ved-ikke-hvad, så den 
ud. 

N ROE eller 747 

Boeing YAL -1 A var en 7 4 7-400F fragtma
skine, der i 2002 blev modificeret til at fun
gere som testfly for et luftbåret /aservåben 
til at uskadeliggøre missiler med. I 2010 
lykkedes det at skyde to missiler ned, men 
året efter blev projektet droppet. Maski
nen blev skrottet i 2014, efter at brugbare 
reservedele var fjernet fra den. Foto: US 
Missile Defense Agency 
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To Boeing 7 4 7-100 har været brugt til at 
flytte de amerikanske rumfærger. Flyet her 
fløj femten år med Japan Air Lines, inden 
NASA overtog det i 1988. 
Foto: NASA 

Pan Am var første selskab, der satte Jum
bojetten i drift. Flyet er en model 7 4 7- 100, 
der kun havde tre vinduer i overetagen. 
Foto: Bidini/Wikimodia Commons 

Forfattere n til denne art ikel ha r 
bekendte, der boede i indflyvningen 
til Heathrow, og et af de første ord, 
deres barn læ rte at sige var "Concor
de". Alle hørte den, så den, løftede 
bl ikket, når den kom forbi . 
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Den britiske forfatter Philip Birtles 
har i sin bog sammenlignet den med 
flyvehistoriske højdepunkter som 
brødrene Wrights første flyvn ing og 
gennembrydningen af lydmuren. Det 
er nok en rørstrømsk national overdri
velse, i hvert fald ud fra den betragt
ning, at Concorde slet ikke fungerede 
kommercielt. De stigende o liepriser, 
stigende opmærksom hed på støjgc 
ner og måske også misunde lse over 
at briter og franskmæ nd var kommet 
først, reducerede den i realiteten til 
et projekt, der kun hang sammen for 
British A irways og Air France, fordi 
udviklingen af det supersoniske trafik
fly blev betalt af skatteborgere. 

Den største succes for Concorde var 
måske i virkeligheden, at den var en 
del af den proces, hvor europæ iske 
flyfabrika nter og nat ioner e rkendte, 
at de var nødt til at arbejde på tværs i 
Europa, hvis de skulle have en chance 
for at konkurrere med USA. Afta len 
mellem Storbritannien og Frankrig 
omkring Concorde blev underskrevet 
i 1962. Samarbejdet omkring jager-

bomberen SEPECAT Jaguar blev 
indledt i 1966, Pa navia blev dannet 
for at bygge jagerbomberen Tornado 
i 1969, og endelig blev Airbus grund
lagt i 1970. 

I dag er Concorder højt værdsat-
te udstillingsgenstande. En enkelt 
havarerede i å r 2000, en anden blev 
reduceret til ut være reservedele i 1982 
og skro LLeL 1 1994. Men a lle andre 
Concorder findes på museer og i luft
havne. F lyets former og historie, dets 
fantastiske præstationer - Concorde 
har a ltid været beundret. De smukke 
fly bliver det stadig, fast forankret af 
tyngdekraften, som de ald rig mere får 
lov at overvinde. 

Anderledes med Boeing 747'erne. The 
Queen of the Skies, som typen blev 
kaldt , blev i modsætning til Concorde 
en kæmpe kommerciel succes; både 
for Boeing og de selskaber, der fløj og 
flyver med den . Lidt over 400 fly sli
der stadig i det på verdens luftveje. Og 
pensionerede Jumbojetter er helt kla r 
for store til, at museer generelt kan 



Og det er nok sådan her, Jumbojetten en
der - som lastbil. I passagerudgaven har 
747-Bi ikke været den store salgsartikel, 
men det går hæderligt med at afsætte den 
i fragtversionen, her fra Korean Air Lines. 
Det sidste skud på stammen kendes ikke 
mindst på motorerne med lyddæmpende 
takket bagkant. Med den alder flyvemaski
ner opnår, er det ikke urealistisk at fore
stille sig, at de sidste Boeing 7 4 7 stadig 
vil være i drift 75 år efter typen fløj første 
gang. Foto: Murphy/Wikimedia Com
mons 

tænke på at have et eksemplar ståen
de. Skæbnen for de fleste 747'ere er 
efter et langt og virksomt liv på jord 
at blive fløjet til de store flykirkegårde 
i det sydlige USA, hvor brugbare dele 
bliver fjernet og resten skrottet. 

Det er ikke sådan at vinde stort. For 
det var naturligvis, hvad Boeing 747 
gjorde. Den viste vejen frem i luftfar
ten. Prisen pr sæde viste sig at være 
langt vigtigere end farten, når vi ta le 
om så eksorbitant høje prisen, som 
man skulle betale for at komme med 
Concorde. På den måde blev 747 et 

•••••• 
SOFIA• -
=====--

fly, som for alvor var med til at gøre 
vores verden mindre - også selvom 
turen så varede et par timer længere, 
end den ville have gjort med det dob-
belte af lydens hastighed. ;:,,' 

Den korte Jumbo med den højere hale fra 
1975 hed 747SP og var en langtrækken
de udgave. Flyet her blev først brugt af 
PAN AM, der døbte det Charles Lindberg, 
og siden af United Airlines. I 1997 blev det 
ombygget til et flyvende observatorium 
med et stort teleskop i en åben dør. Pro
jektet SOFIA (Stratospheric Observatory 
for lnfrared Astronomy) er et samarbejde 
mellem NASA og det tyske DLR. 
Foto: DLR 
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Hils på 
medlemmerne 
107. Boein_gNertol 25 passagerers helikopter 
~~~chhashghed 250 km I timen. forbinder de ~torre 
u avne med hehports i storbyernes centrer, 

?37_-100. 737, der er den nyeste og mindste Boeing 
JMethner, er v~rdens ho1est udvlklede kortdistance jet. 

ed_ en kabine af samme bredde som de store 
~oemg·er, er den den lorste 1et, der bringer de store 
Jetmaskiners komfort til de korte ruter. 737-100 
kan medfore op til 101 passagerer, flyve med 933 km/t 
0~ operere roligt og effektivt fra små lufthavne i 
mindre byer. Leverancerne begynder senere i år. 

737-200. Seks fod længere end 737-100. Kan medtage 
op til 113 passagerer. 

727-100. D~n _tremotors Boeing 727, vor tids mest 
populære Jetlmer. betjener korte til middellange ruter 
over hele verden. Medforer op til 131 passagerer 
med en marchhastighed på 975 km/t. Der findes en 
konvertibel "c~ model og også en »QC« model 
(III hurtig omstilling), som på 30 minutter kan ændres 
fra luksus-passagerjet til rummelig fragtmaskine 
eller en hvilkensomhelst kombination al disse to 
faktorer, Som fragtmaskine kan »C« og »OC« 
modellerne medfore otte standard-lastebakker. 

720. Den mindste af Boeings firemotorers jets; den 
betjener mellemdistance ruter. »6« modellen, der er 
udstyret med fanjet motorer. er en af de hurtigste 
jetmaskiner, der findes på markedet med en march
hastighed på over 995 km/t 

707•120. Som Amerikas første jetliner revolutionerede 
den _luftfarten over kontinenter og oceaner. Den er 
fortnnsv1s konstrueret lt1 transkontinentale ruter og kan 
medfore op til 179 passagerer, 

707-320 fnlercontinental, den storste Boeing jet. der 
i ojeblikket er i fart, betjener verdens længste nonstop
ruter. Kan medfore op til 180 passagerer og flyve 
mere end 9500 km uden landing, ,.9 .. modellerne er 
udstyret med fanjet motorer, .. c .. modellerne kan 
hurtigt ændres til fragt eller kombinerede fragt
passagermaskiner. Som fragtmaskine kan -320C rumme 
13 standard lastebakker (eHer op til 44.000 kg}. 

727-200. Forlænget udgave af den tremotorers 727, 
særlig beregnet til tæt trafikerede lokalruter. Har samme 
fremragende ydeevne som 727, Som jetbus med høj 
udnyttelsesgrad kan den medfore op til 180 
passagerer. 

747. Ooeing 747 superjet. der nu er under bygning, 
er det storste trafikfly. der nogensinde er konstrueret 
Det vil kunne medfore op til 490 passagerer med 
storre fart end vor tids jets. 747 vil indlede en hel ny 
æra m. h. t elegance og luksus I luftfarten med 
rummelige kabiner, flotte saloner og andre udenoms
bekvemmeligheder. 

SST. Boeling SST, der vil kunne flyve tre gange så 
hurtigt som jet!inere af i dag, vil på dramatisk måde få 
distancer og flyvetider til at skrumpe ind. SST tiden 
fra Kobenhavn Ul Mentreal vil blive 2 timer 39 minutters 
Kobenhavn~New York 2 timer 48 minutter. og den vil 
kunne medfore 300 passagerer i luksus og komfort 
Boeing SST, der allerede er bestilt af forende h.rlt• 
fartsselskaber i adskillige lande, vil lancere en 
indstiltelig vinge, der svinger ud, når der fordres mak
sima! stabilitet og effektivitet under landinger, 
starter og langsom flyvning, men som vil kunne foldes 
rnbage og danne en enkelt sammenhængende, 
lofteflade. når der skal flyves med oveDYt!sh,ast:9hed 
på 2900 km/t Når 8oei~g SST sæt~es l tlnfl i mx.Ren 
af 1970'erne, vil den bnnge nye1 ~1dsbesparende 
gevinster for eksport og produ1ct1v1tet og ~kabe 
el!ektlvere samkvem både mellem regennger og 
forretningsv!rksomheder. 

JIIIJlll.11/FINlllf JITll!lr 
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I sommeren 2018 tog Bjørn Iversen og Malene 
Lemann fra Sønderborg orlov fra deres job for at 
virkeliggøre en fælles drøm om at flyve over Afrikas 
storslåede savanner og betagende bjerge. På ti 
uger tilbagelagde de mere end 15. 000 kilometer 
gennem Sydafrika, Botswana og Namibia 1 

cockpittet på en camouflagegrøn Savannah. 
I de kommende numre af "Flyv" kan du følge deres 
re1se. 

Det er mere fantastisk, end vi nogen
sinde havde forestillet os. Mindre end 
100 meter under os står en flok på 
mere end 30 elefanter i alle størrelser 
og drikker ved bredden af den lille 
sø. Et par af dem leger ude i vandet. 
De ser op, da vores I i lle Savannah 
slår et par cirkler om søen for rigtigt 
at kunne nyde synet. Det er den 28. 
juli 2018, og vi befinder os midt over 
Botswanas øde bushland - og midt 
i et af vores livs største eventyr: På 
vinger over Afrika. 

Allerede ved vores første møde en sen 
nattetime på et værtshus i Sønder
borg, fandt vi ud af, at vi havde noget 
t il fælles: Kærligheden til Afrika og 
drømmen om at se det sm ukke kon
tinent fra oven i en lille to-personers 
flyvemaskine. Bjørn havde haft PPL i 
over 30 år, mens Malene udelukken
de havde sin inspiration fra Robert 
Redford og Mery! Streeps ikoniske 
flyveture over savannen i en Tiger 
Moth. 

Der skulle 6 år, før drømmen fik 
vinger. I mellemtiden var vi blevet 
kærester, var flyttet sammen og havde 
tilbagelagt adskillige mil sammen i 
Bjørns ultralette Vampyre. Afrika-tu
ren lå dog hele tiden i baghovedet. Vi 
vidste, vi ville afsted. Men vi vidste 
også, at drømme for tit har det med at 
forblive drømme, hvis man ikke aktivt 
gør noget ved dem. 

Så i 2015 tog vi to afgørende skridt: 
Vi søgte begge vores arbejdsgiver om 
3 måneders ubetalt ferie i somme-
ren 2018. Og derefter begyndte vi at 
fortælle om vores planer til ve nner, 
familie, kolleger og alle andre, der 
gad høre på os. Faktisk var det svært 
ikke at fortælle andre om vores pla
ner. Vi glædede os jo helt vi ldt. Men 
set i bakspejlet var lige netop det at 
have sagt det højt en afgørende faktor 
for, at turen blev til noget. For når det 
var sagt høj t, var det ligesom mere 
virkeligt. 

Indtil da havde planen ikke været 
mere detaljeret end tidsrummet på de 
3 måneder, destinationen Afrika og at 
det skulle involvere en lille flyvema
skine. De kommende mange måneder 
begyndte vi der for at snakke os ind 
på detaljerne - herunder ikke mindst 
hvordan r uten skulle være, og hvilket 
fly, vi skulle flyve i. 

Tekst og foto: Malene Lemann 

1. Bobberen har ikke meget tøj på, så ud
sigten bagud er næsten lige så god som 
lige frem. 

2" Bjørn tog sit bushflying certificat i den
ne fantastiske Savage Bobber, der kan 
klare takeoffs og landinger på lige omkring 
80 meter i en kilometers højde. Den har en 
912 Rotax motor med 100 hestekræfter. 

3. Afrikanske landingsbaner kan gemme 
på ubehagelige overraskelser som vilde 
dy,; termitbo eller gammelt rustent jern. 
Her er det dog bare lidt huller. 
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1. Det første ben på turen til Wild Coast 
foregik over det flotte bakkede landskab, 
som Zululand er så kendt for. I horisonten 
kan man skimte Drakensberg - en 
bjergkæde, vi ville komme til at krydse på 
vores store sommertur. 

2. Trods sine mere end 1300 flyvetimer, 
måtte Bjørn gennem en teoriprøve for at 
konvertere sit danske PPL til et sydafri
kansk LSA certificat. 

3. Der er ikke meget unødigt gear i cock
pittet på en Savage Bobber. 

4. Low and slow. I Sydafrika er der ikke så 
mange regler fnr flyvningen, når man alt
så ikke lige flyver over nationalparker eller 
byer. Så man kan frit udforske den smuk
ke natur tæt på - og med en crwsetart på 
cirka 140 km/t går man ikke glip af meget 

5. Nærmeste landingsbane nær vores de
stination var Port St. John, og den var i 
sig selv den to timer lange flyvetur værd. 
Banen ligger som det eneste på toppen af 
det øde bjerg Mount Thesiger 342 meter 
over havets overflade. Landingsbanen er 
lige omkring en kilometer lang, og få me
te, fla enden af banen falder det brat flere 
hundrede meter ned. Det dramatiske klip
peterræn er i øvrigt kendt for at danne ku
lisse til Hollywoodfilmen Blood Diamond 
med Leonardo DiCaprio. 

6. Vi fløj ud af den lille private flyveplads 
Eva's Field nær Howick i Sydafrikas Na
talprovins. En virkelig smuk og velholdt 
plads, der tilmed havde et par gæstehyt
ter, hvor vi kunne overnatte. 

Af både tids- og sikkerhedshensyn gik 
vi hurtigt bort fra den mest ambitiøse 
og ultimative plan: At flyve i eget fly 
fra Danmark, ned gennem Europa, 
følge Nilen og derefter fortsætte mod 
Kap det Gode Håb. Vi fokuserede i 
stedet på det sydlige Afrika - syd for 
Kenya. 

Flyet var dog knap så enkelt at løse. 
Mange timers research viste, at ideen 
med at sende vores eget fly i en skibs
conta iner til Mombasa i Kenya ville 
blive et endeløst papirhelvede. Vi ville 
sandsynligvis ryge ind i nogle regler 
om import. Derudover kunne vi hel
ler ikke helt få svar på, hvordan det 
fungerer med fors ikringer og grænse
ko11L10l, uå1 lllall SOHJ ua11~ke1 Oyve1 
rundt mellem forskellige afrikanske 
lande i et dansk indregistreret fly. Og 
med vores kendskab t il afrikansk bu
reaukrati var vi klar over, at selv om 
alle godkendelserne skulle gå i orden, 
var det stadig ingen forsikring for, 
at vi problemfrit ville kunne få flyet 
udleveret eller krydse de forskellige 
landegrænser. 

Vi begyndte derfor at kigge os om
kring efter et fly, vi kunne leje. Her 
blev vi for første gang kla r over, at vi 
var pionerer i forhold t il denne måde 
at holde ferie på. Trods utallige inter
netsøgninger og mailkorrespondancer 
lykkedes det os ikke at finde nogle, 

l'f ISffliil •+'f iiltlii11i~t1 

der lejede fly ud på langtidsbasis. I 
stedet fik vi kontakt til et lille sydafri
kansk firma, som havde specialiserede 
sig i skræddersyede bushflying-ture 
med guide af typisk to ugers varighed. 

Ikke lige det, vi søgte. Troede vi. Men 
så opdagede vi, at firmaet også t ilbød 
undervisning samt et bushflying-kur
sus, som Bjørn absolut ikke kunne stå 
for, da han så billederne af den åbne 
røde ha lehjuls- og kursusflyver Savage 
Bobber. Samtidig havde ejeren, Craig 
Lang, en fin Savannah stående, som 
ville passe perfekt t il vores tur. Ikke 
en han normalt lejede ud, men måske 
han kunne overtales. I hvert fald var 
v1 kørt så meget fast i vores nel-re-
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1.+ 4. Kysten syd for Durban i det østlige 
Sydafrika har ikke fået navnet Wild Coast 
uden grund. Det er kystlinjen på det tidli
gere hjemland Transkei, hvor der er langt 
mellem de primitive lerklinede hytter og de 
lokale beboere. Store dele af kysten er kun 
tilgængelig med båd, da infrastrukturen 
ikke er udbygget. Men det er desværre 
måske bare et spørgsmål om tid, da flere 
af de små kystbyer er blevet yndet mål for 
sydafrikanske feriegæster og lystfiskere. 

2. Formiddagskaffe under vin 
gen - på øde savanne med havudsigt. En 
fantastisk udflugt langs Wild Coast i sel
skab med den gule Savage Cub og vores 
rejsefæller Craig og Samantha Lang 

3. Savannah'en og Savage Cub'en parke
ret side om side, mens passagererne får 
en tiltrængt tissepause i te-plantagen ved 
siden af. 

5. Bjørn i selskab med to lokale mænd, 
der bor i et lille stenhus ved landingsba
nen i Port St. John. De tjener en ekstra 
skilling ved at sørge for, at områdets man
ge geder, køer og vilde dyr ikke kommer 
for tæt på fly, der overnatter på toppen af 
bjerget. Der kommer i gennemsnit et fly 
om ugen. 

search, at vi besluttede at tage en pre
tour på 14 dage til Sydafrika med det 
formål at få certifikaterne på plads. 
Håbet var, at flyspørgsmålet også ville 
løse sig, når først vi var i landet og 
kunne møcte forskelliee flyinteresse
rcdo. 

I påsken 2018 landede vi i Sydafrika, 
hvor Bjørn med det samme startede 
op på teori - og allerede et par døgn 
efter ankomsten, kravlede han om
bord i cockpittet på den røde, char
merende Savage Bobber. De kom
mende eftermiddage var det en træt, 
men meget lykkelig pilot, der kunne 
evaluere på dagens oplevelser. Selv 
for en pilot med mange flyvetimers 
hag sig i håd@ Danmark, Grønland og 
USA, var det en he lt særlig følelse at 
sidde i det åbne cockpit i den nøg-
ne Bobber, hvor ma n kunne mærke 
vinden i håret, føle motoren og dufte 
Afrika. 

Træningen bestod især af at vurdere 
vej r, vind og mulige landingssteder i 
bushen, hvor der ikke er vindposer, 
men til gengæld risiko for skjulte farer 
som termitboer, afvandingskanaler og 
gamle metaldele. For nok er Bobbe
ren udstyret med overdimensionerede, 
terrængående gummihjul beregnet til 
formålet, men et hul, der kan rumme 
en middelstor myresluger, er allige
vel for stor en mundfuld. Det blev 
til adskillige landinger og take-offs i 
støvede hjulspor på øde sandsletter, 
på græsmærker med vilde dyr og op 
ad bjergskråninger - og ofte på lige 
omkring 100 meter. 

For Bjørn blev det et glædeligt gensyn 
med udfordrende, øde terræn, hvor 
man må cruise under 500 fod. Lavt, 
langsomt og legende. Følge vandfal
dene nedad og flade ud et par meter 
over floden, så man næsten kan få 
øjenkontakt med fiskene i vandover
fladen. 

I mens - nede på landjorden - fortsal
te Malene med at researche på mulige 
ruter, def.tinationer og overnatnings
muligheder for sommerens store tur 
takket være en ræ kke tips, vi fik, fra 
de mange hjælpsomme mennesker, 
vi stødte ind i på og omkring den lille 
I ivl ige flyveplads. 

Bjørn havde efterhånden fået snakket 
ejeren C ra ig Lang varm på ideen om 
at leje Savannah'en ud til os fo r en 
længere periode hen over somme
ren. Men fø rst skulle den sindige og 
erfarne sydafrikansk bushpilot lige 
overbevises om, at ham danskeren 
nu også var forsvarlig at leje sit fly 
ud til. Så Craig inviterede os med på 
en flyvende dobbeltdate langs Wild 
Coast med overnatning i en fantastisk 
eco-lodge i den lille by Port St. John: 
Hans kone Samantha og ham i en 
solskinsgul Savagc Cub og os i den 
camouflagefarvede Savannah. 

To dage, hvor vi fik fantastiske 
flyve- og naturoplevelser, og hvor vi 
fik følt Savannah'en på tænderne. 
Og samtidig et døgn, hvor Craig fik 
tjekket os ud. Over en kold ø l med 
udsigt over Det Indiske Ocean blev 
der givet håndslag på, at vi kunne leje 
Savannah'en med tilladelse til at flyve 
i Sydafrika, Botswana og Namibia. 
Tilbage var kun de nærmere detaljer 
om pn s og lejeperiode. Brikkerne var 
begyndt at falde på plads, så vi vendte 
forventningsfulde hjem ti l Danmark 
med en næsten færdig lejeafta le, nye 
kontakter og venskaber samt masser 
af mod på at tage a f sted igen - bare 
to måneder senere .... 

Fortsættes i næste FLYV. .. 
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PAPIR PAPIR PAPIR ■ ■ ■ 

Det hænder - en sjælden gang imellem - at der i flyverkredse tales 
om hvor bureaukratisk alting er blevet, og hvor meget "papirarbej
de" vi har i vores computeriserede "papirløse samfund". 

Rune Balle har været i FLYVs arkiver 

I søgning efter noget helt andet - i 
FLYV årgangen fra 1967 - stødte vi 
på denne historie, PAPIR PAPIR 
PAPIR, der måske sætter noget af 
vor tids bureaukrati i perspektiv. Ikke 
mindst når slutkommentaren er: "Det 
er vel nok godt, at det ikke står så slemt til 
herhjemme"! 

Historien er en beretning fra John 
Carrington, der i Shell Aviation News 
berettede om alt det papir, der skulle 
med i et engelsk trafikfly i 1967. John 
Carrington beretter: 

"Et moderne trafikfly i internatio-
nal trafik, er ikke blot fyldt op med 
brændstof - det er også fyldt med 
papir. Uden denne yderst vigtige vare 
måtte luftfartsselskaberne standse 
deres virksomhed, og flyvebesætnin
gernes forenede anstrengelser, ville 
ikke kunne få dem i gang igen. Store 
strækninger skov falder hver dag for 
øksen, for at fly kan gå på vingerne. 
Lad mig fortælle om nogle af de 
mange tons papir som det almindelig 
trafikfly medfører i sin levetid. 
Det første stykke papir, som tra
fikflyveren bliver stillet over for, er 
flyveplanen. Den udfærdiges (i tre 
eksemplarer) før hver flyvning. Det 
næste er General Declaratlon. Dette 
vigtige dokument anfører hvert eneste 
besætningsmedlem og hans funktion 
ombord, og oplyser også om hvornår 
flyet er blevet sprøjtet med giftgasser 
for at dræbe alle de insekter, der må
ske kan være kommet ind i kabinen. 
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General Declaration spyttes ud i store 
mængder. Alle vil have en halv snes 
stykker eller mere - sundhedsmyndig
heder, paskontrol, toldvæsen, politi 
og andre værdige i afgangsterminalen 
OG alle de lufthavne, man lander i. 
Og så vil de selvfølgelig alle sammen 
stemple hverandres eksemplarer. 
Sædvanligvis forlanger de også, at alle 
eksemplarer skal underskrives af kap
tajnen personligt. Det er forklaringen 
på, at efterhånden som årene går, og 
kaptajnen stiger højere og højere i 
anciennitet, bliver hans underskrift 
også mere og mere ulæselig. 

Vi går nu over til det næste punkt på 
dagsordenen, manifestet. Der er i 
virkeligheden mange manifester. Der 
er et for fragt, el for post, el for varer 
til salg til passagerer 03 adskilli3e for 
passagerer, afbængig af hvor meget af 
nyttelasten, der er tilbage til sådanne, 
efter at alt papiret er kommet om
bord. Et stort antal kopier af de for
skellige manifester er nødvendige, for 
at flyet kan arbejde effektivt, og den 
stakkels gamle kaptajn skal som sæd
vanlig underskrive et overdrevet antal 
af dem. De meget snedige kaptajner 
anskaffer sig et signaturstempel, og så 
er alle glade, også kaptajnerne. 

Når man er kommet igennem alt 
dette, tager man fat på lasteplanerne. 
Den fremstilles sædvanligvis i sex
duplikat. Nej, det har ikke noget af 
gøre med det, De tror! Det betyder 
bare, at der laves seks (med ks) ek-

semplarer, der alle skal underskrives 
af kaptajnen, men så kan han også 
begynde at tage sig afflyet. 

Ingen propel må dreje rundt, ingen 
motor snurre uden en logbog. Logbø
ger er normalit lige akkurat for store, 
til at være på den plads der er afsat til 
dem. Foruden logbøger på flystellet, 
og en for hver motor og for hver pro
pel har man vedligeholdelseslogbog, 
operations manual, flyvemaskinist
logbog, flyverapport samt forskellige 
checklister, der indeholder oplysnin
ger til besætningen om, hvad de skal 
gøre hvis kabinen punkterer, eller 
hvordan man signalerer til et forbisej
lende skib med en håndlygte. 

Den slørsle genstand i eoekpillet er 
en mappe, der rummer en skrækkelig 
bunke papir og på de fleste trafikfly 
nødvendiggør adskillige omdrejninger 
på trimhjulet for at få næsen op. Den 
største del af mappen er fyldt med 
topografiske kort, der dækker hver 
km af ruten, i regel dom med undta
gelse af den del af ruten, hvor man 
har brug for at se på et sådant. Det 
gør nu ikke ret meget, for det er år og 
dag siden besætningen sidst har set 
på et. Det var dengang, de fløje rundt 
i liger Moths onder V r ]{-forhold, 
og nu har de i hvert fald glemt alle 
signaturerne. 

En anden vigtig ting i mappen er en 
blok med formularer til kaptajnens 
fortrolige rapporter. Disse rapporter 



Fra Flyv februar 1967 

"Piloters mapper kan inddeles efter både størrelse og vægt. Jo større mapper, desto 
yngre pilot ... " 

er utvivlsomt de vigtigste i hele flyet, 
da de gør det muligt for kaptajnen 
rimeligt og retfærdigt at skyde skylden 
på forsinkelser og forstyrrelser på 
dem på jorden, enten trafikpersonellet 
eller mekanikerne, i tvivlstilfælde på 
begge parter i forening. 

Mappen indeholder også bøger med 
instrumentanflyvningskort, navigati
onskort, lister over navigationshjæl
pemidler og radiofrekvenser m.v. Alle 
disse rettes og ajourføres til stadighed 
af en kostbar operationsafdeling, men 
ikke et besætningsmedlem vil drøm
me om at slå op i dem; for han bruger 
sine egne, forældede udgaver, som 
han har i sin egen mappe! 

Pilotens mappe er blevet en insti
tution i løbet af den sidste lille snes 
år. Fra at være en nyttig transport
beholder for solbriller, vitaminpiller 
og pornobøger, er den nu blevet det 
aeronautiske statussymbol. Vinger 
blev opgivet som pilotens statussym
bol for år tilbage "All Gods chillon 
got wings" hedder det jo i en "negro 
spiritual", selv amerikanske ubådsbe
sætninger kender, efter hvad man har 
fortalt mig. Og i øvrigt arbejder pilo
ter altid i skjorteærmer, da afkølingen 
af et flys indre endnu ikke står mål 
med opvarmningen. 

Piloters mapper kan inddeles efter 
både størrelse og vægt. I almindelig
hed gælder det, at jo større mapper, 
desto yngre pilot. På tilsvarende 
måde, jo tungere mappe, desto ældre 
pilot. For kaptajner med virkelig lang 
anciennitet bliver dimensionerne 
undertiden så små og vægten så stor, 
at de ofte må tømme deres mapper 
i toldkontrollen, for at overbevise 
tolderne om at de ikke smugler guld
barer. En virkelig gammel kaptajns 
mappe indeholder så godt som 
udelukkende papir, især hvis han er 
trænings- eller checkkaptajn - rap
porteringsblankctter, fremskridtsblan
ketter, træningsformularer, checkfor
mularer. Der er faktisk ikke grænser 
for antallet af forskellige formularer. 
I de allerældste checkpiloters mapper 
er der ikke engang plads til et foræl
det kort, og bortset fra blanketterne 
er det kun mulige lige akkurat at få 
plads til et glas hovedpinetabletter 
og en aldrende Dalton computer 
klemt ned. Den sidste er ikke af større 
betydning for sin fremragende ejer, 
da de tal der er indgraveret på den, er 
for små, og han ikke vil indrømme, at 
han skulle have anskaffet sig læse
briller for år tilbage. I øvrigt holdt 
fartcirklerne på skyderen op med at 
have betydning, da DC-4 blev taget 
ud af drift af Atlanttrafikken. For 

overhovedet at kunne regne noget ud, 
må han halvere og endog firdele alle 
vektorerne og er så i knibe, fordi han 
aldrig kan huske, om han så også skal 
halvere eller firedele vinklerne, så han 
låner i reglen co-pilotens gigantiske 
indretning, der ikke bare er stor nok 
til at have læselige tal, men også har 
en skyder, der når helt ud i satellitter
nes hastighedsområde. 

Og det var så alt det papir, der er i 
flyet, bortset fra kabinevedligehol
deslogbogen, purserens rapportbog, 
200 brækposer, reklamebrochu-
rer med billeder af svundne tiders 
stewardesser og af unge andenpiloter, 
papirhåndklæderne, toiletpapiret, 
aviserne og ugebladende i deres dertil 
indrettede hylder. Disse anbringes 
enten forrest eller bagerst i kabinen 
for at holde tyngdepunktet indenfor 
de fastsatte begrænsninger. Er passa
gererne hovedsagelig i den bagerste 
del af kabinen, anbringes aviserne og 
ugebladene i hylderne i den forreste 
del af kabinen og omvendt." 

Fra FLYV redaktionen - år 2019 - kan 
vi blot gentage: "Det er vel nok godt, at 
det ikke står så slemt til herhjemme" og så 
kan vi glæde os over at en stor del af 
papirarbejdet trods alt er overgået til 
elektronisk form. ;>r 
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+ to. Ole Steen Hansen Tekst og ,o · 

b mbefly anlæg og spiller såret o 
Sally B har rø~ . Belle fra 1990. i filmen Memp ,s 
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M ens alle venter på sommer, 
sol og Roskilde Airshow, 
hvortil Sally B meget gerne 

skulle komme flyvende fra Duxford, 
kan man passende se filmen Memphis 
Belle. Det er en sp illefilm fra 1990, 
hvor Sally B er stand-in for den B-17, 
cter spiller Memphis Belle. Dette 
hænger sammen med, at Sally B har 
røganlæg, så den kunne spille såret 
bombemaskine. Men i øvrigt op
træder Sally B som 0ere forskellige 
maskiner i filmen. Udover Sally J3 var 
fire andre B-17 med ved optagelserne, 
og da de fik forskellige "nose art" på, 
synes der at være endnu flere. Men 
der var altså kun fem. 

Derudover blev der brugt to store 
radiostyrede skalamodeller, bl.a. 
til nødlandinger først i filmen, hvor 
den landende B-17 kører af banen og 
eksploderer, så man skulle tro, den 
havde både fulde tanke og bombelast 
ombord. En enkelt full-size B-17 gik i 
øvrigt til under optagelserne på RAF 
Binbrook. Under start i let sidevind 
begyndte den at dreje til venstre, 
hvorefter piloten reducerede kraft på 
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Dramatisk kan det se ud, når 
fotografen fremkalder Sally B 
i sort-hvid og drejer billedet 
en smule. Det er taget over 
Skrydstrup i 2010. 

de to højre motorer og gav modsat 
sideror. Det resulterede i at maskinen 
kørte af banen til højre, men piloten 
fik den rettet så meget op, at han 
valgte at fortsætte med take-off fra 
græsset. 
Det kan en B-17 i princippet godt. 
Desværre ramte maskinen et træ og 
en grusbunke og endte på en mark, 
hvor den brændte ud. Folk ombord 
slap med livet i behold. 

Den oprindelige plan for filmen var 
at lave den om en Lancaster-besæt
ning, men da bestanden af flyvende 
Lancastere er meget begrænset - p.t. 
to i verden - besluttede filmfolkene 
sig for at lave en fortælling om en 
besætning på en B-17. Alt andet lige 
er det også lettere at lave en visuel 
fortælling om bombere i formation 
om dagen end om nattens ensomme 
mørke RAF-bombefly. 

Lad det være sagt med det samme, 
der er lækre nærbilleder af B-17 i den 
film . En af mine favor itsekvenser er 
starten, hvor man virkelig fornemmer, 
man er med. Historisk akkuratesse 

må man ellers ikke gå for højt op i. 
Rædslerne og følelserne skal koncen
treres. Besætn ingen i filmen kommer 
ud for a lle de ubehageligheder, som 
en besætningen vel kunne opleve på 
alle sine femogtyve ture, dersom de 
overlevede dem - hvad de kun havde 
en beskeden procentvis chance for at 
gøre. Men altså, lad os nu ikke forta
be os i en lang opremsning af tekniske 
og historiske unøjagtigheder. 

Hollywood har deres forestillinger 
om, hvordan en film skal gøres ved
kommende og dramatisk for nuti
dens mennesker. Man behøver ikke 
være enig, og vi får chancen for at se 
Sally B gå til filmen. Til de af FLYV's 
læsere, der er Beatles-fans kan det i 
øvrigt oplyses, at meget af musikken 
til filmen e r optaget i studierne på 
Abbey Road. 

Filmen fra 1990 var inspi reret af en 
nogenlunde dokumentarisk fi lm om 
en B-17-besætning optaget i 1943. Den 
er let at fin de på youtube, når man 
googler "Mern phis Belle the story of 
a Flying Fort ress". Det er en propa-



gandafilm lavet til at skabe opbakning 
t il kr igen hjemme i USA, ikke mindst 
til at få amerikanerne til at købe 
krigsobligationer for at finansiere den. 

Den gamle Memphis Belle er filmet 
i farver - noget matte i sammenlig
ning med den nye - og har musik og 
speakertekst fuld af den tids patos. 
Scenerne i luften blev optaget uden 
lyd, så den er lagt på siden. 

De n gamle film er faktisk langt min
dre dramatisk og billederne nærmest 
kedelige sammenlignet med den nye 
films hurtigere og skarpe re klip og 
næ rbil leder. Men, men, men ... den 
gamle e r the real thing. Scenerne 
taget på jorden er fra en flyveplads 
i England i 1943. Sådan så der ud, 
s:'\dan var det. De Flyvende Fæstnin
ger man ser i den gamle film er nogen, 
der re nt faktisk er på togt mod fran
ske eller tyske havnebyer. Når en tysk 
jager kommer flimrende uklart forbi , 
risikerede besætn ingen at blive dræbt 
af dens projekt ile r. En kameramand 
mistede faktisk livet under optagel
serne, der blev foretaget på en række 

På venstre side 
er Sally B fortsat 
Memphis Bel/el 

togter. Og man må sige, at filmen ikke 
lægger skjul på, at fly kom hjem med 
skader og sårede og døde besætnings
medlemmer. 

Den første besætning, som filmhol
det fulgte i 1943, blev skudt ned. Det 
havde så gang i to andre - man vidste 
jo aldrig - men begge overlevede 
deres femogtyve togter, men det blev 
besætningen på Memphis Belle, der 
blev filmstars. Det kunne have været 
den anden. 

Begge film kan anbefales. Helt per
sonligt synes jeg den gamle virker 
stærkest. Hollywood har i min øjne 
problemer med at hamle op med den 
ægte vare. I d ag er Sally B den ægte 
vare. Den e neste B-17, der stadig 
flyver i Europa. 

Støt, kryds fingre og glæd dig til 
Roskilde Airshow! ;:,,' 

Memphis Belle - filmen fra 1943! 

Det gør den helt store forskel at se en flyve
maskine tæt på og i virkeligheden - lad os 
nu få Sally B til Roskilde! 
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Af: Lars Finken 
lars@finkenweb.de 

www.danishaircraft.dk 

TILGANG: 

OY- Type Bygget Fabr.nr. Reg.dato Ejer/bruger Ex 

OY-GBD Tecnam P2002-JF 2018 339 19.12.18 Ikke oplyst 

OY-GBE Tecnam P2002-JF 2018 340 19.12.18 Ikke oplyst 

OY-HVA Robinson R44 Glipper li 2007 11682 15.12.18 Ikke oplyst YL-HCJ(2) 

OY-JZL Boeing 737-804 2003 32904 15.1.19 Jet Time AIS, Kastrup SE-DZV 

OY-MPV PA-46-600TP M600 2018 4698094 20.12.18 Ikke oplyst N80104 

OY-ONE Rhin DR-107 One Design 2005 950280 18.12.18 Ikke oplyst N44FX 

OY-RVK Vans RV-8 2013 80033 19.12.18 Ikke oplyst O-ERVC 

OY-VKK Airbus A330-243 1999 271 12.12.18 Thomas Cook Airlines Scandinavia AIS, Dragør C-GITS 

OY-YCS ATR 72-212A 600 version 2012 1033 19.12.18 Ikke oplyst PR-ATU 

OY-YCT ATR 72-212A 2009 884 24.1.19 Ikke oplyst 2-XAVT 

SLETTEDE: 

OY- Type Dato Ejer/bruger Arsag 

OY..ADR Mooney M-20A 23.1. 19 OY-ADR-Gruppen, Kirke Hyllinge Hav. 11. 6. 15 ved Ringsted fpl. 

OY..BBJ PA-28-180C Cherokee 6.12.18 Foreningen Højslet Flyvering, Gjerlev J. Hav. 8.5.18 ved Randers fpl. 

OY..EXP Binder EB28 Edition 12.12.18 Lars Ternhalt-Pedersen, Ikast Solgt til Tyskland 

OY-GAC American M - 1 Yankee 3.1.19 Peter Wendelboe, Grenå Hav. 1. 8. 17 ved Grenå fip. 

OY..ICX Schleicher ASG 29E 2.1.19 Iver Schmidt Christophersen, Hørsholm Solgt til Frankng 

OY..IPE Cessna LC41-550FG Corvalis 400TT 11.1 .19 Gun Air ApS, Charlottenlund Solgt til USA (hav. 3.6.18 på Vejrø) 

OY..JBA Cessna 172RG Cutlass RG 15.1.19 JEBO lnvest ApS, Smørum Solgt til Rumænien 

OY..MHX Scheibe Zugvogel 1118 2.1.19 Kolding Flyveklub Solgt til Tyskland 

OY..PAC(2) Airbus A321 -251N 14.12.18 Primera Air Scandinavia AIS, København Omreg. El-LIA 

OY..PAE(2) Airbus A321 -251N 14.12.18 Primera Air Scandinavia AIS, København Omreg. EI-ITA 

OY..PSJ Boeing 737-86N 29.1.19 Primera Air Scandinavia AIS, København Omreg til Guernsey 

OY..SNZ Dassault Fa/con 7X 30.11.18 Execujet Europe AIS, Roskilde Solgt som N957X 

OY..XFC Schleicher Ka 7 Rhonadler 13. 1?. 18 [)ansk Svæveflyvehistorisk Klub, Arnborg Solgt til Polen 

OY..XLL Sch/eicher ASW 20F 5.12.18 Foreningen OY-XLL, Kgs. Lyngby Solgt til Tyskland 

OY..XYT Scheibe SF 25E Super Falke 28.11. 18 Per Kousgård Christensen, Videbæk ( + 1) Solgt til Tyskland 

OY..YCM ATR 72-212A 600 version 18.1. 19 NAG Aviation 29 DAG, c/o Billund Solgt til Taiwan 

EJERSKIFTER: 

OY- Type Dato Ny ejer/bruger Tidligere ejer/fly bruger 

OY..AYN Grumman-American M-1 B 4.1.19 Ikke oplyst Bent Esman Pedersen, Skive 
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SPECIALTILBUD TIL 
FLYV'S LÆSERE 

CIRKUS BALDONI GÅR PÅ VINGERNE 

Cirkus Baldoni's direktør er UL-pilot og Gyronaut og som læ
ser af FLW kan du komme til forpremiere i Cirkus Baldoni til 
½ pris. 

Cirkus Baldonis forestilling i år står i flyvningens tegn, hvor 
Luftkaptajn Baldoni tager publikum på en flyvetur til lande, 
hvorfra artisterne kommer. Altsammen pakket ind i en festlig 
forestilling for hele familien. 

Det foregår i cirkusteltet, der er godt opvarmet og opstillet på 
hj. Klampenborgvej og Firskovvej i Lyngby. 

• Lørdag den 23. marts kl. 15 
• Søndag den 24. marts kl. 15 
• Mandag den 25. marts kl. 17 
• Tirsdag den 26. marts kl. 1 7 

Bestil billetter og læs mere om Cirkus Baldoni på: 
https://baldoni. dk/flyv.html 
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FLYVEPLADSGUIDEN 2019 ER UDKOMMET 
Bestilles på: 

www.flyvepladsguiden.dk. 
125,- + porto 

SÆLGES 
Cirrus SR 20 GTS, årg. 2007, 200 hk, tt 750 timer. 

Meget flot og velholdt flyvem askine med meget udstyr. 
Pris. 1.485.000 kr. moms fri. 

Henv. tlf. 40 73 1 0 04 

FLYV Nr. 1 2019 49 



LÆRATFL.: E 

MODVIND eller MEDVIND 
Af: Rune Balle 

Når du skal læ re at flyve, er der en 
masse spændende og brugbar teori 
der skal på plads, og det vil din fly
veskole hjælpe dig med. Her er et ek
sempel på noget af alt det spænden
de, du vil få glæde af under skolingen 
og i årene fremover: 

Hvis et fly letter ved f.eks. 50 knob 
skal det accelereres til 50 knob inden 
det kan flyve, men blæser det 50 knob 
vi l det kunne starte lodret og altså 
ikke behøve at køre hen ad startbanen 
inden det begynder at flyve. 

I Danmark blæser det heldigvis meget 
sjældent 50 knob, og hvis det gjorde 
ville det nok ikke være uden proble
mer at taxie et fly ud til startbanen. 
Mindre end 50 knob er dog også med 
til at nedsætte startdistancen, og hvor 
meget bane der spares ved at starte 
mod vinden fremgår af flyets hånd
bog. 
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Normalt vil man altid starte og lande 
imod vinden, for at have bane nok, 
men under ganske særlige forhold kan 
det være en fordel at starte i medvind. 
Det kan være hvis startbanen skråner 
så meget nedad at det vil give mindre 
startdistance at starte ned ad bakke 
med vinden, eller hvis banen er meget 
lang og der f.eks. er bjerge tæt på 
modvinds-banen. 

Medvind er dog noget man normalt 
bør undgå, for det øger startdistance 
markant. 

Op til 5 knobs medvind ØGER 
startdistancen med ca. 30 % 
5 -10 knobs medvind ØGER 
startdistancen med ca. 70 % 
10 - 15 knobs medvind ØGER 
startdistancen med ca. 130 % 

ANDRE FAKTORER 
DER KAN FORØGE STARTDlSTANCE 
De tal fabrikanten af flyet har oplyst 
omkring flyets startdistance er gæl
dende for en gennemsnitlig pilot, der 
flyver i et nyt fly. Mange æ ldre fly har 
levet livet hårdt, hvilket kan ses på at 
mal ingen er slidt af vingeforkanter 
og ror, og måske er flyets motor og 
propel heller ikke er lige så effektive 
som da flyet var nyt. 

Piloter bliver også slidt eller rustne, 
og hvis de oplyste hastigheder ikke 
overholdes eller hvis flyet ikke får 
den korrekte hastighed inden pilo
ten forsøger at lette, påvirkes flyets 
startpræstationer også i negativ grad. 
En del piloter flyver også om vinte
ren hvor der kan være is eller rim på 
flyets overflader, og det påvirker flyets 
præstationer i negativ retning. 



INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG 
SKOLING - ALLE UDDANNELSER TIL 

FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER. 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
Billund Air Center NS 

8 ta1lu~vE,j 15 • D1(-7190 Oillunel 
T lf: +45 7533 8907 • E-mail: bac@billundaircenter.dk • 

www.billundaircenter.dk 

lkaros ATO tilbyder: 

• Teori PPL 
• Teori, IR(A), D istance Learning, 150 timer 
• Teo ri EIR(A)/CBIR(A), Distance Learning, 80 t ime, 
• Teo ri, BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
• Skoling t il PPL & CPL 
• Skoling til en- oq to-motoret klasserettis:1hed 
• Skoling til en- og to- motoret instrumentrettighed 
• Skoling ti l Instruktør rettig hed, FI 
• Skoling til Instrument Instruktør rettighed, FI/IR 
• Sko ling t i l CRI SPA ME 
• Skoling t il Nat rettighed, NO 
• PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 
• 12. time, D iff.- og Fam.træning 
• Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
• Revalidation/Renewal div. rettigheder 
• Flyudleje 

Ika'°" ~ly • ~osklldc Lufthavn 
Lufthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 

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

HELIFLIGHT.DKTILBYDER UDDANNELSE 
PÅ HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22, 

ROBINSON 44 OG EUROCOPTER 120. 

Undervisningen varetages af 
professionelle instruktører. 

Heliflight.dk ApS 

LÆR AT FLYVE I RANDERS 

~*~ 

www.aarhusaircenter.dk 

Hangarvej H. 11 • 4000 Roskilde Lufthavn 
Tlf: +45 70 22 52 60 • Kontakt@heliflight.dk 

Lufthavnsvej 34 - 38 • 4000 Roskilde • Tit: 46 19 1114 
Email: cat@aircat.dk • www.aircat.dk 
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~ ASERVICE 

GENERAL AVIATION SERVICE APS 
LUFTHAVNSVEJ 44 
4000 ROSKILDE 
DEN MARK 

GEN[ltAL AYI ATION SERVICE APS • WWW.<li -.SEIIYICE.DK 

VAT NO.: DK 20 8188 08 
+45 72 170 180 
WWW.GASERVICE.DK DK.145.0098 
INFO@GASERVICE.DK DK.MG.1008 

I!].,,...,,: I!] 
!'J.!.'::~I SCAN KODEN OG SKRIV DIG OP rir:~ .. '• TIL VORES NYHEDSBREV 

~PILATUS~ 
AUTHORIZED SERVICE CENTER 

Vi er Pilatus eksperterne i Norden! 

Læs mere på vores nye hjemmeside, oirservice.dk 
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\l' +45 75 58 37 08 

m info@airservice.dk 

O airservice.dk 

#'e læep our cuslomers flyint1 

DAO Av1at1on AS 
Copenhagen Airport Roskilde 
Hangarvcj Hl, 4000 Roskilde 

Phone +45 46191219 
www.dao.dk 

One stop Part 145 shop for all your needs. 
Maintenance, avionic, englnes, propeller, components, design, parts 

lkaros ATO tilbyder: 
• Teori PPL 
• Teori, IR(A), Distance Learning, 150 timer 
• Teori EIR(A)/CBIR(A), Distance Learning, 80 timer 
• Teori, BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
• Skoling ti l PPL & CPL 
• Skoling ti l en- og to-motoret klasserettighed 
• Skoling ti l en- og to- motoret instrumentrettighed 
• Skoling ti l Instruktør rettighed, FI 
• Skoling ti l Instrument Instruktør rettighed, FI/IR 
• Skoling ti l CRI SPA ME 
• Skoling ti l Nat rettighed, NQ 
• PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 
• 12. time, Diff.- og Fam.træning 
• Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
• Reval idation/Renewal div. rettigheder 
• Flyudleje 

Roskilde Lufthavn • Lufthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 

http://www.ikaros.dk • ikaros@ikaros.dk • Tlf.: 46 1418 70 



LÆGECHECK 

Som piloter er vi mere athængige af 
syn, hørelse, blodtryk og hjertefunkti
on end de fleste andre mennesker, for
di vi bevæger os i flere dimensioner, 
og ik.ke kan holde ind til siden, hvis 
vi får det dårligt. Den menneskelige 
faktor spiller med andre ord en langt 
vigtigere rolle for piloter, og derfor 
skal vi passe på vores helbred og sikre 
os, at vi ikke udsætter os selv og andre 
for fare. 

For at sikre at piloter ikke fejler noget 
alvorligt og kun har skavanker, der er 
acceptable, er vi underlagt et system, 
hvor læger med spec ialuddannelse i 
flyvemedicin har fastlagt, hvad der 
skal til for at have et helbred, der er 
godt nok til at være pilot. Med andre 
ord er der opbygget et system, hvor 
det ikke er nok, at piloter føler, at de 
har det godt, men hvor "samfundet" 
med jævne mellemrum kontrollerer, 
at piloters helbred er indenfor de 
fastlagte tolerancer. 

"Samfundet" er i flyveverdenen base
ret på tillid og kontrol, og når vi som 
piloter skal bevise, at vi har været til 
kontrol, får vi udstedt en helbreds
mæssig godkendelse af en godkendt 
flyvelæge. Sådan har det været i årti
er, og det har fungeret upåklageligt... 
troede vi ! ! ! 

Flyvelæger har "autorisation" til at 
undersøge og godkende piloter, og 
denne "autorisation" kontrolleres af 
den "myndighed", som "samfundet" 
har udpeget - Trafikstyrelsen. 

Journalister fra Berlingske Tidende 
har for nylig bragt en artikelræk-
ke, der har afdækket, hvordan den 
person, der sad med øverste ansvar 
for godkendelse af flyvelæger besad 
en uheldig dobbeltrolle. Hun havde 
nemlig bragt sig i en position, hvor 
hun dels kunne godkende og afvise 
flyvelæger samtidigt med, at hun selv 
drev privat virksomhed, der udsteder 
helbredsmæssige godkendelser af pi
loter. Med denne dobbeltrolle kunne 
hun med andre ord være med til at 
regulere, hvor mange flyvelæger, der 
kunne konkurrere med he ndes egen 
virksomhed, hvilket hun angivel igt 
ikke kunne lade være med at udnytte! 

Sagen er kompliceret og så alvorlig, 
at Trafikstyrelsen har afskediget den 
ansvarlige og ydermere politianmeldt 
den ansvarlige, hvis navn officielt 
holdes hemmel igt, da hun end nu ikke 
er anklaget eller dømt. 

Sagen har været under vejs i flere år, 
og at de ansvarlige i Trafikstyrelsen 
ikke for længst har reageret, er ganske 

Rune Balle 
Redaktør og ud · 

giver af FLYV siden 2013 

A-cert /PPL 1991 
CPL i New Zealand 2003 
CPL i Danmark 2004 
Flyvepladschef på Samsø sid 
Flyveinstruktør 2005 en 2004 

Søfly Rating Canada 2012 

enkelt uforståeligt. Tilbage står lige 
nu omkring 2.000 mennesker, der 
har betalt for helbredsmæssige god
kendelser, som måske er værdiløse, 
hvorfor de måske selv skal betale for 
nye helbredsmæssige godkendelser for 
at kunne passe deres arbejde.! Det er 
ikke i orden! Det er en skandale! 

Vi skriver nu år 2019 og betragter vort 
samfund som civiliseret og u-korrupt. 
Spørgsmålet er, hvorfor i a lverden vi 
skal blive ved med at se, at sådanne 
sager tilsyneladende fejes ind under 
gulvtæppet, indtiljournalister træk
ker tæppet bort og afdæk.ker, hvad 
der var hobet op under tæppet? 

Med disse ord kan FLYV byde 
velkommen til endnu et FLYV med 
inspirerende historier fra nær og fjern! 
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Nazisterne havde en vision om et 
flyvende Tyskland, og for at udbrede 
begejstingen for flyvning, lærte unge 
mennesker at bygge mode/fly . 
Læs mere s. 26 

Bjørn Iversen og Malene Lemann fra 
Sønderborg orlov fra deres job for at 
virkeliggøre en fælles drøm om at flyve 
over Afrikas storslåede savanner og be
tagende bjerge. I dette afsnit går turen 
rundt i Sydafrika. Læs mere s. 38 

Forsiden: Autoflight X prototype. Set 
på AERO Friedrichshafen 2019. 
Foto: Ole Steen Hansen 

FLW har været på besøg i Norsk Luft
fartsmuseum i Bodø. Læs mere s. 19 

Norsk Luftfartsmuseum 19 
Modelfly i en dårlig sags tjeneste 26 
VII l\:)81 uve1 Afilki:l. 34 
AERO EXPO 2019 42 
Lær at flyve 50 
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KORT 

SAGT 
Af Ole Steen Hansen og Rune Balle 

PAV - PERSONAL AIR VEHICLE 
Boeing har testfløjet PAV - et såkaldt 
eVTOL-fartøj. Altså en elektrisk 
flyvetingest, der kan lette og lande 
lodret. Samtidig kan den også flyve 
vandret med en motor i halen, så 
man kan udnytte opdrift fra vinger
ne og nedsætte strømforbruget, når 
rotorerne ikke skal overvinde tyngde
k rafl:en alene. Prøveflyvningen foregik 
nær Washington DC i slutningen af 
Januar. 

Egentlig et det Aurora Flight Scien
ces, der har udviklet maskinen, men 
det er et firma , Boeing købte i 2017, 
og som nu samarbejder med moder
selskabet om at udvikle pilotløse fly. 
PAV er tænkt som flyvende taxa i 
byer. Længden er 9 meter, bredden 
8½. Rækkevidden er 80 km - måske 
ikke så meget, men PAV er ren elek
trisk, og som s::igt 11rleh1 kkenrle tænkt 
til bytrafik. Man får ikke mere batteri 
for pengene i dag. 

Men mon ikke der sidder en lader 
nogle af de steder, hvor passagerne 
står af for haste til næste møde? OSH 
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KORT SAGT 

FLERE FLYVENDE TAXA'ER 
Uber - berømt eller berygtet ta
xa-app-selskab - har sat firmaer i 
gang med at udvikle lufttaxaer. Det er 
drømmen, at man hurtigt og lydløst 
skal kunne flyve rundt over det trafik
mareridt, der efterhå nden er hverdag 
i byer overalt i verden. De flyvende ta
xaer skal kunne lande og starte lodret 
fra "skyports", som Uber forestiller 
sig a nlagt på toppen af hustage. Må let 
er, at disse taxadroner skal kunne 
flyve sig selv. 

6 FLYV Nr. 2 2019 

Uber forventer, at de flyvende taxaer 
skal produceres i t itusindvis, når det 
hele kommer til at virke. Luftrummet 
over byen kommer de måske så til at 
dele med andre tusindvis af droner, 
der leverer pizzaer, pakker og alt 
muligt i det he le taget. 

... og ,,-å kan 
man jo ikke lade 

være med at mindes det 
flyvende tyske badekar, der 
blev vist på messen i Frie

drichshafen sidste år. Det fløj 
inde i en hal, radiostyret fra 

gulvet og med en modig 
passager ombord! 

anske Embraer 
forostillor sig mul 

tirotor-arrangementer 
placeret over kabiner-
ne, og ducted fan i 
halen. Illustration: 

Embraer 

Man må håbe, at antikollisionsudsty
ret virker i den fagre nye verdens fly
vende multirotor virkelighed. Det er 
jo trods alt kun teknik, og teknik har 
det, som vi ved, med før eller siden at 
gå i stykker. Personligt frygter jeg den 
dag en elektronikforstyrret bydrengs
drone smasker gennem forruden på 
min pilotløse lufttaxa, og jeg får en 
pizza med cockta il pølser, salami, 
ansjoser, salat, bearnaise og dåscana 
nas lige i synet! 
OSH 



KaremAir-
craft fra Califor

nien planlægger at 
have tilt-rotorer på 

deres Butterfly. 
Illustration: 

AERODYNAMIK INDENDØRS 
Den engelske avis I ndepe ndent har 
berettet om en manJ, Je1 forsøgte 
at komme ombord i et fly i Moskvas 
lufthavn. Det sker hele tiden, men det 
specielle i dette tilfælde var, at han 
umiddelbart inden smed al tøjet. Han 
råbte, at han bevægede sig bedre, og 
at han var mere aerodyna misk, når 
han var nøgen. Det er da positivt, at 
passagerer bekymrer sig om aerody
namik, men hverken flyets eller passa
gerernes aerodynamik inde i kabinen 
gør jo den store forskel. Så manden 

blev arresteret. For god ordens skyld 
skal det siges, at Aeroflot-maskinen 
på billedet blot er et eksempel på et 
fly fra selskabet. AJ ie passagerer har 
formodentlig iført sig diverse beklæd
ningsgenstande helt uden at tænke 
aerodynamiske tanker. 
OSH 

HererUbers 
eget bud udviklet i 

samarbejde med Coventry 
University. Uber vil ikke selv 
bygge lufttaxaer, så den er 

tænkt som en strømpil for at 
angive hvilken retning interesse

rede konstruktører oq produ
center kan bevæge sig. 

Illustration: Uber 
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FARVEL TIL SIKORSKY SEA KING 
21. marts 2019 fløj det belgiske flyve
våben deres sidste officielle tur med 
Sikorsky Sea K..ing Mk 48, og dermed 
kan endnu et land marke re, at en æra 
er slut. Det belgiske flyvevåben har 
tilbudt FLYV en fyldestgørende a rt i
kel o m den skelsættende dag, hvilken 
vi forventer at b ringe i FLYV 2019-3 
RB 
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DE GODE GAMLE DAGE? 
Nej, de gamle dage var a ltså ikke altid særlig gode. Det 
kunne da godt være, man fik lyst til at tage flyvercert ifikat, 
hvis man i 1938 havde været i biffen for at se "Testpilot" 
og var blevet revet med af tanken om et liv i luften. Men 
dengang kunne man kun have certifikat som "fører af 
privatflyvemaskine" , hvis man var mellem 19 og 50 år. 
Yngre eller æ ld re - dur ikke, væk! Vi lle man erhverve 
det som " fører af flyvemaskine i offentlig lufttrafik eller 
erhvervsmæssig luftfa rt" kunne man kun få det, hvis man 
var mellem 21 og 45! En trafikp ilot på 46? - dur ikke, væk! 
Der var sto rt set ligestill ing mellem kønnene. Når det kom 
til certifikatfornyelser, va r der imidlertid to kategorier, 
hvor kvinder skulle tjekkes hver fjerde måned, mens mæn
dene kunne nøjes med hvert sjette. Det drejede sig om 
erhvervscertifikatet samt cert ifikatet t il "fører af luftsk ib 
af 3. klasse" . Alt i alt var de gode gamle dage a ltså heller 
ikke bedre. Mange piloter i dagens Danmark måtte pænt 
a flevere deres certifikat, ford i de ville være for unge eller 
gamle, hvis reglerne tra dengang stadig var i kraft. OSH 

SÆLGES 
Cirrus SR 20 GTS, årg. 2007, 200 hk, t t 770 timer. 

Meget flot og velho ldt flyvemaskine med meget udstyr. 
Pris. 1. 1 85.000 kr. moms fri. 

Henv. tlf. 40 73 10 04 
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FLYVEPLADSGUIDEN 2019 ER UDKOMMET 
Bestilles på: 

www.flyvepladsguiden.dk. 
125,- + porto 
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Næste generation af teknologi beskytter 

kommende generationer 

F-35 redefinerer national sikkerhed. Flyets stea!th-egenskaber, som gør flyet endnu 

mere effektivt til overvågning og aflytning, de avancerede sensorer. supersonisk 

hastighed og rækkevidde gør F-35 til det mest avancerede kampfly i verden -

designet tit at sikre national sikkerhed og suverænitet i de kommende årtier. 

Læs mere på www.f35.com/denrnark. 

Lockheed Martin. Your Mission is Ours.™ 

F-35 LIGHTNING li 
NORTHROP GRUMMAN I BAE SYSTEMS I PRATT & WHITNEY 

-- LOCKHEEO MARTIN --

© 2019 lockheed Martin Corporation 
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NYE BØGER 

Zeppeliner - da krigen blev luftbåren 
For næsten alle med interesse for flyv
ning og luftfart, er ZEPPELINERE 
noget nærmest magisk og dragende. 
Gennem bogen "ZEPPELINER - DA 
KRIGEN BLEV LUFTBÅREN" 
bliver man som læser taget med til en 
svunden tid, hvor de flyvende kæmper 
spillede en afgørende militær rolle. 
Måske ikke så meget som " bombema
skiner", selvom England blev udsat 
for utallige bombardementer fra tyske 
zeppelinere, men fordi zeppelinere 
gjorde det nødvendigt, at udvikle 
brugbare flyvemaskiner, der kunne 
hekæmpe zeppelinerne. 

I bogen beretter bogens forfatter -
Jens Robdrup - dragende om hvordan 
zeppelinere blev t il i en tid med store 
teknologiske fremskridt, og han gør 
det på en måde så det er svært at 
lægge bogen fra sig. 

I bogen "Da krigen blev luftbåren" 
kommer forfatteren godt omkring i 
problematikken omkring zeppelinere, 
der på den ene side skabte grundlaget 
for senere civil lufttransport, men 
også var med til at ændre spilleregler
ne for hvad der var militært accepta
belt. For hvor det før Første Verdens
krig var nærmest moralsk forkastelige 
at inddrage civile i krigshandlinger, 
blev det med brug af zeppelinere 
nærmest acceptabelt, at a ngribe civile 
mål for at nå militære mål. For som 
forfatteren formulerer det: " Hvis man 
knækker moralen hos modstanderens 
hjemmefront, kan man vinde krigen 
og omvendt hvis man styrker moralen 
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hos ens egen hjemmefront, kan man 
undgå at tabe krigen. Den moderne 
propaganda blev født og zeppelineren 
kom til at spille en hovedrolle i denne 
for begge parter." 

Selvom zeppelinere fungerede 
overbevisende i de fø rste år af første 
verdenskrig, som "observationsfly" 
og "bombefly" overlevede de ikke 
forstc Verdenskrig, fordi de var store 
og langsomme mål som "rigtige" fly
vemaskiner kunne bekæmpe, da det 
lykkedes at bygge flyvemaskiner med 
motorer der kunne gøre en for
skel. Zeppelinere blev med andre 
ord overhalet af den teknologiske 
udvikling, og det faktum at de 
"rigtige" flyvemaskiner blev så 
robuste, at de blev i stand til at 
udføre flyvninger over længere 
afstande, og angribe de baser 
hvor zeppelinerne var statione
ret. 

En af disse baser var den 
i Tønder, der dengang be
fandt sig syd for grænsen til 
Danmark, og angrebet blev 
historisk af flere årsager. 
Dels fo rdi der blev sendt syv 
engelske Sopwith "jagerfly" 
afsted for at angribe basen, 
dels fordi disse fly indskrev 
sig i historien som det første 
vellykkede angreb med start 
fra et " hangarskib" . 

Jens Robdrup gør historien 
om zeppelinere levende og 

spændende, og gennem hele bogen 
tager han sine læsere med rundt i den 
historiske Første Verdenskrig, hvi lket 
man ikke undgår at blive klogere af. 

Bogen er helt klart værd at anskaffe, 
og den kan købes via forlagets hjem
meside www.veterania.dk der også 
kan kontaktes pr telefon 2990 8890. 

ZEPPELINER 
DA ~R GEN BLEV LUFTBÅREN 

JE'\'S ROBDRl,p 



Airpower Teaming System 
Ved er airshow nær Melbourne i Australien har Boeing fremvist en 
mock-up af et ubemandet kampfly, som er udviklet i samarbejde 
med den australske regering. 

Tekst: Ole Steen Hansen • Illustrationer: Boeing 

Airpower Teaming System er tæ nkt 
so m en udvidelse af bemandede 
kampflys kapaciteter. En F-35 eller 
en F-18 kan flyve i formation med 
f.eks. 4 ATS'er. Besætn ingen på det 
bemandede fly kan så undervejs på 
missionen sætte de ubemandede 
wingmen til at a ngribe fa rlige må l, 
f.eks. luftværnsm issiler. Samtidig vil 
fjendens luftforsvar få en opgave med 
at finde ud af, hvilke af prikkerne 
på radare n, der er de bemandede og 
fa rligste maskiner. 

12 FLYV Nr. 2 201 9 

Baggrunden for udvikli ngen af ATS 
er, a t kampfly bliver fæ rre og færre. 
Det er glimrende af f -35 har ste
alth-egenskaber, men både russere og 
kinesere a rbejder hård t på at udvikle 
bedre og bed re forsvarssystemer. Vil 
det, der er stealt h i dag, også være 
det om 20 år? Og vil ma n så have nok 
ka mpfly? De stad ig mere avancerede 
maskiner bliver dyrere og dyrere, så 
verdens luftstyrker svinder ind. Ville 
det ikke give god mening at have en 
stø rre flåde, hvoraf nogle fly er bill ige 
og ubema ndede? 1 forbindelse med 

udvikl ingen af ATS lægger Boeing 
vægt på, at det nye fly skal kunne 
sælges billigt , så venligtsindede lande 
kan købe løs. 

Det må selvfølgelig være en kamppi
lots drøm at have fi re-fem wingmen, 
de r bare gør, hvad der bliver sagt, og 
som man uden bekymring for kam
merate rs liv ka n ofre i en kampsitua
t ion. Men en pi lots work load bliver 
altså ikke mind re, skulle vi h ilse og 
sige. Hvis en pilot i kam p i dag kan 
blive overvældet af det hav af infor-



mationer han eller hun får fra flyets 
velmenende systemer og kommu
nikationen m ed andre enheder til 
lands, til vand eller i luften, kan det 
da kun b live e ndnu værre, hvis man 
skal overskue og styre en hel forma
t ion af ubemandede wingmen. " Du 
skal kunne mul titaske på et niveau, 
du aldrig har drømt om eksisterede" 
kommer der nok til at stå i fremti
dens hvervekampagner fo r piloter ti l 
Flyvevåbnet. ;,y, 

Airpower Teaming System 
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Terminalen blev opført i 1939 og 
fungerede som Københavns Lufthavns 
fø rste egentlige passagerterminal ind
til 1960, hvor ma n indviede en nyere 
terminal ikke så langt fra den gamle. 

La uritzen-te rminalen blev bygget af 
beton med facaden beklædt med 
grå eternitplader. Over ankomst- og 
afgangshallen opsatte ma n et bøl
gende og støjabsorberende beton loft 
som beklædtes med støjabsorberende 
plader. 

En septembernat i 1999 begyndte 
man at fly tte he le bygn ingen til dens 
nuværende placering ved den syd-
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vestl ige del af lufthavnen ved Magle
bylille. Dens oprindelige placering lå 
nemlig i vejen fo r videre udbygning af 
lufthavnen. Det var et kæmpeprojekt 
at flytte den tre etager høje, IJO meter 
lange bygning, med et 4000 kvad rat
meter etageareal som vejede 2600 
tons henover la ndingsbanerne på 
Københavns Lufthavn. Det krævede 
planlægning, know-how, stålafstiv
ninger, sammenkoblede blokvogne og 
bulldozere, presenninger og en god 
port io n held . Meget kunne være gået 
galt. Men det lykkedes i løbet af tre 
dage at flytte hele bygningen ti l den 
nuværende placering. 

I 2000 genåbnede terminalen, som 
nu er fredet og efter sigende stadig be
nyttes til uddannelse- og kursusvirk
somhed, arrangementer og en gang 
imellem - ha r jeg hørt - som terminal 
ved specielle VIP-modtagelser. 
I en folder om bygningsværket oply
ses, at der var tale om danmarkshi
storiens tungeste flytning, og at den 
kostede 100 millioner kroner 1999. 
Til tankevækkende sammenligning 
oplyses der i samme pjece, at byg
ningen 60 å r tidligere blot havde 
kostet en million kroner at opføre. 

lf.8 skylcfrr i sanrlhf'rlf'n<; in tf'rf'<;<;f' ar 
nævne, at der på et tidspunkt under 
besøget i terminalen ikke var helt 
mennesketomt. Mens jeg stod og 
fotograferede, kom en venlig dame 
stilfæ rdigt over til mig og spurgte, om 
jeg kunne tæ nke m ig, at hun tændte 
lysene på væggene. Jo tak for det ven
lige tilbud. Hallen var på grund af de 
sto re vinduer i forvejen godt oplyst, 
men da de elektriske lys blev tændt 
blev indtrykket af arkitekturen samt 
kvaliteten af mine fotos - forhåbentlig 
- forbedret. 

Den venlige dame kunne fo rtælle 
meget om terminalen, dens historie 
og særpræg. Jeg spurgte t il hendes 
tilknytn ing til bygningen, hvortil hun 
svarede, at hun var ansat til gøre rent 



derude. Det må jeg sige, at hun havde 
gjot t goJt. 

Det var et ti lfældigt besøg, som gav 
mig en oplevelse, som jeg ikke lige var 
forberedt på den dag. Det var meget 
specielt at gå inde i termina len og 
fornemme historiens tavse tale . Også 
den tilhørende elegante men men
nesketomme restaurant " Hammers 
Restaurant" under samme tag med 
tilhørenJe køkken fæ~tneJe sig som 
et tankevækkende minde. 

Det fik mig til at tænke på dengang, 
det var eksklusivt at flyve, at flyper
sonale, senere vel især SAS-ansatte 
nærmest var adelige og lufthavne udi 
alle detaljer var elegant udformede 
og sofistikeret udtænkt. Det h,wrle 
betydning for selve oplevelsen af 
rejsen, som netop blev en oplevelse og 
ikke noget, der skulle overstås hurtigst 

muligt. Dengang man næsten uden 
videre - man skulle selvfølgelig have 
en billet - kunne gå ombord på et 
rutefly i modsætning til nu, hvor man 
skal gennem security og gennemlys
ning, tage ophold i diverse båse fo r 
at få sin bagage scannet, fo r derefter 
at haste gennem lufthavnsarealerne 
for at nå ud t il sin gate, hvor man så 
igen kan vente, indti l der kan checkes 
ind - i bedste fald, - man kan nemlig 
også sagtens risikere, at flyet er aflyst, 
at man ska l om bookes og atter haste 
afsted mod nye gates med opstilling i 
nye kø-rækker. Dette være nævnt som 
min egen personlige oplevelse. 

Jeg fo rstår nok, at de nye sikkerheds
ttltag har været nødvendige pii grund 
af udviklingen i verden, og at den sti
gende strøm \1f rejsende kalder på nye 
måder at bygge og indrette lufthavne 
på. Det er forstået. Min pointe er ale-

neden, at Vilhelm Lauritse11 Term i
nalen gav mig en æstetisk oplevelse, 
som under min ophold i tidsmaski
nen fik m ig til fundere over, at nogle 
bygninger er bygget og udtæ nkt ti l at 
være steder, hvor mennesker finder 
det behageligt at opholde sig. Nogle 
bygninger udstråler og indeholder 
den kvalitet, hvor øjet og også sjælen 
får sit. En sådan bygning er Vilhelm 
Lauritzen Terminalen efter min vur
der ing. 

På et tidspunkt under mit ophold 
derude syntes jeg næsten, at jeg kunne 
høre lyden af et par brummende Me
tropolitan-passagerfly-motorer ude på 
"forklædet" foran de store vinduer. 
Men da jeg kiggede efter, var der 
ingenting derude. 
A lt åndede blot fred og ro. ;,,' 
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Den 15. maj 1994 blev Norsk Luftfartsmuseum i Bodø indviet, og i 
1995 bragte FLYV en reportage fra det dengang næsten nye mu
seum. 24 år senere besøger samme FLYV-udsending museet, der 
i løbet af 2019 markerer 25 års jubilæet med forskellige arrange
menter, og flere nye spændende tiltag. 

Tekst og foto: Rune Balle 

Bare 1.200 kilometer - eller 15-20 
timers "bilkjøring" - fra Oslo, ligger 
Norsk Luftfartsmuseum, der består 
af en imponerende bygning med over 
10.000 kvadratmeter. Bygningen er 
udformet som en gigantisk propel, 
hvis propelblade rummer de to hoved
udstillinger; den militære del og den 
civile del. Imellem de to propelblade 
er propelnavcl indrcllel med "re 
sepsjon", "kafe" og "administrasjon", 
og øverst kan man nyde udsigten over 
Bodø Lufthavn fra lufthavnens gamle 
kontroltårn, der er genialt placeret på 
toppen af museet! 

Luftfartsmuseets presse-ansvarli-
ge - Tina Andersen - tager imod 
FLYV en smuk vinterdag i midten af 
marts. Tina Andersen har, pudsigt 
nok, studeret en årrække i Aarhus, 
og fra Danmark er hun vant til at en 
samtale ofte indledes med en snak om 
vejret, der på dagen er helt udsæd
vanligt for Bodø. Morgenens byge 
gav nemlig sne, der sagte faldt lige 
lodret ned! "Det er vi ikke vant med" 

fortæller Tina Andersen, der tilføjer, 
at snevejr i Bodø som regel er noget 
der kommer nærmest vandret, fordi 
begrebet vindstille normalt bruges om 
alt under IO knob! Vind er der nemlig 
nok af i Bodø, der ligger lige ud til 
Nordatlanten. 

MESSERSMlTT ME-109 
Efter en kort præsentation af muse
et, fortæller Tina Andersen, at hun 
har lavet en aftale med nogle af de 
frivillige, der er i gang med at restau
rere en Messerschmitt Me-109. Et 
fly der i maj 2010 blev bjærget op af 
havet udfor øen Vilma i Nordtrønde
lag - omtrent 300 km syd for Bodø -
efter at have ligget på godt 30 meters 
dybde i 66 år! 

Norsk Lufifartsmuseum er i bund og 
grund skabt af de mange frivillige, 
der gennem årene har lagt titusin
der af ulønnede arbejdstimer. De 
frivillige kan til gengæld også mærke 
at de bliver værdsat. De har nemlig 

gode forhold, idet museet har en stor 
bygning, hvor de frivillige kan arbejde 
i lyse opvarmede og velventilerede 
værksteder, lige overfor museets ho
vedbygning "propellen". 

Da vi træder ind i værkstedet står vi 
med det samme overfor en næsten 
færdigrestaureret Messerschmitt Me-
109, de, ro, mindre end ti år siden 

Gennem de seneste 25 år er Bodø 

vokset.fra at være en NIie provinsby, 
til næsten at være hovedstad i Nord

norge, m.e.d .en befolkning på omkring 
60.000 indbyggere. For indbyggerne 
i og omkring Bodø, er det er blevet 
hverdag at hoppe på et fly, for at kom
me ud i verden og hjem igen. Faktisk i 

så stor g,ad, ~t der nu Sp8/Jde,es flere 
milliarder kroner på at bygge en helt 
ny international lufthavn, hvilket slår 
tast, at flyvning og luftfart er kommet 
til Bodø for at blive! 
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blev fisket op af havet, som et gen
nemtæret tangbegroet flyvrag, hvor 
flyets jerndele var røde af rust. 
At stå overfor en næsten fæ rdigrestau
reret Messerschm itt er ganske enkelt 
imponerende, for det er næsten ube
gribeligt, at et så medtaget vrag kan 
blive til en hel flyvemaskine, på under 
ti år! Messerschmitt'en bliver dog ikke 
luftdygtig, for skulle den det, ville det 
kræve, at e n stor del af restaurerings
arbejdet blev udført af uddannede 
mekanikere. Derudover ville det 
kræve en masse kostbart papirarbejde 
og certificerede reservedele, der ville 
koste en formue at frem skaffe. Da 
alle involverede er enige o m, at flyet 
udelukkende skal bruges til udstilling, 
bliver der derfor i en vis grad fundet 
løsninger, der ser autentiske ud, selv
om de ikke er det. En sådan løsning 
kan være, at belægge svært tærede 
aluminiumsplader med et tyndt lag 
glasfiber på bagsiden, eller at anvende 
slanger eller rør af en kvalitet, der 
aldrig ville kunne bruges t il et certifi
ceret og luftdygtigt fly. 

Restaurering af fly til udst illinger 
kan nemt blive genstand for la nge 
diskussioner. For ved at restaurere 
og udskifte næsten borttærede dele 
med nye dele, eller dele fra andre fly, 
kan man hævde at noget af historien 
går tabt. På den anden side, så er der 
stor forskel på at udstille vraget af 
et skib og vraget af en flyvemaskine. 
Og c.la Oyvrag ikke c, lige så sjc:.elc.l11e 
som vrag af f.eks. vikingeskibe, er der 
generel enighed om, at et restaureret 
fly fortæller mere h istorie, end et 
gennemtæret tangbegroet vrag. 

På spørgsmå l om hvornår Messer
schmitt'en bliver klar til udstilling, 
er svaret fra Gunnar Hotf; at der er 
en r imelig sandsynlighed for, at det 
lykkes inden udgangen af 2019. Med 
a ndre ord varer det ikke læ nge, inden 
luftfartsmuseets gæster vi l kunne stu
dere en gennemrestaureret Messersch
mitt Me-109 - der ha r fløjet i N orge. I 
hvert fa ld lige til den dag i 1943 hvor 
motoren blev overophedet og brød i 
brand, så piloten blev tvunget til at 

nødlande på vandet, hvorfra han blev 
reddet i land af en lokal fisker. 

LUFTFORSVARETS UDSTILLING 
Efter en times tid sammen med de fri
vill ige restaureringshåndværkere må 
vi desværre vide re. Tina Andersen har 
nemlig arrangeret, a t luftforsvarets 
to museumsansatte har afsat tid til 
at vise FLYV den militære udstilling. 
I løbet af en times t id vil de fortælle 
om de forandringer der er sket siden 
FLYVs første besøg i 1995, samt hvilke 
planer der er for fremtidige forandrin
ger. 

At arbejde for Luftforsvarets museum 
er et " kald", og ikke et vigtigt skridt 
i en militær karriere, fortæller O le 
Sørensen, der er tydeligt stolt over at 
være med til at fo rmidle historien om 
Norges Luftforsvar, der i 2019 kan 
fejre 75 års jubilæum. 

Ole Sørensen og hans kollega Anders 
Utgård viser FLYV rundt i den halv
del af Norsk Lu ftfa rtsm useum, der 
ejes og drives af det norske luftforsvar. 
Ole Sørensen indleder med at fortæl
le, at anvendelse af flyvemaskiner i 
norsk forsvar går længere tilbage end 
stiftelsen af Norsk Luftforsvar, men 
indti l 1944 hører flyvemaskine r enten 
under hæren eller søværnet. Historien 
før 1944 er dog også fortalt i museets 
udstillinge r, der blandt andet viser 
liv01ua11 IIIUII s11euke1e1eue ug ~yeue 
dele til flyvemaskiner inden Anden 
Verdenskrig. Det man måske i denne 
sammenhæng kan kalde " forhistori
ske" flyvemaski ner, der i militærflyv
ningens barndom startede og landede 
fra søflyvepladser nær flådestationer, 
eller hærens øvelsesterræ ner. 

Da vi går rundt i den store udstillings
hal, er det tydeligt, at udstillingen 
fra 1994 ikke har gennemgået funda
mentale æ ndringer siden åbningen af 
museet for snart 25 å r siden. Nogle 
forandringer er der dog, hvilket består 
i a t gøre udstillingen en a nelse mere 
opdelt i to hovedtemaer, nem lig 
Anden Verdenskrig - hvor Norge var 

Skjoldet under motoren var så tæret, at 
det blev besluttet at lave glasfiberforstærk
ning. 

langt hårdere ramt end Danmark - og 
så et tema om jet-fly og efterkrigsti
den. 

VERDENSKRIGEN 
Anden Verdenskrig var fra den 9. 
a pril 1940 langt mere brutal i Norge 
end i Danmark. Dette skyldes, at de 
norske polit ikere og den no rske Konge 
(der faktisk var dansk, idet han var 
bror t il den danske Kong C hristian 

Messerschmitt Me-109 
serienummer: 14649 
Længde: 9,05 meter 
Højde: 2, 60 meter 
Vingespænd: 9,92 meter 
Maks. startvægt: 3. 150 kg. 
Maks hastighed 623 km/t. 
Rækkevidde: 725 km. 
Motor: Daimler Benz OB 605 A 1, V12 
med 1475 HK 
Bevæbning: 1 maskinkanon: MG 17 
+ 2 stk. MG 151 maskinkanon i vin
gerne. 
I perioden 1937 til 1945 blev Mes
serschmitt Me-109 blev bygget i ca. 
35. 000 eksemplarer i forskellige va
rianter 
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den tiende) valgte at yde massiv mili
tær modstand, frem for at vælge don 
danske model, hvor politikerne og 
Kong Christian valgte at samarbejde 
med den tyske besættelsesmagt, for 
at skåne så mange menneskeliv som 
muligt. 

Under Anden Verdenskrig blev der byg
get tusinder af LINK "simulatorer", hvoraf 
mange står på museer rundt om i verden. 

Historien om Norges rolle under 
Anden Verdenskrig er la ng og kompli
ceret, hvilket afspej les i udstillingerne, 
der består af fly som Spitfire, Catal i-
11u, Mu~4uilo, foi1c hild ug 1111 1 w111d 
samt tyske Focke-WuJf og snart også 
den nyrestaurerede Messerschmitt 
Me-109, der vil få p lads overfor mu
seets Spitfi re. Historien fo rtælles også 
gennem grundigt udførte modeller af 
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m ilitære anlæg og installat ioner, og 
mango historiske gonstundc, der også 
medvirker i fortæll ingen om hvordan 
mange norske byer blev bombet af 
nazisterne, fordi de norske politikere 
nægtede at overgive sig uden kamp. 
En central del af udstillingen fortæller 
om " Little Norway" i Canada, hvor 
mange norske (og danske) piloter blev 
uddannet inden de vendte tilbage til 
Europa for at flyve for bl.a . Royal Air 
Force. Udstill ingen om Anden Ver
denskrig er omfottondo og lmrorig, og 
ikke noget man " bare lige" kommer 
igennem på et kvarters tid , hvis man 
vil have det fulde udbytte. 

JET-ALDEREN 
Når det kommer til historie n om 
tiden efter A nden Verdenskrig, 
m inder den norske historie på mange 
områder meget om den danske. Efter 
de første å rs jet-flyvninger med de 
Havi lla nd Vampire, vælger både Nor
ge og Danmark at gå "the American 
way", hvilket betyder, at pi loter i stort 
011,rc1llg uddclllll(.;~] USA fo, d<.;111«;~[ 
at vende hjem og flyve Thunderjet, 
North American Sabre, Starfighter 
e lle r F-16. På e nkelte områder er 
der dog forske lle, idet Norge valgte 
F-5 Freedorn Fighter, der a ldrig blev 

anvendt i det danske flyvevåben, og 
at vi i Danmark valgte den svenske 
Draken, der ald r ig blev anvendt i det 
norske luftforsvar. At F-16 så ikke kan 
ses på museet, er måske besynderligt, 
set i lyset af at Danmarks Flyvemuse
um i Stauning i mange år har kunne 
vise F-16 frem for sine gæster. Årsa
gen er, a t det er et ønske fra luftfor
svaret , at så mange udstillede fly som 
muligt bliver fløjet til museet i Bodø -
ved egen kraft - inden "pensionering". 
lndon lmngo bliver F 16 som bokondt 
afløst afF-35'ere, der allerede kan op
leves i luftrummet over Norge, og når 
t iden er moden til det, b liver e11 F-16 
fløje t til museet i Bodø, hvor det vi l få 
plads ved siden af de andre jet-jagere, 
der har gjort tjeneste i Norge. 

ROTOR-FLY 
Luftforsva rets helikoptere har i 
erterkrigstiden spillet en enorm rolle 
i Norge, hvilket vises med Lynx og 
"Vietnam-helikopteren" Bell UH-lB 
Iroquois 

Ligesom i Danmark, har SeaKing 
været anvendt som redningshelikop
tere, og til mange andre opgaver. 
Da SeaKing i stort omfang har løst 
opgaver, hvor civile skulle reddes eller 



transporteres, er det planen at den 
hel ikopter, der skal til museet i Bodø, 
får plads i den civile del af museet, 
hvor der i forvejen fortæ lles om læge
og redningshelikoptere. Hvornår det 
sker er lidt usikkert, da der er en del 
udfordringer i fo rhold til a fløserheli
kopteren N H-90, me n at det sker er 
der ingen tvivl om, og håbet er at det 
kommer til at ske i løbet af jubilæ
umsåret. 

JORD PERSONEL 
Flymuseer har ofte en tendens til at 
glemme alle de mange mennesker, 
der spiller enormt vigtige roller på 
jorden. Et er fly og piloter, noget 
andet er nemlig alle de mange funk
tioner som tusinder af I uftforsvarets 
ansatte og værnepligtige har udført 
på jorden. En stor del af disse er dog 
repræsenteret i museet, hvilket blandt 
andet kan opleves I udstlilmgen om 
radar-vars ling. Anti-luftskyts og lidt 
vedligeholdelse af flyvemaskiner, er 
dog også repræsenteret. 

LYS GIVER STEMNING 
I luftfartsmuseets militæ re del er der 
dog hovedfokus på flyvemaskiner, og 
det er imponerende hvor mange fly 
der er fl ettet ind imellem hinanden, 
uden at det virker rodet. For at få det 
t il at lykkes har museets lys-teknikere 
gjort et imponerende a rbejde, idet 
den store hal ikke er badet i lys, som 
i en hangar eller et værksted. Hund
reder lamper er nemlig monteret og 
justeret - i lysstyrke, fa rve og lysspred
ning - så lyset skaber spændende 
stemninger. 

DEN CIVILE UDSTILLING 
Da Norges Luftfartsmuseum skulle 
åbne i 1994, var tiden tæt på at løbe 
fra ti lrettelægningen af den civile 
udstilling, hvilket betød, at der blev 
klippet en tå og kappet en hæl. Den 
oprinde lige udstilling var derfor lidt 
rodet, hvilket var utroligt synd for 
de udstillede fly og genstande sa mt 
alle de ansatte og frivillige, der godt 
kunne have brugt lidt mere tid inden 
åbningen af museet. 

I den militære del af Norsk Luftfartsmuse
um er udstillet en tysk ENIGMA kodema
skine fra Anden Verdenskrig. 

I løbet af museets første 25 år er der 
derfor gjort meget for at forbed re den 
civile del, der i december 2017 blev 
relanceret efter en større om-rokering 
og fornyelse. Mest markant er det, 
at det amerikanske U2 spion fly kom 
ud af den civile udstill ing, hvor den 
1 sidste øjeblik blev klemt md, fordi 
museet fi k lov til at låne flyet så tæt 
på åbningen af den militære del, at 
det var umuligt at finde plads t il det, 
hvor det egentlig hørte hjemme. 
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FORT ÆLLINGEN OM FLYVNING 
At fortælle luftfa rtens godt hundrede 
år lange historie, på en måde så det er 
spændende og mcningsruldt for muse
umsgæster - der ikke nødvendigvis er 
piloter eller mekanikere - er en kæmpe 
udfordring. fo r hvilke fly og genstande 
er til rådighed, hvad skal man fravælge 
og hvad er absolut uundværligt? Det 
er spørgsmål der med garanti krævet 
mange kander kaffe i mødelokalerne 
på Norsk Luftfartsmuseum! Ikke desto 
mindre er museet endt med rigtigt 
gode udst illinger og en rød tråd, der 
er til at følge for langt de fles te af de 
l:a. 45.000 mennesker, der hvc1 l t11 
besøger museet. 

Den civile del starter derfor med en 
flot historisk gennemgang, helt fra 
første bal lonflyvninger, via de første 
eventyrere og "fantaster" ti l flyvning i 
norsk luftrum viste sig, at være noget 
der var brugbart da det lykkedes at 
skaffe pål idelige fly - med eller uden 
de fo r nordmændene så uundværlige 
ski! 

I hovedtræk følger herefter præsen
tation af Junkers Ju-52 på " Aottører"; 
Widerøes legendariske arbejdshest 
- Twin Otteren - og Braatens SAFEs 
Fokker 27 med historien om charter
flyvningens barndom. Derudover er en 
selvfølgelig historie, fortællingen om 
hvordan det norske luftfartsselskab gik 
sammen med sine svenske og danske 
brødre og søstre, og skabte SAS! 

Ved siden af disse historier er der også 
blevet plads til at fo rtælle om nogle af 
de mange små selskaber, der udførte 
fotoflyvning og fløj passagerer og fragt 
til og fra utallige små flyvepladser i det 
store langstrakte og uvejsomme land. 
Og så har museet valgt at dedikere et 
område til privatflyvning med mo
torfly, drageflyvni ng, modelflyv ning 
og faldskærmssport. Endelig er der 
afsa t god plads til et lil le eksperimen
tar ium hvor børn , unge og lidt ældre 
kan eksperimentere med blandt andet 
aerodynamik, og få forståelse for hvor
dan en stempelmotor og en jetmotor 



fungerer. 
ET "MUST" FOR FLY-ENTUSIASTER 
Nu hvor Norges Luftfartsmuseum 
runder 25 år, er der ingen tvivl om at 
det var en god ide at skabe et stort 
museum hvor historien om norsk 
luftfart og luftforsva r kunne fortælles. 
At det korn ti l at ligge i Bodø skyldes 
det imponerende arbejde a lle de fr i
vill ige i og 0111 kri 11g llyvesla lio11e11 og 
lufthavnen i Bodø lagde. Derti l skal 

lægges en lige så vigtig årsag, nemlig 
den politiske beslutning, der blev 
taget af politikere i Oslo. 

At Norges na tionale luft fa rtsmuseum, 
og rlet ene af luftforsvarets to museer 
er i Bodø - meget langt fra hovedsta
den - er dog ikke et problem, der hol
der gæsterne borte. Museet er nemlig 
sr1 i11 leressa11 L, a l del er værd a l rejse.;:,-
langt for at opleve det1 

Hurtigruten passerer Luftfartsmuseet i Bodø. 

Turen til Norsk Luftfartsmuseum 
At rejse i Norge kan gøres på mange 
forskellige måder. Mange danskere 
valfarter hvert år til midnatsolens 
land, og gør man det som flyentu
siast, er det et must at lægge vejen 
forbi Bodo. En utroligt populær 
rejserute er også Hurtigruten, der 
s1::1}11::11 lw,ys Nutyus hyst 111ullu111 Bw 
gen og Kirkenes. Hele rejsen tager 
11 døgn, og under vejs er der korte 
og længere stop. Bodø anløbes 
hver dag af nordgående skib, der 
ankommer kl. 12: 30 og fortsætter kl. 
nordover mod Lofoten efter godt 2 
½ time, hvilket giver mulighed tor et 
kort besøg på luftfartsmuseet, men 
det er også muligt at "afmønstre" et 
skib, tor senere at "påmønstre" et 
andet. Endelig er der jo også mulig
hed for at flyve, og Widerøe tilbyder 
I IV/:!// å, Elli slå!}/:, "i11te1-,ai/", c)e, go, 
det relativt billigt at rejse indenrigs i 
Norge. Derudover flyver både SAS 
og Norwegian til og fra Bodø, så der 
er næsten ingen undskyldning for 
at undgå at besøge Bodø og Norsk 
Luftfartsmuseum. 
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Model/lyveskolen i Rothenburg var indret
tet i en /Jyy11i11y, cleI liclliye1e /1avcle væ1et 
bl.a. pigeskole og alderdomshjem. 
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Postkort fra modelflyveskolen i Ro
thenburg - man ser det såkaldte 
kammeratskabsrum, spisesal, sove
værelse og værksted. 

Reichmode/lf/ugschule11 
Til at uddanne mode/flyveinstruktører 
blev der oprettet tre Reichsmodell
bauschulen, der i 1941 blev omdøbt til 
Reichsmodell/lugschulen, formodent
ligt for at understrege at det handlede 
om modelflyvning, De tre skoler lå i 
Rothenburg ob der Tauber (60 km vest 
for Nurnberg), Hoher Meissner (ved en 
bjergskråning i Hessen) og i Lauenburg 
(ved Elben øst for Hamburg). Sidst
nævnte var opført til formålet, mens de 
to andre var indrettet i allerede eksiste
rede bygninger. Yderligere to mode/fly
veskoler var planlapt, men nåede ikke at 
komme i gang. Hver skole havde plads 
til 100 uluvw, cJu, ywuuu 1yik lw1 seI af 
tre ugers varighed. Der var naturligvis 
alle nødvendige faciliteter til rådighed, 
"Vaske- og baderum giver lejlighed til 
grundig kropspleje", som det hed. Der 
var ligefrem tilknyttet en læge, som kun
ne holde et vågent øje med deltagernes 
sundhed, mens "forplejningen ikke lade 
noget ønske uopfyldt". Man skulle være 
fyldt femten for at deltage på kurserne, 
og både rejsen dertil og selve ophol
det var gratis, Det blev understreget, 
at "hver deltager i forvejen må gøre sig 
klart, at der fordæs mandstugt og sol 
datermæssig holdning af ham. Flyver
kammeratskabet er en selvfølgelighed. 
Den, som forsynder sig mod denne 
ånd, har heller ikke noget at gøre på en 
model/lyveskole," 



i en dårlig sags ljeneste! 
Intet land har støttet modelflyvningen som 
det nazistiske Tyskland 

Tekst: Ole Steen Hansen 

Vi ved det godt! I begyndelsen var 
modelflyvningen, og siden skabte 
mennesket alle de andre flyven-
de maskiner. Sådan er det stadig. 
Modelflyvning er den most udbredte, 
billigste og lettest tilgængelige form 
for flyvning. Mangt en pilotkarriere er 
begyndt med de drømme, der fulgte 
med, når ens model kredsede under 
skyerne højt på himlen. 

Dette var Friedrich fra den tyske 
vadehavsø Fohr også helt klar over. 
Eller er det rigtige at benævne ham 
ved hans officielle titel i 1942: Korps
fohrer des Nationalsozialistisches 
Fliegerkorps General der Flieger 
I'rie<.lrich Chrislia11se11. I uellc krigsår 
konstaterede han, at mndelflyvning 
er "det bedst egnede middel til at 
begejstre de unge for flyvningen og 
til at give dem det første grundlag 
indenfor håndværk, teori og praktisk 
flyvning." Modelflyvningen skulle 
efter Friedrich Christiansens opfattel
se også "brænde begejstring og hellig 
overbevisning ind i tyske drenge og 

Øverst tv.: En skoles "tegnesal" bliver 
brugt til modelbygning. Dette må være en 
e/itegruµµe; antageligt sa111111e11sat til al tå 
billedet taget. Kun de færreste byggede 
så flotte mode/fly som disse. Bemærk den 
formodentlig gummimotordrevne lavvin
gede model med omvendte mågevinger 
til venstre. Den ville ikke være dum med 
elmotor og radiostyring!. 

mænds hjerter, så de bliver klar over, 
at fremtidens større og skønnere Tysk
land, må blive et flyvende Tyskland." 

Modelflyvning handlede altså ikke 
kun om at være glad for teknik, 
termik og kreativt arbejde med at 
bygge modelfly. Modelflyvningen var 
et middel til at skaffe flere discipline
rede unge mænd til at flyve Stuka'er, 
Messerschmitt'er og Junkers-fly i den 
erobringskrig, nazisterne havde kastet 
Tyskland ud i. For den enkelte dreng i 
en eller anden lille by i Tyskland, var 
drivkraften i mange tilfælde den sam
me aeronautiske begejstring, vi selv 
kender, men i det nazistiske Tyskland 
slou UCI Cll slal og heil l,cviuslc heil 
"igtrr hag at give> ham uc.æctvanlig fin 
adgang til at dyrke sin fritidsinteresse. 

OBLIGATORISK MODELFLYVNING 
Der findes næppe noget land i histo
rien, der så konsekvent som det nazi
stiske Tyskland har ladet sin ungdom 
beskæftige sig med modelflyvning. 

Den 17. november 1934 blev model
flyvninp; tilbudt som fap; i skolerne. 
Il vor mcgcl ucl blev li! ru11<.ll 0111 

kring, kan man stille spørgsmåls
tegn ved. Jeg har talt med en række 
mennesker, der gik i landsbyskole i 
det yderste nordøstlige Østpreussen i 
l930'erne, og de havde ikke set meget 

til modelfly. Det har givetvis været 
udslagsgivende, om en lærer på den 
enkelte skole selv var interesseret i 
sagen. 

Men dette var ikke tilstrækkeligt for 
Nationalsozialistisches Fliegerkorps, 
der blev grundlagt den 17. april 1937 
som afløser for Deutscher Luftsport-

Bogen her giver på 288 sider en grundig 
indføring i modelflyvningens formål, orga
nisation og teknik. Modellen på forsiden 
har været alle teknisk begejstrede drenges 
våde drøm i 1942 (sorry girls, jer venter 
der altså Kinder, Kuche, Kirche!): En 
fritflyvende motordel, der stiger stolt mod 
himlen! 
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verband, der fra 1933 til 1937 havde 
samlet fritidsflyvningen i Tyskland. 
Korpset sorterede direkte under 
G6rings Reichsluftfahrtministerium 
og var geografisk organiseret efter 
Værnemagtens kredsinddeling. Man 
kan sammenligne det med, at Norsk 
Luftsportsforbund dybest set var en 
rekrutteringsorganisation for det 
norske flyvevåben. 

En fraktion afNationalsozialistis
ches Fliegerkorps stod for model
flyvningen. '"Længslen efter at flyve, 
som ligger i hver eneste ægte tyske 
dreng" skulle tilfredsstilles på et så 
tidligt tidspunkt, at han siden med 
liv og sjæl kom til at beskæftige sig 

/ 

Friedrich Christiansen 
Friedrich Christiansen /1879-1972) stammede fra en søfarende familie fra Wyk på 
F6hr og blev selv uddannet til kaptajn i handelsmarinen. Senere trådte han ind i den 
kejserlige marine og var ved Første Verdenskrigs udbrud blevet uddannet til pilot. 
Han fløj 440 operationelle flyvninger under krigen, mest over Nordsøen og Den En
gelske Kanal, hvorunder han nedskød 21 ljendtlige fly og 1 luftskib. 11929 blev han 
testpilot hos Dornier og fløj bl.a. den store tolvmotorede flyvebåde Do X - verdens 
største flyvemaskine dengang - til USA. I 1937 blev han udnævnt til inspektør for 
alle flyveskoler i Tyskland, og siden også til korpsfører for det nationalsocialistiske 
flyvekorps. Under Anden Verdenskrig var han desuden øverstbefalende for Værne
magten i det besatte Holland. Han blev efter krigen dømt for at have givet ordre til 
krigsforbrydelser i en landsby, hvor 661 mænd blev sendt i Kz-lejre og kun 49 kom 
hjem igen. Friedrich Christiansen blev benådet efter blot 3 år, men længe efter var 
der strid om hans navn hjemme i Wyk. Han var blevet æresborger i byen i 1932, og 
hovedgaden var opkaldt efter ham. Den var blevet omdøbt, og man diskuterede nu, 
om den igen skulle have hans navn. Det endte med, at den beholdt sit gamle navn, 
som den fortsat har i dag: Grosse Strasse. Friedrich Christiansens æresborgerskab 
ophørte formelt med hans død, men alligevel fratog byrådet ham det symbolsk i 
marts 2016, fordi byrådet ville vise, at man ikke kunne acceptere at have en æres
borger, der var dømt for krigsforbrydelser. 

Korpsfuhrer des Nationalsozialistisches Fliegerkorps General der Flieger Friedrich 
Christiansen 

med flyvning. Det var den enkeltes 
Hindstilling", som var afgørende 

Verdenskrig - gjort til obligatorisk 
skolefag i Tyskland. 

for at sikre Luftwaffe "slagkraft og 
overlegenhed". Drengene skulle ikke 
tvinges, men begejstres, så de frivilligt 
meldte sig til flyveaktiviteter. 

Medlemskab afNationalsoziali
stisehes Fliegerkorps var således 
frivilligt, men de tyske skoler skulle 
være første led i den kæde, der hed 
modelflyvning-svæveflyvning-mo
torflyvning, hvor flere og flere ville 
falde fra undervejs, 111e11s <le Lie<lsle 
ville gå hele vejen. For at få så bred 
en rekrutteringsbase som muligt, blev 
modelflyvning fra den 30. december 
1939 - fire måneder inde i den Anden 

Tysklands skoler skulle give alle dren
ge en første indføring i modelflyvnin
gen. Rent praktisk skulle det foregå i 
6. og 7. skoleår i tegne-/kunsttimerne. 
Skoler måtte indrette værksteder og 
få uddannet lærere til at undervise 
i modelflyvning. Det blev betonet 
at modelflyvning ikke var en "hob
byaktivitet" (Bastelei), men et regelret 
håndværk, som "skal udføres med 
u1Uentlig værktøj 1 01<le11thgt rn<lrel
tede værksteder". 

MODELLERNE 
Undervisningen i folkeskolerne og i 
de frivillige grupper i Nationalsozia
listisehes Fliegerkorps fulgte en helt 
fast plan, der var uarbejdet til at sik
re, at eleverne hurtigt kom til at flyve 
med modellerne. Værkstedsarbejde og 
omhyggelige håndværkspræstationer 
var højt prioriteret, men det vigtigste 

Ahh. 33. Der NSFK-Werkzcugschrauk 

Således skulle det officielle nationalsocia
listiske værktøjsskab se ud i modelflyve
værkstedet. 
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På de tyske model/lyvekurser fik man et solidt kendskab til 
håndværket med at bygge model/ly. Her tegninger, der viser 
rigtige og forkerte samlinger og udskæringer. 

rlcht!g 

falsen @,~::æ::: 
falsen 

E~-'~-:-·.[,~~-~:~;;:t;;j<sv»i@ 
riclltig Abb. 50, Abb. 51. 

%~:'!-':;";~ ----~-.:,~ .. ~~$~\ __ ;s.- ·>g Das unbespannte 
Sege!Rugmodell "JungYolk" 

Zusammenbau des 
Tragfliigels in ciner Nadelfiihrung 

Ahb. 52. Abh. 53. 

Modellen "Jungvolk" en Einheits-Segelflugmode/ - en standard
mode/ - som meget effektivt med sin enkle konstruktion blev byg
get i titusindvis over hele Tyskland. Designeren af modellen døde 
ved en flyveulykke i det besatte Polen i september 1940. Aufapannen des Rumpfrohhaues Bau des HOhcn• und Seitenleitwerkes 

var, at eleverne skulle opleve glæden 
ved at flyve, flyve, flyve. 

Man begyndte med modeller i pap og 
karton, der på få timer kunne bringes 
til at flyve, og hvor eleverne kunne få 
den første fornemmelse af rors virk
ning og tyngdepunktets betydning. 
Modellen "Kiek in die Well" havde 
en enkelt krop af trælister, men stadig 
vinge og haleflade i bølgepap. 

"Jungvolk" var et vigtigt skridt 
fremad, da eleverne her på omkring 
16 timer kunne fremstille et "rigtigt" 
modelfly helt i træ med papirbeklæd
ning. Konstruktionen var et logisk 
design, der gjorde det muligt for 
eleverne med et minimum af arbej
de at lave sig en flot og velflyvende 

"Rhon" var den store svævemodel i un
dervisningsplanen, som alle skulle igen
nem. På nettet har jeg set et laserskåret 
byggesæt til den. Men det var lidt dyrt, ug 
det meste af modellen består jo af pinde. 
Køb en tegning og skær selv ribberne ud 
- læreren på modelflyveskolen ville utvivl
somt havde givet mig ret heri! Hvordan 
skulle man ellers lære mode/flyvningens 
håndværk? 

model. Det anvendte træ var kryds
finer og fyr. Balsatræ var naturligvis 
kendt, men optræder ikke meget (om 
overhovedet) i tyske modeller fra den 
tid. Det har nok været vanskeligt at få 
det importeret fra Sydamerika. 

"Rhon" var en model med spændvid
de på 1520 mm, som kunne anvendes 
til alle former for modelkonkurren
cer. Den krævede i gennemsnit en 
byggetid på 44 timer og var også en 

konstruktion i fyr og krydsfiner. Den 
har et temmelig tykt vingeprofil, men 
egner sig fint til indbygning af re-grej 
hvis nogen skulle have lyst til at bygge 
den i dag (evt. kan man gøre som 
englænderen Ben Buckle, der har 
forstørret flere oldtimers, så man får 
lidt mere model ud af det). 

Under Anden Verdenskrig byggede 
eleverne i modelflyvegrupperne ud 
over Tyskland desuden ikke-flyvende 
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Unde,visningsplanen 
I korpsets modelflyvegrupper foregik arbejdet efter nn nøje 

fastlagt plan inddelt i otte faser: 

1 Begyndermodel 2 timer 

2 Glidemodel/er (2 stk.) 8 timer 

3 "Jungvolk" (svævemodel) 16 timer 

4 "Rhon" (svævemodelj 44 timer 

5 f løjsta,tsudstyr (fællesa, bejc/1::1) 10 tiJII&/ 

6 "Borkenberge" (gummimotormodel) 46 timer 

7 Indendørsmodel (papirbeklædt) eller 22 timer 
Svævemodel i metal 

8 Bygning af modeller til f/ykending 12 timer 
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Stamer-L,pp,sh skoleglider - en rep/Ika her 
set ved Vintage Glider Rally i 2014. Alle
rede før nazisterne fik magten i 1933, ek
sisterede der i Tyskland en stor interesse 
for både modelflyvning og svæveflyvning. 
Nazisterne systematiserede og forstærke
de blot strømninger, der allerede fandtes. 
Foto: OSH 

skalamodeller t il flykending, en ak
tivitet, de også selv skulle beskæftige 
sig med . 

EGNE MODELLER? 
Nat ionalsozial istisches Fliegcrkorps 
havde øje for reklameværdien i at 
drengenes modelle r blev set. Derfor 
var det anbefalet, al hver gruppe 
altid havde fi re højstartsnore og to 
højstartd rager klar og indsatsberedte. 
Med højsta rtd ragerne kunne selv små 
begyndermodel ler med succes sendes 
højt t il vej rs - " ingen anden startfo rm 
begejstrer både begyndermodelflyvere 
og tilskuere som denne". 

Blandt unge mænd og voksne b lev 
der i organ isationens regi foretaget 
eksperimenter og udvikl ing af model
fly på meget højt plan, f.eks. vandfly, 
meget store modeller og modeller 
bygget i metal. l<.ompasstyring og 
lysstyr ing af modeller var tidlige 
forsøg på at ko mme til at få kontro l 
med modelfly i luften. Der blev også 
ckspcrimcnlcrcl med baskende vinger 
på gummimotordrevne indendørsmo
delle r, modeller i andekonfiguration 
og modeller hvor større eller mindre 
dele af vingerne baskede. Højdepunk
tet var vel en benzindreven model 
med 3 meter spændvidde, en vægt på 
1950 gram og en benzinmotor på 4 
cm-' indbygget med speciel køl ing i en 
metalgitterstruktur for rest i kroppen, 
hvor de små baskevinger sad. Denne 
model opnåede at flyve 1 minutter og 
15 seku nder fra jordstart og hele 16 
minutter og 8 sekunder fra håndstart. 
Prøv lige selv at gøre det efter - gerne 
med radiostyring natu rligvis, så vi 
al le kan se mirakle t komme baskende 
gennem luften og la nde sikkert igen! 



Den slags præstationer an tyder, at 
J et Vd l gvJ !Jldlb Li l eg11e kt tdli ve 
ehrninwnter i N ati0nal~0?ial i~ti~
ches Fliegerkorps. Det var der også 
i et vist beskedent omfang. Men det 
var en tid - ikke kun i Tyskland - hvor 
ungdommen sådan i al almindelighed 
skulle disciplineres. Man fu lgte regler, 
køreplaner, tradit ioner og de voksnes 
ordrer. Hvis en modelflyveinstruktør 
alt for villigt lod initiativrige elever 
udføre egne eksperimenter, gjorde 
ham dem efter korpsets opfattelse 
ikke en t jeneste. " Man må her tænke 
på karaklcrdannclscn, som inst ruktø
ren er ansvarlig for," hed det. "Enten 
er drengen så håndværksmæssigt og 
teknisk vidt, at han kan frembringe 
noget selvstæ ndigt - også selvom det 
e r nok så enkelt - eller også er han det 

1. Dragestart med løbekat, der lader 
modellen glide op ad snoren. Når en 
ve/trimmet model udløses, vil den uden 
nævneværdigt højdetab lægge sig over i 
glideflyvning. 

2. Modellen her bliver drevet af de små 
vinger forrest, der basker den fremad Fn 
interessant teknisk udfordring, men hvor
for det skulle være bedre end en propel, 
kan det være vanskeligt at se. 

ikke. Så gør man ham det klart, at 
,ti ~uu.e1> i li vel 111d L,ygge !Jd ce1 -
ligt arbejde, hvorefter ma n giver 
ham en god byggetegning." 

Der er slet ingen tvivl om, at 
mange drenge i Nationalsozia
Jistisches Fliegerkorps har haft 
pragtfulde timer samme med 
ligesindede. Modelflyvning er 
jo herligt og i barndommen 
gennemskuer man ikke en ag
gressiv stats skumle hensigter 
med ens fritidsinteresse. Det 
var ikke modelflyvningen 
som såda n, der var noget 
galt med i Tysk land; det 
var den dårlige sag, den så 
effekt ivt blev sat t il at tjene. 

3. /karus var en benzinmotor på 9,6 cm3 
designet til hjemmebyg. Vægten var 430 
gram og den lovede ydelse 0, 3 Hk. Teg
ninger kunne købes hos forlaget Dr. M. 
Matthiesen & co. i Berlin. 

4. Deltagelse i konkurrencerne på Wasser
k1 tppe - svævef/yvehjerget i lanr/c;kr1bet 
Rh6n - var højdepunktet for tyske svæve
flyvere, uanset om det var med modeller 
eller ful/ size-fly. 

4. 
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Konstruktøren af "Jungvo/k" 
Hans Adenaw med sin flyven
de vinge HAW X. 

Me n man skal gøre sig klart, at der 
ikke var noget mærkeligt i, at der i 
Tyskland var stærke nationale under
toner, hvor man var stolt af sit land og 
dets præstat ioner med flyvemaskiner. 
Det samme fandtes også i a lle mulige 
andre lande. I bogen Modellflyveren, 
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der i 1943 udkom i Norge hedder det 
eksempelvis: "Ungdommen trenger, 
under de forhold den no lever, å bli 
sti lt overfor krevende oppgaver som 
kan fange dens interesser - stimulere 
- utvikle - samle og berolige. Mo
dell fly vning - slikk som den sikkert 

kommer til å utvikle sig - bliver sport, 
sport innenfor disiplinens og a lvorets 
ramme ... Et flyvende folk må og skal 
vi bli, så vi kan hevde oss i luften som 
våre forfedre gjorde det på sjøen. 
Husk det - norsk ungdom!" 

Alligevel er der noget sympatisk over 
det helt anderledes individue lle syn 
på modelflyvningen i englænderen 
Norman Taylors "The Complete 
Book of the Model Aeroplane" fra 
1955. Her skriver ha n: "Der er noget 
vidunderl igt fascinerende ved synet 
af din model flyvende med en blå 
himmel som baggrund - dit eget 
værk, som du har designet og bygget 
med dine egne hænder. Nationale og 
internationale konkurrencer bliver 
bedre år for år, og det at sende hold 
ud fo r at deltage i andre lande bidra
ger i det små ti l at skabe en følelse af 
broderskab, vejvi lje og måske livslan
ge venskaber." 



Jeg designede min nKaiserwurst• for omkring 25 k si
den - en model i oldtimer-konstruktion, men med carto
on-scale fremtoning. Var den mon blevet betragtet som 
tilstrækkeligt karakterdannende i Nationalsozialistisches 
Riegerkorps? Jeg er under alle omstændigheder tilfreds 
med, at jeg hele livet uden statslig indblanding har kunnet 
bygge præcis de modeller, jeg havde lyst til/ 
Foto: Jonas Svenstrup 
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I sommeren 2018 tog Bjørn Iversen og Malene Lemann fra Sønderborg 
orlov fra deres job for at virkeliggøre en fælles drøm om at flyve 
over Afrikas storslåede savanner og betagende bjerge. På ti uger 
tilbagelagde de mere end 15. 000 kilometer gennem Sydafrika, 
Botswana og Namibia i cockpittet på en camouflagegrøn Savannah. 
I de kommende numre af "Flyv" kan du følge deres rejse. 

T1:;kst uy futu: Mc1/e11& Lt:1111c11111 

De to måneder, fra vi forlod den 
grønne Savanna h efter vores forbere
delsestur, til vi atter stod i flyhanga
ren på flyvepladsen Eva's Field nær 
Howick i Sydafr ika, føl tes som år. De 
14 dage i påske havde bekræftet os i, 
at vi havde vores livs eventyr i vente 
- og vi var mere end klar t il kaste os 
ud i det. 

Ventetiden var blandt andet blevet 
l,1 ugl til at la ve c11 g1ov~k.it~c l tf ,.kn 
rute, vi ville flyve ud fra vores egen 
bucketliste, anbefalinger fra flyets ejer 
bush pilot C raig Lang og andre afri
kanske flyentusiaster vi havde mødt 
samt en bog over landingspladser i det 
sydlige Afrika . En bog, der viste sig 
at væ re ligeså uundværl ig fo r os, som 
G rønspættebogen e r for Rip, Rap og 
Rup - også selv om oplysningerne 
langt fra var 100 procent opdaterede. 

Grovskitsen var og b lev dog kun en 
grovskitse, da vi gerne ville have plads 
t il at lade tilfæ ldighederne råde. Hvis 
vi undervejs mødte nogle spænden-
de mennesker, der pegede os i en 
bestemt retning, ville vi have plads til 

det. Omvendt ville den helt store ud
fordring blive at finde og få transpor
teret benzin undervejs. Savannah'en 
kunne både flyve på fly- og bilbenzin. 
Men i Afrika er afstandene store og 
landingspladserne øde - særligt når 
man bevæger sig uden for Sydafrikas 
grænser. 

I praksis blev det sådan, at vi plan
lagde max '2 dage fre m. V1 brugte 
c11 tirnc.r.; tid på i:i.l be1cg11c i:1.f~li:1.11dc, 
finde et mål og derefter ringe til 
kontaktpersonen for den pågælden
de flyveplads for at høre om banens 
beskaffenhed, muligheder for benzin, 
transport til næ rmeste by og mulig
heder for hangar. Hvis der ikke var 
en kontaktperson, ringede vi til byens 
servicestation, hotel eller andre, der 
kunne have en interesse i at få to 
flyturister til byen. 

Vi var tota lt afhængige af fremme-
de mennesker. I begyndelsen både 
skræmmende og grænseoverskr idende 
at skulle bede om hjælp og stole på 
folk, man aldrig havde snakket med 
før. Men alle steder blev vi mødt af 

en ufattelig gæstfrihed, hjælpsomhed 
og t illid, der blæste os fuldstændig 
omkuld . Vi mødte mennesker med 
vidt forskellige baggrunde, fra for
skell ige kulturer og samfundslag. Alle 
gjorde deres ypperste for at give os en 
god oplevelse. Som bonden i Eastern 

Tv.: Så er der pakket! Selv om vi er vant 
til at reise let, var det godt nok svært at 
tå vores tøj og toiletsager til at være i de 
to små tasker, der var plads til , Savan
nah'ens bagagerum. Tilsammen endte 
vi på lige omkring 15 kilo. Vi havde der
udover prioriteret at have primitivt cam
pingudstyr med i form af liggeunder/ag, 
soveposer, et telt og et lille kogeplus, så vi 
kunne klare os, hvis vi ikke kunne finde et 
hotel. Dertil 3 liter vand, det mest basale 
værktøj til småreparationer og en hånd
holdt VHF til nødstilfælde. 

Midten: Vi mødte mange mennesker, der 
syntes, at vores rejse var spændende. Og 
det gav os mange gode snakke og op
levelser. På et af vores bed & breaktasts 
havde den søde værtinde Tracey lavet en 
særlig morgenmads-treat med yoghurt og 
frisk frugt til de to "aviators". 

Th.: Højt humør i det lille cockpit 
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Karakteristisk landskab i KwaZu
lu-Natal - en provins i det østlige 
Sydafrika, der er domineret af landets 
største befolkningsgruppe: Zuluerne. 
Det er et stolt og traditionsrigt folk, 
som i slutningen af 1700-tallet og be
gyndelsen af 1800-tallet blev ledet af 
den berygtede høvding Shaka Zulu. 

an se au u co 
t par timer tidligere var 
orvidt vi ville nå hertil. 



Cape, der lod sin firehj ulstrækker stå 
på land ingsbanen med nøglerne i og 
60 liter benzin på ladet fordi han ikke 
var hjemme til at hente os, tandlæ
gen vi efter 10 min utters snak på en 
strand inviterede os til at bo i sit hjem 
så længe vi havde lyst og den angolan
ske indvandrer som delte sin gryderet 
med os i et faldefærd igt blikskur i 
N amibia. 

Vi rådede over flyet ad to omgange: 
Først 2 uger i juni , hvor vi vi lle tage 
en rundtur i Sydafrika. Og derefter 6 
uger fra midten af j uli i det nordlige 
Sydafrika, Botswana og Namibia. 
I nd1mellem havde vi 4 uger til sight
seeing på hjul rundt i Moza mbique, 
Zimbabwe og Zambia . 

På de følgende sider følger uddrag fra 
vores rejsedagbog fra første rundtur: 
På vinger over Sydafrika. 

THE WILD COAST, 6. JUNI 2018 
Det var lige ved at gå galt, før det hele 
begyndte. Så hvis det passer, at en 
dårlig generalp røve er lig med en god 

Ve/overstået første flyvedag, og udsigten 
fra lodgen er hele dagens drama værd. 

p remiere, få r vi en helt fantast isk tur. 
Den første time var da også helt 
pe rfekt. Vi lettede i sol og høj t humør 
fra Eva's Field. A lle på flyvepladsen 
var ude og vinke . C raig, et par flyve
skoleelever og meka11ikere11 James, 

Nederst tv.: Langs kysten fløj vi forbi flere 
af disse rigmandskvarterer, hvor de store 
huse ligger sikkert bag indhegninger. Hele 
bydelen er hegnet ind og huser både bør
nehaver og indkøbsmuligheder, så man 
ikke behøver bevæge sig uden for hegnet. 

som lige havde lavet det helt store 
serviceeftersyn på Savannah'en. Vi 
vendte flyet og lavede et low-pass med 
vinke-vippende vinger over pladsen, 
som vi ikke skulle se igen de næste 
14 dage. Endelig kunne vore eventyr 
begynde. 
Under os gled Zululands karakterist i
ske grønne bakker og små la ndsbyer 
med runde hytter af strå og ler forbi , 
og snart kunne vi 3300 fod længere 
nede skimte Det Ind iske Ocean i 
horisonten. 

Dagens slutdestination var den 
idyll iske eco-lodge nær Port St. John, 
som vi besøgte i påsken, og hvor vi 
havde lovet både os selv og ejerne 
Sabine og Armin at vende t ilbage t il. 
Et lille paradis på en øde bjergtop 
uden anden strøm end et solarbatte
ri, men til gengæld med havudsigt, 
himmelsk mad lavet helt fra bunden 
af hjemmedyrkede ingredienser og 
st ille, fredfyldte nætter - kun oplyst 
af hundrede stearinlys og tusindvis af 
stjerner. Men inden Port St Johns ville 
vi lande i den lille kystby Margate, 
strække ben og spise fro kost i lufthav
nens lille cafe. 

Land ingsbanen va r både lang og af 
asfalt. Til gengæld skulle man være 
opmærksom på en slugt med høj-

Vinden er ikke til at spøge med i Port Elisa
beth, så Savannahen er bundet godt ned 
- med lidt alternative rekvisitter. Men det 
virkede. 

spæ ndingsledninger på fin alen lige 
før landingsbanen. Vi lagde os på 
finale med motoren i tomgang og 
lige før slugten, måtte Bjørn give en 
lille smule gas på grund af faldvinde, 
idet vinden var taget t il , da vi nåede 
kysten. Men Savannah'en protestere
de. Motoren lød pludselig mærkeligt, 
og der var ingen power. Vi mistede 
hurtigt højde, og mens Bjørn gentag
ne gange forsøgte at få motoren ti l at 
tage fat, kunne Malene ud af vinduet 
se slugten og strømledningerne - alt 
for tæt på. 

Vi holdt begge vejret, mens Savan
nah'en på halv kraft klarede turen 
over slugten og satte hjulene sikkert 
ned på landingsbanen i Margate. 

Den lokale flymekaniker havde ikke 
meget erfaring med små ult ralet og 
Rotax. Men et grund igt eftersyn i 
motoren afslørede, at den lille plast
slange mellem indsugningsboxen og 
kaburatoren i den ene side va r suget 
sammen og kollapset. 

Den grundige og nidkæ re mekani
ker James havde skiftet sla ngen ved 
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/s1ts1kamma er en meget li/It: sa111-
ling huse, og vores besøg rygtedes 
/ynhurligt. Så da vi skulle afsted var 
flere af de lokale mødt op til en fly
snak rundt om Simons 4x4. 

-
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Vi fik lov til at lande på en fifle privat bane nær Tsitsi
kamma, som var ejet af landets største Protea-farm, og 
landingsbanen lå smukt midt i de store blomstermarker 
med bjergene i baggrunden. Protea er den sydafrikan
ske nationalblomst. 

---

rl Elisabeth. 
ke vestkyst. 



Bjørn og den unge pilot Mitchell Wright 
får en snak på verandaen i klubhuset på 
Wings Park. Faktisk arbejder Mitchell som 
flytoknikor på den nærliggende Savannah 
fabrik, hvor også vores lille grønne er byg
yet. 

det nylige eftersyn. Men han havde 
desværre brugt en for blød slange, der 
ikke kunne holde t il presset. 
Det må da mindst koste en kvajebajer, 
når vi er retur på Eva's Field! 

PORT ELISABETH, 9. JUNI 
Savannab'en står bundet ned og ser 
meget lille ud i den store lufthavn i 
Port Elisabeth. Vi skulle være fløjet til 
Ts itsikamma, men mere end 30 knobs 
modvind er ikke godt for rejsehastig
heden. Og da vi ha r en gylden regel 
om altid at lande med mindst 18 liter 
brændstof i tanken, kom vi kun lidt 
over halvvejs. 

Til gengæld havde vi en super oplevel
se undervejs. Vi landede på den lille 
flyveplads Wings Park for at tanke. 
Wings Park er en privat flyveplads 
bygget af en gruppe flyentusiaster, og 
der er opstået et helt lille samfund 
omkring pladsen. 

Vi blev budt vel kommen af en ung 
pi lot, Mitchell Wright, der manglede 
nogle flyvetimer for at kunne få sit 
erhvervscert ifikat. Så da kaffen var 
drukket, og flyet fyldt op, fulgte han 
os hele vejen til kysten. Super hygge
ligt med selskab - og så klarede ha11 
den lidt besværlige radiokommunika
tion omkring East London for os. 

BEAUFORT WEST, 11. JUNI 
I dag krydsede vi bjergene. Vi satte 

kursen nordpå og vinkede farvel til 
havet ved den idylliske lille kystby 
Tsitsikamma, hvor vi havde tilbragt 
natten til lyden af store bølger, der 
slog ind mod stranden. Langt fra 
tankstationer og andre moderne 
bekvemmeligheder. Men vores vært 
Simon nægtede at lade os flyve videre 
uden fyldt tank, så sent i aftes var han 
ude og tømme sin lille speedbåd for 
benzin. 

Det var den flotteste solskinsdag med 
kla r sigt. Dejligt, når vi for første gang 
skulle have Savannah'en op i 6500 
fod for at kom me over de højeste af 
de betagende bjergtoppe. Det klare
de den uden problemer. Det var vist 
mere navigatøren, der skulle vænne 
sig lidt til det fænomen, der hedder 
bjergturbulens. 

På den anden side ventede The Great 
Karno - en kæmpestor, knastør høj
slette, som strækker sig over mere end 
400.000 kvadratkilometer og som er 
hjemsted for mange fo rskellige arter 
af antiloper. 

Derfo r overnatter vi meget passende 
på en smuk gammel jagtgård, hvor vi 
fra verandaen kan nyde en sundowner 
med udsigt over en flok græssende 
springboks. 

Vores flotte overnatningssted i Beaufort 
West, Lemoenfontein, blev bygget som 
Jagtsted t!lbage I I 80U-t1:1/let 1:1f en enyelsk 
gentleman, som en gang om årede invite
rede sine venner fra Scotland og England 
på besøg til jagt, afslapning og socialt 
samvær. 

LORIESFONTAIN, 13. JUNI 
Fantastisk dag i fantastisk selskab. Vi 
er nået til den lille by Loriesfontain 
vis største største stolthed er et gam
melt vindmøllemuseum - og bysbar
net Boet Loubser. I sin lille garage 
m idt i byen håndbygger og restaurerer 
han og hustruen Annie små fly, og 
denne tiybyggernes svar pa lieorg 
Gearløs er så genial, at mange af hans 
opfindelse og forbedringer til flyet 
Bushbaby findes på den nyere udgave 
Bushbaby Explorer. 

Boet ejer også byens flyveplads og en 
specialbygget Bushbaby, og i dag fløj 
vi sammen ud ti l en stor saltsø nær 
Loriesfontain. Vi kunne se søen på 
lang afstand . Et surrealistisk syn med 
e11 lys 11ede ulauk uve1 flade midt i de11 
mørke, golde ørken, som mest af alt 
ligner et månelandskab. 
Saltsøer er lumske. Vi var på forhånd 
blevet advaret om at lande på en, for 
selv om det ser ud ti l, at der ikke lig
ger vand i et område, kan det snyde. 
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Eller være sumpet og kviksandagtigt. 
Og saltsøer flytter rundt med vinden, 
så man kan også risikere at lande på 
tør landjo rd, der pludselig bl iver en 
del af søen. 

Men Boet kender området som sin 
egen bukselomme, og da han havde 
sat Bushbabyt·11 11ed, rulgte vi efter i 
hans spor. Her kom Bjørns nyt il lærtc 
bushflying skil Is virkelig ti l ære. Vi 
landede på bare 80 meter. 
Ingen våde hjul til os. 

WILD COAST, 19. JUNI 
Hvor heldige har vi lov ti l at være? 
På denne næstsidste dag af vores før
ste rundtur oplevede vi e t af naturens 
største vidundere på tætteste hold. 
Så tæl so111 vi 11u tu1de fur ikke al 

kollidere med regnen af tusindvis af 
lækkersultne suler, der styrtdykker 
ned mod havets ovcrnade fo r at få 
næbbet i en sardin. 

Hvert år svømmer millioner af sa rdi
ner op langs Sydafrikas østkyst. 
De store sti 111cr a r fisk lokker dclfi
n<!r, haj~r or hvaifff i hobe1tnl til og 
sammen presser de stimen af forv ir
rede sardiner op mod havets overfla
de, hvor sulerne kan nå dem med et 
overkomme ligt dyk. Et unik sama r
bejde mellem havdyr og fugle - og et 
fa ntast isk syn for to danskere i en lille 
flyve r. 

Vi vids te godt, at det va r sæson fo r 
sardin run. Så vi havde håbet. Og 
pludselig fik vi øje på et virvar af fugle 
lidt la:11gcrc ude fra kys ten. Bjørn 

Boet har selv designet og bygget sin Bus
hbabv. oq det er der blandt andet kommet 
et særligt bagv1ndue ud af 

sv ingede Savannah'en mod virvaret, 
og da vi ko m t,cttcrc på kunne vi 
både se den mørke, glinsende skyg-
ge fra sarclinstimen sa mt nokke af 
delfi ner og et par store hvaler under 
overfladen. Savannah'en cirklede over 
dramaet til vi var heil ru nd tosscdc og 
høje af oplevelsen . 

Sikken en måde at slutte første ruml-
tlll på. ;,,, 



Tidlig morgen og Boet trækker sin elskede 
Bushbaby Explorer ud af hangaren. Boet 
var den, der fik ideen til at lave en ny ud
gave af den traditionelle Bushbaby med 
mere plads i kabinen. 

Boets far var mekaniker, og han har overtaget den gamle værkstedsgrund. Nu bliver der 
bygget flyvemaskiner i stedet, og det er ikke sÅ fÅ fly, der er har forladt dette lille værksted 
i tidernes løb. 

AEROCLEAN 

EDXJ Husum 
0049/4841 /935588 

aeroclean-husum@freenet.de 
www.aeroclean-husum.de 

Could you cut 
the cost of your 
Aviation lnsurance? 

1s1cover 
To find out more go to Visicover.com 

FLYV Nr. 2 2019 41 



"' , l ~ , (§] 
.L 

,.-- ·s~ ·- · • ? .' 

• '1-'; 

. ·- } , , -
J 



• 
~l!RQ &Fiedrichshafen 
Det er her, det foregår - i verdens 
aeronautiske navle midt i Europa. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

"På en måde e r Friedrichshafen mere 
interessant end Oshkosh," sagde en 
amerikanske journa list, som sad i 
pressekontoret og sendte fotos ud i 
cyberspace på en af messedagene. 
"Oshkosh er bare et forbandet stort 
luftshow. I Friedrichshafen får man 
en chance for at tale med dem, der 
bygger flyene, man får en c hance for 
at se, hvad der sker lige nu." 

Og de slipper ikke for at være der, 
producenterne. En udstiller på en 
ikke specielt stor stand fortalte, at 
det kostede firmaet mere end 30.000 
euro at være de fire dage på messen. 
"Men vi kan ikke lade være. Det er 
her, a lle er. Hvis ma n er væk, vil no
gen måske tro, at der er et eller andet 
galt i fi rmaet. I Friedrichshafen må 
man være ti l stede." llan fik nu også 
solgt flere fly, så forgæves var det ikke. 

AERO Friedrichshafen er fortsat 
stedet - ingen over, ingen ved siden 
- hvis man skal se, hvad der rører sig 
indenfor general aviation. Messen 
satte igen i år rekord, hvad antallet 
af udstillere angår. 757 fi rmaer fra 40 
lande falbød deres godter og gadgets 
til publikum, der strømmede til fra 
nær og fjern fra den 10. til den 13. 
april. 

Selvom mange fi rmaer har de samme 
stande å r efter år, er der også foran
dringer. Der var mange d roner sidste 
år, i å r var de afløst a f svævefly. Det 
var tiåret for første gang, der var el fly 

med på messen. Dem og den elektri
ske flyvning var der en voldsom fokus 
på for et år siden. Det var der også i 
år, men måske var begejstringen afløst 
af en lidt mere afdæmpet optimisme. 
Visionerne er der bestemt stadig, og 
til de konferencer og foredrag, der 
også er en del af AERO Friedrichsha
fen, hørte man igen og igen, at vi 
løber tør for fossile brændstoffer, at 
flyvningen snart vil blive den mest 
CO2-udledende sektor, at presset på 
fly fra politikere og befolkning kun vi l 
vokse. Altså må vi, der elsker flyv
ning, rette blikket mod løsninger, der 
kan gøre flyvningen mere miljøvenlig 
og acceptabel for ikke at blive mødt 
med alle mulige begrænsninger. 

IKKE KUN BATTERIER 
Siemens fastslog med sin stand - i 
kraft af både dens størrelse og pla
cering - at det er fi rma, der vi l være 
med i den elektriske flyvning. Og 
Siemens har de økonomiske kræfter 
til både bidrage og vente på de dage, 
hvor den bliver stor. Hvor Siemens 
stand sidste år havde en ræ kke fly 
udstillet, var det i å r skitser, tegninger 
og modeller, der viste, hvilke sama r
bejdspart ne re og projekter, fi rmaet 
beskæftiger sig med. 

En medarbejder understregede, at 
man ikke bare kan sætte sig ned og 
vente på, at batterierne bliver bedre. 
Det drømmer alle naturligvis om, 
men man kan sagtens vinde minut-

ter ved at designe fly til eldrift fra 
bunden af. Det handler om at opti
mere aerodynamik og balance med de 
elementer en elektrisk drivline består 
af - batterier, inverter og motor. 
Sætter man blot batterier i et eksiste
rende fly, vil man ikke udnytte eldrif
ten optimalt. Sagde altså Siemens og 
gav dermed i et vist omfang bolden 
op til flydesignere og fabrikanter. 

1. Godt håndværk i træ - findes der noget 
smukkere? Det skal bliver spændende at 
se museet realisere planen om at bygge 
Moazagotl i fuld størrelse. Navnet stam
mer fra skyformationer at Lenticularis over 
bjerge i Schlesien, som inspirerede til ud
forskningen at bølgeflyvning. Området lig
ger i dag i Polen. 

2. Der er masser af lavvingede ultralette 
fly på messen. Man kan forundres over, at 
så mange små firmaer kan leve af det. Det 
kan de nok heller ikke alle sammen. Men 
tjekkiske JMB Aircraft har bygget mere 
end 300 af typen VL3 med optrækkeligt 
understel og lang rækkevidde. Et par fly at 
typen har været over Nordatlanten - med 
refuelingstops - for at komme til Oshkosh! 
Til AERO sås VL3 i ny lakering; rart at se 
andet ned hvidt i hvidt. 

3. Velkommen! Indgangshallen var i år be
folket af folk og fly fra Fliegendes Museum 
Hahnweide. Flyene var originale. Dog er 
der også en Moazagotl i skala 1 :2. Den er 
radiostyret, men kan også opfattes som en 
nedskaleret prototype, idet man skal i gang 
med at bygge Moazagotl i fuld størrelse. 
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Eviations Alice er et commuterily med ni 
sæder, som skal kunne flyve 650 miles 
med 240 kts. Det er et af de projekter, 
som Siemens er med i, og som er de
signet til eldrift helt fra bunden. Det blev 
sagt, at prototypen vil være udstillet på 
Paris Air Show senere i år, og at den også 
skulle komme i luften, inden årets udgang. 
Spændende vil det da være . .. 

Men Siemens har også rigeligt at gøre 
selv med ue11 elekLI iske u1 ivli11e. 
I elbiler spiller vægten af komponen
terne en rolle, men i flyvning er den 
altafgørende. Det samme er kølingen, 
fordi en flymotor lejlighedsvist kan 
blive be lastet meget hårdt. Forskere 
og ingeniører arbejder derfor ned i de 
m indste detaljer - f.eks. med bitte
små ændringer i formen på dele, der 
medvirker til kølingen. 

Når man gik fabrikanter på klingen, 
nikkede de "ja" til en konstatering af, 
a l 45 rninullers flyvetid ikke er nok 
t il et clfly. Og det er nogenlunde der, 
vi er i dag. Men det e r ikke engang 
nok til t ræ ning. Man skal have tid t il 
at klatre op i et par tusinde fod, lave 
noget airwork eller flyve til en anden 
plads, og så må der meget gerne være 
strøm nok til at d iverte, skulle en 
uventet situation opstå. Vi skal op på 
mindst ha lvanden time, før et el fly 
begynder at minde om et seriøst bud 

Midt mellem blandingen af de nyeste elek
troniske drømme og realiteter, stod en re
plika af verdens måske første fly fra 1901 
- altså to år før brødrene Wright. Kom 
Gustav Weisskopf virkelig før dem? Er han 
det underkendte geni? Replikaen af hans 
fly har faktisk fløjet, så . . . 

på et redskab i hverdagen. Halvanden 
t ime vi l give en time i luften og en 
halv til eventualiteter. Det er stadig 
ikke imponerende - hvem vil lette 
med benzin til kun halvanden time i 
tanken? 

Den t id vil komme, hvor elfly kan 
lette med halvanden time på batte
rierne, og den vil også komme, hvor 
de kan præstere det dobbelte. Men 
hvor længe vil det vare? Ingen ved 
det. Flere forventer imidlertid, at det 
altså ikke er lige henne om hjørnet, og 
derfor arbejder de med hybndløsnm
ger. Der ligger en brændstofbesparel
se i hybrid, og der kan også være en 
støjmæssig mijøgevinst, da man kan 
starte på el og cruise med støtte fra 
brændstofmotoren. Ved en hybridløs
ning skal en brændstofmotor drive en 
generator, som leverer strøm ti l bat
le1 ie1, hvul r, d ue11 kål l ~e11ue~ viue1 e 
til inverteren for til sidst at nå frem 
til den relativt lille, lette og pålidelige 
elmotor. En benzinmotor lyder jo 
egentlig dejlig enkel i sammenligning. 

AUTOFLIGHT ·x 
På AERO ser man projekter, der er 
kendetegnet ved det, der altid har 
været karakteristisk fo r flyvehistorien. 
Stor optimisme og et ukueligt gåpå
mod. Nogle gange giver d isse egen-

-~ 
skaber store resultater, and re gange 
i bedste fald mange erfaringer. Men 
nogle går a ltså også bare i glemmebo
gen. Det kan man først sige i bagklog
skabens kla re lys. 

Hvordan det vil gå den futuristiske 
drone-møder-B urt-Ru tan-agtige 
AutoflightX, er det umuligt at sige. 
Flyet er designet og bygget af et 
ganske nyt firma grundlagt i 2018 på 
tyske og europæiske ideer, til dels 
på kinesisk kapital. Ambitionen er 
at lave et grønt, støjsvagt fly, der kan 
operere tæt på byer - evt. i byer. Flyet 
er lodretstartende mect seks propeller, 
der løfter lodret. En enkelt propel 
sørger for fremdrifte n. En computer 
ombord sørger for at afpasse løftet 
fra de seks motorer, når maskinen 
begynder at bevæge sig fremad for at 
få løft fra vingen. 

Der er valgt seks motorer til at sørge 
for kraften i den lodrette fase af flyv
ningen, da det giver et overskud - den 
kan klare sig, hvis en skulle sætte ud. 
"Keep it simple" er en af filosofierne 
bag AutoflightX, så propellerne kan 
ikke andet end rotere. De kan ikke til
tes eller andet end netop dreje rundt. 
Når flyet går ind i den vandrette fase 
af flyvningen, stiller propellerne sig 
på langs, så de yder mindst mulig 
modstand. Kunne man lave et system, 
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AERO er også personlige drømme og en 
fremtid i luftfarten. Ungarske Dorina Her
cz er uddannet skolelærer med speciale i 
musik og engelsk. Men hun har fundet ud 
Af, At hl ,n hP-IIP-rP. vil n0gP-t mwl flyvning Pi
lot? Nej alligevel ikke, men flyveleder? Lige 
nemlig! Så hun er i gang med at forbedre 
sit (efter ungarske forhold i øvrigt ganske 
glimrende) engelsk for at kunne komme 
ind på flyvelederskolen. På AERO var hun 
beskæftige på standen hos Magnus Air
craft, hvor hun delte brochurer ud og talte 
engelsk med folk. 

så de forsvandt helt ind i kroppen? 
Sikkert, men det ville være tungere, 
besværligere og kræve mere vedlige
l10kl 

Firmaet opgiver indtil videre ikke ta l 
for typens præstatio ner. Det siger sig 
selv, at de syv elmotorer bruger strøm, 
og det i rigt mål, hvis de alene skal 
sørge for at holde flye t oppe. F lyveti
den vil dermed være meget afhængig 

En af stjernerne i Friedrichshafen var den
ne Focke Wulf 190 - et mangeårigt hjem
mebyggerprojekt. Ikke noget kit her, bare 
en te_qnin_q. O_q så er maskinen fremstillet 
i træf Den fik førstepladsen i "Innovation 
Award" hos bladet Aerokurier's læsere. 
Flyet er bygget i trefjerdedels størrelse, 
drives af en russisk nicylindret stjernemo
tor på 360 hk og har en maksimal take
off-vægt på 1.350 kg. Det rejser med 370 
km/t. 

Prototypen til AutoflightX er et tosædet 
forsøgsfly. Det har traditionelle forbindel
ser til rorene, men også fly-by-wire. I sin 
endelige fremtidige udgave vil maskinen 
hlivP-r fløjet med fly-hy-wire. 

af, hvor meget eller lidt, man lader 
vingen bære. Der findes endnu ingen 
sammenlignelige standarder for, 
hvordan ma n opgiver flyvetid med et 
apparat konfigureret som dette, Så 
Autofl ightX holder det indtil v ide
re sine beregninger for sig selv. Det 
samme gælder vægten af batterier 
- en indikator for, hvor meget strøm 
man har med på tu ren. 

Winglets, dobbelt hale - en på hver bom. 
Her ses den bagerste motor/propel på 
bag på den venstre bom. Bommene har 
hver tre motorer og canardvingen forrest, 
sidder også fast her. 
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AutoflightX har være ude at taxie. 
Efter messen i Friedrichshafen skal 
flyet ud på sin første flyvning. Der 
skal så prøveflyves og indsamles erfa
ringer med konceptet. Efterfølgende 
skal der fremstilles en 4-5 sædet pro
totype til en lufttaxa - bemandet eller 
ubemandet. 

OG SÅ ER DER ALT DET ANDET 
Visioner, el fly og fremtiden fylder me
get på A ERO, men alt det andet fyl
der faktisk endnu mere. Benzindrevne 
fly, gyrokoptere, helikoptere, busines
SJets, flys1mulalorer, fo rs1knnger, fly
veskoler, G PS'er, headsets, tilbehør ti l 
cockpittet, til piloten, fortøj ringsgrej, 
tilbud om luftsafarier, franske østers 
og tyske pølser - you name it! 

Der er så meget at se, så meget at prø
ve, så mange at tale med. Man bliver 
slet ikke færdig, om man så bruger 
a lle dagene på messen. Der er ikke 
andet for end at tage derned igen i 
2020. Der forgå.r messen i dagene 2J. 
til 26. apri l. Sæt kryds i kalenderen, 
og husk, at området ved Bodensøen 
under alle omstændigheder er fint at 
besøge! 

' Der er altid en reception man kan crashe et 
eller andet sted på messen - ikke mindst 
omkring lukketid. Skål for Friedrichshafen 

-~ 
Tobias Kraft er uddannet skrædder, men 
har nu slået sig ned i Ruhr-området, hvor 
han studerer medicin. Her står han og 
pudser på en fin flyvemaskine - han kan 
nemlig ikke lade være. Det forstår vi godt. 
Hvem har ikke brug for nærkontakt med 
en Waco nu og da? 

Waco YMF5 er et design fra 1930'erne, 
men bygges fortsat - eller igen, skulle 
man vel sige - i Michigan i en lækker, læk
ker ny udgave. Der er plads til to passage-
rer foruden piloten. ti' 

Skal du tage skridtet op til jet, men kan 
du godt nøjes med at betale for en enkelt 
motor? Cirrus Vision er kommet i en ny 
udgave. Vi nøjes med at se på motoren 
oppe på ryggen af det fly, som er på vej til 
at blive en stor succes. I skrivende stund 
må du til USA for at få din typerating, men 
snart til den kunne fås hos Aero Poznan 
i Polen. ti' 
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Primær og 
sekundær virkning 
Af: Rune Balle 

Når du skal lære at Ayve, skal du 
blandt andet vide noget om rorenes 
primære og sekundære virkning 

Alle ror har en primær og en sekun
dæ r virkning, for når krængerorene 
aktiveres vil den primære virkning 
være at flyet krænger, mens den 
sekundære virkning er at det vil dreje. 
Siderorets primære virkning vil være 
at flyet drejer, mens den sekundære 
er at flyet krænger fordi den yderste 
vinge i drejet derved opnår forøget 
hastighed gennem luften og dermed 
får større opdrift samtidigt med at 
den inderste vinges hastighed ned
sættes hvorved denne vinges opdrift 
mindskes. Højderoret har ligeledes 
den primære virkning at flyets næse 
hæves eller sænkes, og den sekundære 
virkning er i den forbindelse, at flyets 
hastighed øges eller mindskes. 

Sideror og krængeror har altså 
aerodynamiske virkninger men også 

Længdeaksen 
l(rænperoret 
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PRIMÆR OG SEKUNDÆR VIRKNING 

Primær virkning 

Krængeror Flyet krænger 

Sideror Flyet drejer 

Højderor nyot ændrer højde 

bivirkninger. For når krængeroret i 
den ene side går op og i den anden 
side går ned, vil det nedgående ror 
medføre større løft og dermed også 
større modstand. Derved vil flyet dre
je i modsat retning af krængningen, 
hvilket ikke e r hvad man ønsker. 
For at opnå den ønskede virkning, 
løses problemet ved at det opadgå
ende ror får større udslag end del 
nedadgående, men på manre fly er 
rorene også konstrueret således at en 
del af det opadgående rors bagkant 
rager frem på vingens underkant, og 

Højaksen 
Sideroret 

Sekundær virkning 

Flyet drejer 

Flyet krænger 

Flyet ændrer hastighed 

derved øger modstanden. Terminolo
gien for de to løsninger er henholds
vis at rorene er diffenretierede når 
det opadgående har større udslag 
end det nedadgående, og at ror hvis 
underkant rager ud for neden og øger 
luftmodstanden kaldes friseror, og del 
er et spørgsmål der er oplagt at stille 
kommende piloter til teoretisk og 
praktisk prøve! 

Tværaksen 
Højderoret 



INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG 
SKOLING - ALLE UDDANNELSER TIL 

FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER. 

B I LLUND 

AIRCENTERt 
Billund Air Center NS 

Stratusvej 15 • DK-7190 Billund 
IH: +45 /o:;:; 8001 • l:-mall: bac@blllundalrcenter.dk • 

www.billundaircenter.dk 

•• il;mght.dk 

lkaros ATO tilbyder: 

• Teori PPL 
• Teori, IR(A), Distance Learning, 150 timer 
• Teori EIR(A)/CBIR(A), Distance Learning, 80 timer 
• Teori, BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
• Skoling til PPL & CPL 
• Skoling til en- og to-motoret klasserettighed 
• Skoling t il Cn og to- motoret instrumentrettighed 
• Skoling t il Instruktør rettighed, FI 
• Skoling t il Instrument Instruktør rettighed, FI/IR 
• Skoling t il CRI SPA ME 
• Skoling t il Nat rettighed, NO 
• PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 
• 12. time, Diff.- og Fam.træning 
• Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
• Revalidat ion/Renewal div. rettigheder 
• Flyudleje 

lkaros Fly • Roskilde Lufthavn 
Lufthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 

www.ikaros.dk • ikaros@ikaros.dk • TIi.: 46 14 18 70 

HELIFLIGHT.DKTILBYDER UDDANNELSE 
PÅ HELIKOPTER AFTYPEN ROBINSON 22, 

ROBIN SON 44 OG EUROCOPTER 120. 

Undervisningen varetages af 
professionelle instruktører. 

Heliflight.dk ApS 

LÆR AT FLYVE I RANDERS 

-= ~*~ -= 

www.aarhusaircenter.dk 

Hangarvej H. 11 • 4000 Roskilde Lufthavn 
Tlf: +45 70 22 52 60 • Kontakt@heliflight.dk 

Lufthavnsvej 34 - 38 • 4000 Roskilde • Tlf: 46 19 1114 
Email: cat@aircat.dk • www.aircat.dk 
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GENERAL AVIATION SERVICE APS 
LUFTHAVNSVEJ 44 
4000 ROSKILDE 
DEN MARK 

GASERVICE 
GENERAL AVtATION SERVICE APS· WWW.GAS ERVICE. Dll 

VAT NO.: DK 20 818808 
+45 72 170 180 
WWW.GASERVICE.DK DK.145.0098 
INFO@GASERVICE.DK DK.MG.1008 

~.;r..:,~ ~:1 SCAN KODEN OG SKRIV DIG OP 
r;i - . 1, TIL VORES NYHEDSBREV 
1::.1 '• :1 

~PILATUS~ 
AUTHORIZED SERVICE CENTER 

Vi er Pilatus eksperterne i Norden! 

Læs mere på vores nye hjemmeside, airservice.dk 

nlD'l ~ Vamdrnp 

Li~ SERVICE 
rcraft Maintenance 
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~ +45 75 58 37 08 

æ info@airservice.dk 

O airservice.dk 

We keep ovr cvslomers flyinq 

DAO Aviation AS 
Copenhagen Airport Roskilde 
Hangarvej Hl, 4000 Roskilde 

Phone +45 46191219 
www.dao.dk 

One stop Part 145 shop for all your needs. 
Maintenance, avionic, engines, propeller, components, design, parts 

lkaros ATO tilbyder: 
• Teori PPL 
• Teori, IR{A), Distance Learning, 150 timer 
• Teori EIR{A)/CBIR{A), Distance Learning, 80 timer 
• Teori, BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
• Skoling til PPL & CPL 
• Skoling til en- og to-motoret klasserettighed 
• Skoling til en- og to- motoret instrumentrettighed 
• Skoling til Instruktør rettighed, FI 
• Skoling til Instrument Instruktør rettighed, FI/IR 
• Skoling til CRI SPA ME 
• Skoling til Nat rettighed, NQ 
• PC, VFR/1 FR, en- og to-motoret 
• 12. time, Diff.- og Fam.træning 
• Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
• Revalidation/Renewal div. rettigheder 
• Flyudleje 

l 

Roskilde Lufthavn • Lufthavnsvej 60 • 4000 Roskilde I 
http://www.ikaros.dk • ikaros@ikaros.dk • Tlf.: 46141~ 



Skal FLW overleve? 

I midten af april sagde FLYVs grafiker 
op, og da hun - ligesom redaktøren 
- har arbejdet gratis for FLYV siden 
2013, er det nok på tide at overveje 
om FLYV skal lukke, eller vi skal 
kæmpe for magasinets overlevelse! 

FLYV er historisk på flere måder. Det 
startede i 1928 og kunne fej re 90 års 
jubilæum i 2018 med et brag af en 
fantastisk fest p å Samsø F lyveplads, 
hvor over 90 fly mellemlandede i lø
bet af dagen. FLYV er et af de æ ldste 
flyve- og luftfartsmagasiner i Verden, 
og FLYV har været en del af dansk 
flyvning og luftfart i årtier, og det er 
derfor blevet en del af vores fælles 
kulturarv! 

Siden KDA valgte at lukke FLYV i 
efteråret 2012 har FLYV overlevet, 
fordi ildsjæ le valgte at kæmpe for det! 
Med indtægte r fra abonnementer og 
a nno ncører har det været muligt at 
betale for trykning, distribu tion, bog
holder, revisor, og fo rdi der ha r væ ret 
indtægter nok, har det også været 
muligt at betale beskedne honorarer 
til free-lancere, der har været med ti l 
at gøre FLYV til noget helt særligt. 

Tilbage har der ikke desto mindre stå
et en grafiker og en redaktør, der seks 
gange årl igt ha r knoklet for at udgive 
FLYV, fordi vi havde lyst til det, og 
ikke kunne lade være! Eva ha r lavet et 
utroligt flot arbejde, men alt har som 
bekendt en ende, og efter godt seks 
års frivilligt ulønnet arbejde, har hun 
ikke lyst til at fortsætte. 

FLYV står nu ved en skillevej , og 
spørgsmålet er om magasinet kan 
overleve. Som redaktør og pilot 
mener jeg vi skal give FLYV en sidste 
cha nce. Det kræver dog for det første, 
at vi sætter prisen op fra 390 kr. årligt 
til 495 kr. årligt OG at vi kommer tæt 
på 1.500 betalende abonnenter, samt 
at vi får flere annoncører! 

FLYV har brug for hjælp, hvis 
magasinet skal overleve. Derfor har 
vi sammen med dette nummer af 
FLYV sendt et par A4 plakater, og 
dem håber jeg at du vil sætte op på 
et synligt sted. Derudover håber jeg, 
at a lle abonnenter vil hjælpe med at 
skaffe flere nye abonnenter, så FLYV 
kan overleve! Prisen for et halvt års 
abonnement er kun 200 kr. for resten 

Rune Balle 

Redaktør og udgiver af F' 'YV 'd 
'- s1 en 2013 

A-cert /PPL 1991 
CPL i New Zealand 2003 
CPL i Danmark 2004 
Flyvepladschef på Samsø , 
Flyveinstruktør 2005 siden 2004 

Søfly Rating Canada 2012 

af 2019, og herefter 495 kr. årl igt, for 
et unikt danskproduceret magasin 
med spændende historier om flyvni ng 
og luftfart. 

Om FLYV overlever, tager jeg som 
redaktør og udgiver en beslutning om 
inden FLYV 2019-6 går i trykken. 
Ser udviklingen positiv ud, fortsætter 
FLYV efter nytår 2020, men er der 
ikke en tydelig ti lgang af abonnenter 
og annoncører, ja så bl iver FLYV 
2019-6 det sidste FLYV der udkom
mer! 

Jeg håber du som læser af FLYV vil 
gøre hvad du kan, for at hjælpe FLYV 
med at få flere abonnenter og an
noncører, så vi kan se frem til at fejre 
FLYVs 100 års jubilæum i 2028. 

God læselyst! 

Rune Balle 
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Roskilde Airshow 18 
Første flyvning over Atlanten 20 

FLW har besøgt Silja Airpark i Sverige. 
Læs mere s. 28 

Bjørn Iversen og Malene Lemann fra 
Sønderborg orlov fra deres Job for at 
virkeliggøre en fælles drøm om at flyve 
over Afrikas storslåede savanner og be
tagende bjerge. Læs mere s. 42 

Forsiden: 
OC-3'eren fra Roskilde over "target" på 
fotoflyvningen i maj. 
Foto: Ole Steen Hansen 

JØRN THO\ltSEN ELBO A/S 
(;k 1I ISKE K\'11.I1I1 s1.os,I,GLR 

Før):;te Atlanterliavsflyvning fandt sted 
for 100 år siden - og det var også første 
gang mennesket oplevde Jetlag. S. 20 

Siljan Airpark 
SeaKing pensioneres 
Vinger over Afrika 
Lær at flyve 
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KORT 

SAGT 
Af Ole Steen Hansen og Rune Balle 

BLACK HAWKS AFLØSER 
U.S . Army er begyndt at se sig om 
efter en afløser til sine mange Sikor
sky UH-60 Black Hawk. Man kalder 
projektet Future Long Range Assau lt 
Aircraft (FLRAA), og forventer de 
første leverancer i 2030. Kravene til 
FLRAA er maksimum cruise speed 
på 280 kts, combat radius på 300 
nm og en maksimal ræ kkevidde uden 
lufttankning på 2.400 nm . FLRAA 
skal også kunne operere " hot and 
high" hvilket udtrykt i tal betyder, 
at den op ti l 6.000 ft og i 35 graders 
varme ved en operations start og ude 
af groundeffekt skal kunne stige 50 ft/ 
min i 6.000 fods højde og 35 graders 
varme. Bell V-280 Yalor og Sikor
sky-Boeing SB-1 Defiant betragtes 
som oplagte kandidater. Men alle er 
i princippet velkomne til at komme 
med bud. Kontrakten forventes at 
skulle underskrives i slutningen 2021. 
Og der kan komme yderligere ordrer 
fra U.S . Marine Corps og U.S. Special 
Operations Command, der kigger 
med, men som kan beslutte, at deres 
krav t il præstationer bliver større. 
OSH 

Skyways multirotor er på vej ud over 
verdenshAvAt - AIIAr i hvArt fAlrl hAvnAn i 
Singapore. Foto: Airbus 

Tv: Bells tilt-rotor V-280 bliver allerede nu testes hos U.S. Army. Illustration: Bell 
Th: Sikorsky-Boeing SB- 1 Defiant var i luften første gang i marts i år. 
Illustration: Sikorsky-Boeing 

AIRBUS STÅR TIL SØS! 
Det fortæller noget om den vægt, 
man lægger på udviklingen af mul
tirotor-fartøjer i alle størrelser, at 
Airbus er med i udforskningen af 
deres muligheder. Det foregår ofte i 
samarbejde med partnere, som f.eks. 
Civil Aviation Authority of Singapo
re og Singapores postvæsen. Disse 
tre arbejder sammen om projektet 
Skyways, og nu er der så blevet leveret 
en pakke til et skib i Singapores havn. 
Det er første gang en multirotor har 
udført en sådan opgave fra kyst til 
skib under operative betingelser i en 

havn. Hele operat ionen fra Marina 
South Pier ud til skibet og tilbage igen 
varede 10 minutter. Vægten af fragten 
var beskeden - 1,5 kg - og der er da 
heller ingen planer om umiddelbart 
at hente containere med den slags far
tøjer. Derimod forudser man, at min
dre, men vitale, reservedele vil kunne 
leveres hurtigt ad luftvejen og lige ned 
på dækket. Skulle noget t ilsvarende 
leveres med en lille båd ad søvejen, 
ville det gå væsentligt langsommere 
og belaste miljøet/klimaet ikke så lidt 
mere. 
O SH 
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KORT SAGT 

GPS-SIGNALER "JAMMES 
Ifølge den norske avis YG (Verdens 
Gang) har Norsk Luftambulanse 
registreret en række episoder hvor 
piloterne har mistet GPS-signaler. I 
2018 er det sket 19 gange og i 2019 10 
gange, til og med marts m åned. Hvad 
der er årsagen til at signalerne mistes 
er usikkert, men iflg . YG udtaler 
Norsk Lufta mbulanses kommunikat i
onsrådgiver Randi Buckley, at a ntallet 
af hændelser er tiltagende. 
Der kan være fle re årsager til at pilo
ter mister GPS signaler, men ulovlige 
GPS-jammere menes at være en del 
af årsagen. Disse ulovl ige jam mere 
bruges t ilsyneladende, nå r chauffø
rer ønsker at undgå arbejdsgivernes 
mulighed for at se hvor deres køre
tøjer befinder sig, men de kan også 
anvendes i forbindelse med forsøg på 
at snyde med bompenge eller stræk
ningsmålinger. Endel ig kan G PS-jam
mere også a nvendes af kriminelle, 
der ønsker at forstyrre G PS-signaler 
for at hindre sporing af GPS-mærket 
tyvegods. 

Topchef i Norsk Luftambulanse, Rune 
Midtgaard, s iger t il YG, at han er 
bekymret for udviklingen, fordi jam
ming af GPS-signaler kan få alvorlige 
konsekvenser fo r patienter, der skal 
flyves til sygehuse. Hvis helikopterne 
mister GPS-signaler kan det være 
nødvendigt at flyve en omvej , hvilket 
kan koste liv hvis patienter ikke nå r 
frem til i t ide. Rune M idtgaard siger 
endvidere, at brug af GPS-jammere 
nok i stor grad handler om ubetænk
som htxi , og at rlf'.t rlf'rfor f'r vigtigt at 
sprede budskabet om hvil ke konse-
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kvenser jamming af GPS kan få for 
transport af kritisk syge mennesker. 
Siden sta rten af 2018 er to personer 
blevet pålagt bøder på 5.000 kr. for 
ulovlig brug af G PS-jammere i Norge. 
RB 

ELEKTRISK SAS 
Airbus og SAS har indgået aftale 0111 

a t samarbejde i et udviklingsprojekt, 
der skal være med ti l at bane vejen 
fo r hybrid og elektriske fly. Aftalen er 
et såkaldt " Memorandum of Under
standing" (forkortes " MoU") hvilket 
medfører, at Airbus og SAS indgår i 
et fælles forskningsprojekt med det 
fo rmål, at afdække hvi lke behov der 
vi l kunne løses ved at kombinere 
kendt teknologi med nye fremdrifts
former, baseret på hybrid-løsninger og 
batteri baserede elektriske løsninger. 

En del af projektet går ud på at ana
lysere hvordan eventuelle hybrid eller 
elektrisk fly vil kunne håndteres på 
jorden, hvor opladning af hybrid e ller 
elektrisk fly må forventes at kræve 
læ ngere tid end tankn ing og klargø
ring af fly, der "bare" skal have foss ilt 
b ræ ndstof. Derudover skal projektet 
analysere hvordan der kan leveres 
fornybar energi nok, og i de mængder 
der k ræves for hurtig-opladning. 

At overgå t il e lektrisk drift er ikke helt 
11rrohlematisk, fo rrli e nergitæ therlen i 
kendte batterier er meget begrænset, 

i forhold til fossilt brændstof. Det 
betyder at elektriske fly enten får me
get kort rækkevidde, eller vil kunne 
medtage en meget begrænset mængde 
nyttelast. Set i lyset af at udvikl ingen 
af jetmotorer vil nedbringe brænd
stofforbruget, så er hele regnestykket 
"fornybar vs fossilt brændstof" meget 
ko mpliceret. Passagerfly er i dag 80% 
mere brændstof-effektive - pr passa
gerkilometer - end for 50 år siden, 
da Airbus blev etableret, og denne 
udvikling forventes at fortsætte. 

Airbus er nået langt, i forhold til at 
effektivisere energiforbruget i passa
gerfly, og formålet med at samarbejde 
med SAS er at blive endnu bed re. Et 
er at udvikle flyvemaskiner, noget 
andet er at d rifte dem, og her har 
Airbus brug for en partner, hvilket i 
første omgang er SAS. Om samar
bejdet baner vejen for at vi kan flyve 
elektrisk med SAS må t iden vise, men 
der bliver arbejdet på sagen. RB 

0 

ABENT HUS 
på Lolland Falster Airport 

Rødby 

Søndag den 4. august 2019 
fra kl. 10.00 - 1600 



Could you cut 
the cost of your 
Aviation lnsurance? 

~1s1cover 
To find out more go to Visicover.com 

AEROCLEAN 

EDXJ Husum 
0049/4841 /935588 

aeroclean-husum@freenet.de 
www.aeroclean-husum.de 

FLYVEPLADSGUIDEN 2019 ER UDKOMMET 
Bestilles på: 

www.flyvepladsguiden.dk. 
125,- + porto 

Se meget mere på 
www.hp-staaltag.dk 
Også kæmpe billige 
restpartier til afhentning. 

0 ~ 

STALTACi 
Mariendalsvej 12 • 8800 Viborg • 86 62 37 05 
Mobil 23 81 90 08 • Mail: pw@hp-staaltag.dk 

www.hp-staaltag.dk 

FLYV Nr. 3 2019 7 



EL-FLY 

Hvordan kommer vi videre med 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Her er to bud på, hvordan der kan blive sat 
skub i tingene 

Vi er nødt t il at mødes og udveksle 
erfar inger. O pgaven er sto r, og vi må 
stå sammen. Sådan kan ma n ko rt 
sammenfatte ideen med det fly-in, 
som firmaet Sma rtflyer arrangerer i 
Grenchen hund rede k ilo meter vest 
for Z urich den 14 . og 15. septembe r i 
år. Det er tredje gang a rrangementet 
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løber af stab len. Her vil E uropas elek
triske flyvere og projekter mødes. Her 
vil man kunne se og snakke og flyve. 
De r vil være semina re r og fo red rag. 

Det var samme tankegang, der lå bag 
verdens fø rste flyvestævne i Reims i 

Frankrig for 110 år siden. Ma n måtte 

have bragt fo lk sammen. Det gav 
muligheder for at inspirere og at lade 
sig inspirere. Det virkede dengang, 
og det vil utvivlsomt virke i dag. Vi 
e r kun ved at tage de første elektriske 
skridt, pionerer vil have fornøjelse 
af a t møde hinanden. Og vi andre 
vil have fornøjelse af at møde dem. 



Selvfølgel ig vil der være hem melig
heder, man beholder fo r sig selv, men 
der er mange fælles udford ringer, som 
det giver rigtig god mening at mødes 
om kring. 

Sæt kryds i kalenderen og rejs t il 
Grenchen i Schweiz til september, 
hvis du vil opleve nogle af de første 
skridt ind i flyvningens elektriske 
fremtid . 

AIR RACE E 
Tan kegangen bag dette projekt er, at 
konkurrence udvikler teknik. Skal vi 
udvikle den elektriske flyvn ing, vil det 
gå hurtigere, hvis racetea ms virkelig 
lægger sig i selen for at slå de a ndre. 
Man kan sige, at dette element også 
kan føres ti lbage til verdens første fly
vestævne i Reims i 1909, da konkur
rencer også var en del af det. 

Air Race 1 er det eneste internationale 
luftrace, hvor flyene er i luften samtidig og 
konkurrerer som Formel 1 blot et lille styk
ke over jorden. Og som i Formel 1 er der 
en lang række begrænsninger, som inge
niører og teknikere må holder sig indenfor, 
når de prøver at pine de sidste knob ud af 
de små fly. 

Det er Jeff Zaltman, der står bag ide
e n. Han driver a llerede nu Air Race I, 
der kan kaldes Formel I i lav, spæn
dende og publikumsvenlig højde. Nu 
skal det så bare være elektrisk. Airbus 
støtter projektet. Det er næppe fordi, 
selskabet øjner en mulighed for at 
afsætte hverken A320 eller de svært 
sælgelige A380 'erne t il en ny spæn
dende fremtid i lav højde. N ej, det 
handler om, at også Airbus gerne ser, 
at nogen driver udviklingen fremad og 
får erfaringer med elektrisk strøm og 
flyvemaskiner. 

For at gøre Air Race E overkommeligt og 
realistisk vil man i første omgang bygge 
på de fly, der flyver Air Race 1. Reglerne 
er ikke fastlagt endnu, men en Air Race 
E-maskine kunne komme til at se ud som 
denne. 

Det første Air Race E skal flyves i 
2020. Otte fly ad gangen vil være 
linet up, og der skal flyves ti omgange 
på fem ki lometer hver. Hastigheder
ne forventes at komme op over 400 
km/t. Banen vil være afmæ rket med 
seks pylons, og den vi l være halvan
den kilometer på den længste led. Det 
vil blive noget med fa rt, spændi ng 
og sikkert en smule går-det-nu-og
så-godt-foremmelser i maven. Man 
fornemmer allerede elektronerne 
stryge højspændt rundt i ledninger og 
kabler! 
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1. Der hang en model af Smartflyers pro
jekterede hybridfly under loftet på messen 
i Friedrichshafen. Det er et af de projekter, 
som Siemens støtter. Det er planen, at flyet 
skal lande og lette alene på elektrisk kraft, 
i luften skal rækkevidden boostes med en 
brændstofmotor, der driver en generator. 
Første flyvning er planlagt til slutningen af 
2019. 

2. Jeff Zaltman har en alsidig baggrund, 
bl.a. fra US Navy, hvor han gjorde tjeneste 
på hangarskibe. Han har grundlagt flere 
firmaer og arbejder for regeringer i en ræk
ke lande. Han står bag Air Race 1 og nu 
det kommende Air Race E. 

EL-FLY 

3. Sandra Dubach fra Smartflyer fortalte 
FLW om tankerne bag at lave et træf for 
elfly. Hun arbejder ikke kun for Smartflyer, 
men også som purser i SWISS Airlines. 
Sidste år tog hun PPL - jo, der er ægte 
passion for flyvning bag projektet! 
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2019 er et helt specielt år for Den Gamle Dame - Danmarks eneste 
flyvende DC-3, som går i vinterhi i Kastrup, og som om sommeren 
residerer på forpladsen i Roskilde, når den da ikke er på vingerne. 

DC-3'eren fra Roskilde fylder 75, og 
der er næppe noget andet fly i Dan
mark, som rummer så meget flyve- og 
Danmarkshistorie. Flyet gjorde ind
ledningsvis tjeneste i U.S. Army Air 
Forces som træningsfly for besætnin
ger, der skulle ud at trække angrebs
svævefly, flyve faldskærmssoldater til 
dropzoner, evakuere sårede fra frem
skudte flyvepladser og a l den slags ar
bejde som fly af typen a llerede udførte 
i Europa og Asien. 

Efter krigen var Den Gamle Dame 
med t il at bygge skandinavisk luftfart 
op, da den fløj for Det Norske Luft
fartsselskab og kom ind i SAS med 
dette. 11953 indså det stærkt ekspan
derende danske flyvevåben, at det 
manglede luftbåren transportkapaci
tet og derfor købte det to DC-3'ere af 
SAS - den ene af dem er den, vi fejrer 
i år. Den anden står i øvrigt nu på 
teknisk museum i Helsingør forklædt 
som Det Danske Luftfartsselskabs 
OY-DDA, selvom den aldrig har båret 
denne registrering i aktiv tjeneste. 

Den Gamle Dame har altså været 
med til at lægge et solidt grundlag for 
både den civile lufttrafik og de militæ
re lufttransportaktiviteter, vi kender 
i dag. Endelig har den haft sin helt 
egen førtidspensionsti lværelse, hvor 
den først blev udlå nt til Bohnstedt-Pe
tersen som firmafly og derefter kom 
til Foreningen for Flyve nde Muse
umsfly og dens støtteforening DC-3 
vennerne, hvor den fortsat glæder og 

Befriede belgiske fanger og tvangsarbej
dere er blevet fløj hjem af en Dakota fra 
512 Squadron. Flyet på billedet er det, 
der ligger nummer to i formationen på det 
foto, hvor man ser Dakotaerne kommer 
ind over København. 
Foto: Imperial War Museum 

gør gavn ved at tage gæster med på 
vingerne og lade dem opleve, hvordan 
flyvning var engang og også kan være 
i dag. 

Et aktivt mindesmærke i dansk flyv
nings historie. 

5.MAJ 
Der er et øjeblik i Danmarkshisto
rien, hvor D C-3'ere var helt særligt 
velkomne. Den 4.maj fø rst på aftenen 
underskrev repræsentanter for den 
tyske Værnemagt kapitulationen af 
de tyske tropper i Holland, Nordvest
tyskland og Danmark. Den ville først 
træde i kraft næste morgen klokken 
0800, men j ubelen brød ud alle rede 
samme aften. Næste dag kiggede 
enkelte brit iske soldater ind over 
grænsen fra Tyskland, men det var 
først et par dage efter, at den britiske 
hovedstyrke - The Royal Dragoons -
kørte op i Jylla nd. Vi kender film-

strimlerne med de små panservogne 
og de vinkende menneskemængder i 
byerne. 

Allerede om eftermiddagen den 5. 
maj kom den første britiske styrke 
imidlertid til København. Den bestod 
af et kontingent faldskærmstropper 
og general Dewing fra SHAEF Mis
sion Denmark, den allierede admini
stration, der skulle hjælpe Danmark 
fra besættelsestid til fred. Dewing og 
soldaterne blev fløjet til København 
med Dakotaer - vi kan simpelthen 
ikke kalde dem for hverken C-47'ere 
eller DC-3'ere, når der sidder Royal 
Air Force-mærker på flyene! 

De fleste af Dakotaerne kom fra 512 
Squadron, der var baseret udenfor 
Bruxelles, hvor fly og besætninger 
havde travlt med at flyve mænd og . 
materiel for den brit iske hær. Det var 
en virkelig travl til for RAF's Dako
ta-eskadriller. Den 4. maj havde 512 
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Squadron eksempelvis fløjet forsynin
ger og materiel frem til de forreste bri
tiske enheder og på vejen tilbage mod 
Bruxelles, havde de samlet befr iede 
krigsfanger op i Rheine og taget dem 
med til Bruxelles - det første stykke 
ad vejen hjem. En af eskad rillens 
Dakotaer havde fløjet droptanke frem 
til en flyveplads syd for Hamburg. 
Den 4. maj regnede briterne stadig 
med muligheden af, at der skulle 
kæmpes i Danmark, så det har med 
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stor sa ndsynl ighed været en del af 
forberedelsen til dette slag, at jagerfly 
- Spitfires? Tempests? - sku lle have 
forøget rækkevidden med droptanke, 
så de kunne nå op over Danmark. 

Den 4. maj fløj 512 Squadron også 
chauffører fra hære n fra Belgien t il 
Sydfrankrig, hvor der åbenbart var 
brug for dem. Andre hentede admini
strativt personale i le Havre; det var 
personel, som blev fløjet til Bruxelles, 

Foto-Cessnaen set fra DC-3'eren. Vi lig
ger i et let højredrej. Cessnaen fløj, hvad 
den nu kunne, OC-3'eren fløj noget lang
sommere. Der var ingen grund til at få den 
til at flyve endnu langsommere ved at lade 
den ligge på indersiden i et drej, og derfor 
foregik alle drej i formationen til højre. 
Foto: Hanne Svenstrup 

og som snart skulle t il a t adm ini
strere et besat Tyskland (eller skal vi 
kalde det befriet for nazismen?) . Et 
par Dakotaer havde været hjemme i 
E ngland og kom med post og benzin 
t il eskadrillen i Bruxelles. 

Den 5. maj fik 512 Squadron så besked 
om at sende tolv fly til Uineburg for 
at hente general Dewing, faldskærms
soldaterne samt udrustning og bagage. 
De skulle flyves til København. Et 
fly fra 437 Squadron og tre fra 575 
Squadron var også med. De kom ind 
over byen og landede t il stor j ubel 
i Kastrup. Den al mindelige o rden 
var af lave, og der var slet ikke den 
security, man finder i lufthavne i dag. 
Folk vandrede ind på græsset, rundt 
om Dakotaerne og fotograferede hin
anden foran dem. Det her var fr ihed, 
det her var englænderne, det her var 
Royal Air Force, som havde fløjet over 
Danmark siden besættelsens start og 
været vidnesbyrd om, at nogen kæm
pede for at befri Danmark. 

FØR OG NU 
Tilbage ti l 20!9. En del af fejr ingen 
af Den Gamle Dame kommer ti l at 
bestå i, at der til Roskilde Airshow 
bliver udgivet bogen " DC-3'eren 
fra Roskilde - og alle de andre" i et 
samarbejde mellem Turbine-fo rlaget 
i Aarhus og DC -3 Vennerne. Jeg blev 
spu rgt, om jeg vil le skrive den og har 
siden efteråret været travlt beskæf
tiget med det. Men den hel t rigtige 
forside dukkede ikke op i vinterens 
løb. Så den skul le laves, og hvad ville 
være mere naturligt end at forevige 
den 75-årige i sit rette element over 
la ndets hovedstad? 

Samtidig vi lle jeg gerne lave et før-nu
foto. Et sådant havde jeg med i min 



Nogle gange bevæger jeg mit kamera for at se, om der opstår en spændende virkning. 
Det her skulle bare have været skarpt. Bi/ledet illustrerer de udfordringer turbulensen 
gav fotografen! Det er taget på det tidspunkt, hvor piloterne brugte understellet som 
speedbrake, mens de fandt den rigtige power setting. 

bog "Skudt ned", hvor det var et iko
nisk billede af en brændende gade bag 
D en franske Skole på Frederiksberg i 
1945 som blev sat sammen med et af 
samme sted i dagens Danmark. 

Det ville være rigtig fin t at have et før
nu-foto i DC -3-bogen. Det binder den 
flyvemaskine, vi i dag glæder os over, 
sammen med historien. Det under
streger, Den Gamle Dame ikke ba re 
er en hvilken som helt flyvemaskine. 
Den repræsenterer vigtige begiven
heder, den er Danmarks flyvende 
111 i ndesmærke. 

Imperia l War Museum i London 
har et foto, hvor man ser nogle af de 
Dakotaer, der fløj ind over Køben
havn den 4 . maj 1945. Dette helt 
ubeskriveligt glade øjeblik, hvor Royal 
Air Force kom med de første englæ n
dere. Det er meget let at identificere 
det sted, hvor maskinerne på billedet 
flyver. Øjet fanger straks jernba ne
terrænet ved Vesterbro ud for lnger
slevsgade, og man ser også den buede 

Dakotaerne i Kastrup - begejstringen vil 
ingen ende tage! Foto: Frihedsmuseet 

Sønder Boulevard. Der er ingen tvivl. 
Det ville være fint at genskabe dette 
øjeblik, selvom vi realistisk set ikke 
kunne samle 4-5 Dakotaer; en enkelt 
måtte gøre det. Den Gamle Dame 
måtte flyve ind over netop det sted i 
København, så vi kunne lave denne 
forbinde lse mellem før og nu i to 
bi lleder - det gamle og det nye. 

FOTOFLYVNINGEN 
Vi vidste, at RAF Dakotaerne kom 

l•M 

Velkommen Royal Air Force! Aldrig har 
englændere været så populære i Danmark 
som i befrielsessommeren 1945. 
Foto: Frihedsmuseet. 

ind over København lidt efter klokken 
15.00, og det tidspunkt måtte vi så 
også ramme for a t have solen til at stå 
nogenlunde samme sted på himlen . 

Hvor højt fløj de dengang? Jeg sad og 
så længe på bygningerne i billedet, 
på de vinkler m an ser dem i. D isse 
vinkler og m æ ngden af klare detaljer 
giver en ide om det. Men indtrykket 
afl1ænger også af, hvilken brændvidde 
der var på linsen til det gamle fo to . 
Jeg gættede på, a t fotoet var taget fra 



endnu en Dakota i den løse fo rmati
on. Men hvor befandt den sig? Flyene 
befandt sig ikke over den baggrund, 
man ser på det gamle foto. Baggrun
den er længere væk - men hvor langt? 
Jeg så på kort, jeg så igen og igen på 
bi lledet. 

Jeg endte med at gætte på, at det 
gamle foto nok var taget i 1.200 fod, 
og at Dakotaen med fotografen havde 
befundet sig over Vestre Ki rkegård. 
Den nærmeste Dakota ser ud t il at 
være relativt tæt på, så jeg gættede 
på, at den fløj mellem Vestre Kirke
gård og Vestre Fængsel. 

Planen måtte altså blive at flyve ind 
nogenlu nde parallelt med havnen 
og således, at fotoflyet kom ind over 
midten af Vestre Kirkegaard. Det ville 
være nødvendigt med et par minutters 
lige indflyvning t il vores " ta rget", som 
var det sted, hvor den forreste RAF 
Dakota befandt sig på det gamle foto. 
En plet på him len, som DC-3'eren fra 
Roskilde skulle befinde sig på 74 år 
senere. Indflyvningen ville give mulig
hed for at lave den sidste trimning af 
formationen. Jeg skulle sidde i venstre 
sæde, da Den Gam le Dame skulle fly
ve i læseretningen ligesom RAF-Da
kotaerne på det gamle foto. 

Vi lavede to indflyvningslinjer med 
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navigationsstøttepunkter, som piloten 
i fotoflyet let vi lle ku n genkende fra 
sin høj re side af Cessnaen. Det ville 
komme til at gå hurtigt inde over 
København, og byen viser sig ikke i et 
korts lodrette perspektiv, når man fly
ver i maksimalt 1.500 fod . Det var det 
vigtigt at have nogle fi kspunkter, hvor 
tingene bare ville komme ti l at passe, 
hvis vi passerede hen over eller lige 
ved siden af dem. Vi havde planlagt 
to indflyvninger med lidt forskellige 
kurser, så vi på begge vi lle ramme ind 
over midten af Vestre Kirkegård godt 
90 sekunder senere. Vindkorrektion 
måtte foretages visuelt i forhold til de 
landkendingspunkter, fotopi loten så 
under sig. 

Det er en udfordring ved fotoflyvning, 
at man ikke inde over target kan sige, 
at man al ligevel hellere vil være 500 
meter tæ ttere på eller længere væk 
e ller 300 fod højere el ler lavere. Ju
steringerne skal foretages ar fotonyet 
i et samarbejde mellem fotograf og 
pilot under indflyvningen . DC-3'eren 
skulle bare hænge på i formationen, 
mens vi i fotoflyet måtte vurdere, om 
vi var kommet forn uft igt ind ti l target 
og dernæst rette næste indflyvning, så 
den fulgte den anden indflyvn ingsrute 
- hvis vi da ikke valgte at bruge den 
første igen og blot forskyde vores flyv
ning så og så ma nge hund rede meter 

i den ene eller anden retning. En plan 
er til for eventuelt at blive ændret i 
mødet med virkeligheden, men det er 
vigtigt at have tænkt deta ljerne igen
nem og have noget at gå ud fra. 

Selvom gættet var, at den gamle foto 
var taget i 1.200 fod, besluttede vi at 
flyve lige i underkanten af 1.500. Det 
var simpelthen for at være på den 
sikre side med hensyn til lufttrafik
reglerne. Vi skal være mindst 1.000 
over forh indringer på jorden, og 
der er nogle stykker - også nogle på 
VFR-kortet - som vi ikke vi lle kunne 
være sikre på at være i korrekt afstand 
til, selvom vi kom lige over dem, så 
ved at vælge den lidt større flyvehøj
de, ville vi ingen problemer have. 

PÅ VINGERNE 
Vi havde meget få dage at vælge 
imellem i maj, da Den Gamle Dame 
lige skulle ud af sit vinterhi, inden vi 
kunne begynde at tænke på fotoflyv
n ing. Og jeg havde ikke ret lang tid 
t i I tekst og fotos skulle afleveres ti l 
grafikeren. Heldigvis var vejrguderne 
med os i rimelig grad. Vi fik solen og 
sigtbarheden. De d rillede os en sm ule 
med pæn blæst og termisk turbulens, 
men vi besluttede at flyve. 

Planen var at flyve ind fra nordlige 
København ti l vores target. Allerede 
på vejen fra Roskilde var både den 
mekaniske og termiske turbulens 
mæ rkbar. Det blev ikke bedre inde 
over byen, så jeg endte med at have 
50 % rystede fotos. Jeg kan sådan helt 
generelt godt holde et kamera stille, 
og mine linser har en funktion, der 
hjælper med at dæmpe rystelser. Men 
når Cessnaen d unker af sted som 
en bil på en hullet grusvej , er man 
udford ret. 

Jørgen Poulsen og Mogens Skovgaard 
fløj DC-3'eren, passede formationens 
kontakt til Kastrup og demonstrerede 
at fo lk, der har fløjet i Flyvevåbnet 
ved et el ler andet om at flyve formati
on . De lå præcist, som jeg havde bedt 
om. DC -3'eren var noget hurt igere 



end Cessnaen, så de to måtte bruge 
en del af transittiden fra Roskilde 
op til København med at finde den 
rigtige powersetting på deres to store 
motorer. Da de var ved at overhale 
os, sænkede de hjulene, så de funge
rede som speedbrake. Dermed var de 
hele tiden i nærheden og fik tingene 
til at passe uden at vi kom langt fra 
hinanden, som det kunne have været 
tilfældet, hvis de var begyndte at 
kredse, da de var ved at overhale os i 
de første minutter. 

Som det var, lå de nøjagtigt hvor de 
skulle, da vi drejede ind mod vores 
første initial point, det nordvestlige 
hjørne af Fæl ledparken. Min fotopi
lot kompenserede fint for den stærke 
rygvind, så vi kom over vores støtte
punkter og perfekt ind over midten af 
Vestre Kirkegård. Der må have stået 
en vældig termisk elevator her, for 
både den første gang og de to efterføl
gende fik vi nogle gode dunk, netop 
som vi kom ind til target. 

Vi lavede et stort blødt højredrej bort 
fra target og fløj nordpå igen. Her lå 
DC-3'eren i modlys, og det gav ikke 
meget mening at fotografere. Jeg tjek
kede mine kameraindsti llinger. Jeg 
skød på 1/160 sekund og vil le egent
lige gerne have den lidt højere op på 
grund af turbulensen og rystelserne. 
Men propellerne kørte ikke hurtigt 
rundt på DC-3'eren, og det skulle jo 
ikke ligne et motorstop med propel
ler, der var frosset på billedet. Så om 
noget, skulle jeg køre med en lang
sommere lukketid. Det er så dejligt 
med d igitalt foto, at man kan tjekke 
den slags undervejs. I de knap så gode 
gam le dage med diapositiver måtte 
man vente ti l 36-billedersfilmene va r 
fremkaldt. 

Vi brugte begge de to aftale indflyv
ninger, og desuden lavede vi en fin 
vindkorrigeret fuldkreds nede ved tar-

Før og nu - englænderne kommer til Kø
benhavn den 5. maj 1945; Danmarks fly
vende mindesmærke kommer over sam
me sted 7 4 år senere. 

get, så vi kom fordi det en tredje gang. 
Jeg erklærede mig herefter tilfreds; vi 
havde fået D C-3'eren i targetpositio
nen, og der var kommet mange a ndre 
fotos med undervejs over byen, så der 
ville også være en forside. Vi var nok 
alt i alt 15 minutter over København. 
Det meste af tiden her gik med at 
positionere os i forhold ti l indflyv
ningslinjerne og target. De helt rigtige 
baggrunde og flyvestill inger optrådte 
kun i få sekunder. Men det er så de 
sekunder, fotografen skal være klar, 
parat, skyd! 

, .• 
Vi fortsatte nogle minutter lige ud 
fra tredje gang over target, lavede en 
fuldkreds over Vallensbæk Strand og 
så vinkede vi ellers farvel og fløj hjem 
til Roskilde. 

Jeg kan kun sige, at det var et fanta
stisk privilegium at se vores DC-3'er 
over hovedstaden og få lov ti l at for
evige hende der i sit jubilæumsår. Tak 
til alle involverede, herunder smedene 
ude i Kastrup, som gjorde hende som-
merklar endnu engang. •.-•, 
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ROSKILDE AIRSHOW 
2019 
Roskilde Airshow præsenterer et 
vovet tredages-show fo r hele familien, 
når man fra den 16. til den 18. august 
2019 er kla r til takeoff. I anledn ing 
af 75-året for D-dag, de a llieredes 
invasion i Normandiet i juni 1944, er 
det lykkedes a t få det legenda riske 
B-17 veteranbombefly 'Sally B' til 
Da nmark. 'Sally B' er det eneste af 
sin slags i Europa og kan opleves på 
landjorden og i luften ti l årets stø rste 
og mest fascinerende flyshow, hvor 
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flytyper af enhver slags kan opleves i 
akrobatisk udfoldelse. 

D et bliver både historisk, nervepir
rende og sjovt, når Roskilde Airs-
how for 13. gang byder velkommen 
til spektakulæ re flyshows, der med 
ga rant i vil imponere både sto re og 
små. I år - i a nledning af75-året for 
D-dag - e r der særligt fokus på 2. 
Verdenskrig. En gruppe entusiaster vil 
skabe den he lt r igtige stemn ing, når 

de iscenesætter livet som amerikansk 
soldat under krigen t il lyden af 40'er
nes swing fra Sgt. Wilson Army Show. 
Men den helt store attrakt ion kom
mer fra England i fo rm af Sally B. 

I KRIG OG KÆRLIGHED 
Det bl iver noget helt særligt, når 
Europas eneste B-17 fly fra 2. Ver
denskrig letter fra Roskilde. 'Sally B' 
er e t fly, der udover sin krigsh istorie 



rummer en unik kærlighedshistorie. 
Flyet er nemlig opkaldt efter den 
danske kvinde Elli nor Sallingboe, der 
var partner til piloten Ted White. Ted 
omkom på tragisk vis i et flystyrt i 
1985, og siden har Ellinor kæmpet for 
at holde 'Sally B' i luften. 

Flyet e r blevet verdenskendt og har 
medvirket i en lang række film - her
ibla ndt Hollywood-filmen 'Memphis 
Belle' . 'Sally B', der ti l dagligt stå r 
på Imperia l War Museum Duxford i 
England, e r ved hjæ lp af blandt andet 
crowdfunding kommet på program
met t il Roskilde Airshow. 

" Vi e r meget sto lte ove r, at de t e r 
lykkedes at få 'Sally B' t il Roski lde 
A irshow 2019. Det er et scoop, som 
mange a ndre flyshows misunder os. 
Vi takker a lle dem, der ha r støttet 
os, og glæder os ti l a t præsentere en 

weekend fuld af flyopleve lser for hele 
famil ien, i år med et sæ rligt historisk 
fokus på 2. Verdenskrig. Roskilde 
A irshow er for alle, både den flyin
teresserede og alle dem, der søger en 
oplevelse fuld af fart, spænding og 
famil ie tid. Man kan tale med p iloter
ne, hø re anekdoter om flyene, sidde 
i p iloternes a ll t ime favourite biler 
- Trans A m'erne, sla ppe af ti l musik, 
spise masser af god mad, nyde solen 
og hengive sig til drømmen om at 
flyve, som altid har fascineret os men
nesker", siger Per Faldborg O lesen 

FRA TUSMØRKESHOW TIL DRONE RACING 
De r er noget for enhver smag, når 
å rets udgave af Roskilde Airshow lø
ber af stablen. Foruden alverdens for
skellige flytyper fra p raktisk talt hele 
luftfartens histor ie i form a f krigsfly 
fra I. og 2. Verdenskrig, militærfly, 

trafikfly, helikoptere mm., kan man 
opleve kunstflyvninger og det helt 
særligt tusmørkeshow, der er blevet 
en signaturbegivenhed for Roskilde 
Airshow. 

Fredag aften, når mørket begynder at 
fa lde på, stiger en hær af fly t il h im
mels og skaber et festfy rværkeri a f lys 
og akrobatik over Roskilde. Lørdagen 
og søndagen står for alvor i famil iens 
tegn, blandt andet m ed mulighed 
for at opleve den hastigt voksende 
sportsgren ' Drone Racing' og med 
mulighed for at komme på rundflyv
ning i vandfly. 

ROSKILDE 
AIRSHOW 

FLYV Nr. 3 2019 19 



100 års-jubilæum 

Første flyvninger 

over 
Og første tilfælde af Jetlag! 
Tekst og fotos: Ole Steen Hansen 

Det var kun ti år efter 1909, hvor den 
første fløj over Den Engelske Kanal 
i en flyvemaskine. Det var ikke så 
meget selv distancen, selvom den var 
imponerende nok efter datidens må
lestok. Det var det, at turen var fløjet 
over vand. At den havde bundet lande 
sammen, hvor man ellers havde måtte 
ty til maritime fartøjer, hvis man ville 
mødes. England var ikke længere en ø. 
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I 1919 var ambitionsniveauet blevet 
så fantastisk meget højere, at flyvere 
prøvede kræfter med en langt større 
udfordring - Atlanterhavet. Allerede i 
1913 havde Daily Mail's Lord North
cliffe udsat en pris på 10.000 pund til 
den eller de første, som i løbet af72 
timer og i det samme fly krydsede det 
store hav. Denne pris fulgte efter de 
100 pund han nogle år forinden havde 

udlovet til den første, som fløj en 
kvart mile ud og hjem igen til startste
det, og efter de 1.000 pund, der havde 
ventet den, som først fløj over Den 
Engelske Kanal. Atlanterhavet var en 
umulig udfordring i 1913, men Lord 
Northcliffe lagde vægt på, at prisen 
skulle opildne og fremskynde tekniske 
fremskridt. 



Tv: Curtiss NC-4. "N'et" i typebetegnelsen 
indikerer at Curtiss arbejdede sammen 
med U.S. Navy om projektet. Typen var 
tænkt til ubådsbekæmpe/se over lange 
afstande 

I forår og sommer 1919 drog tre 
grupper britiske flyvere med deres 
maskiner til New Foundland, den 
store canadiske ø, hvorfra d istancen 
til Europa er kortest. Nogle lokale gik 
efter at score kassen på dem . Der var 
ikke mange flade og jævne stykker 
land i området, og udlejningspri-
sen på de, der var, steg pludselig til 
absurde - vi rkelig absurde - højder. 
Ingen landbrugsstøtteordning har 
nogensinde kunne konkurrere med 
det udbytte, man kunne få ud af at 
forpagte nogle få hundrede meter 
græs til britiske atlantflyvere på New 
Foundland i 1919! 

Første forsøg blev gjort i sidste halvdel 
af april, og det blev fløjet af en fjerde 

Curtiss NC-4 - det fly, som først krydsede 
Atlanten - er i dag udstillet på Naval Aviati
on Museum i Pensacola i Florida. 
Foto: Wikimedia Commons 

ATLANTFLYVNING 

Harry Hawker havde inden rejsen til New Foundland fløjet ni timer rundt over England i 
sin Sopwith Atlantic og her dækket den samme distance, som ville være nødvendig for 
at krydse det store hav. Han havde benzin med til 22 timer, da det endelig gik løs. Mere 
end rigeligt, hvis bare motoren holdt. 

gruppe hjemme fra England. Det gik 
fra øst mod vest og dermed mod de 
fremherskende vinde. Men Woocls 
og Wylie kom ikke engang til Irland, 
fordi motoren gik i stå. De foretog en 
mislykkes nødlanding på havet nær 
den walisiske kyst med deres t remo
torede Short-flyvebåd, og det var så 
det. 

Den 18. maj var det Harry Hawkers 
tur, og det lykkedes ham at komme i 
luften med sin Sopwith Atlantic. Om
bord var også navigatøren Grieve. Jeg 
tror, alle piloter kender fornemmel
sen, når man flyver ud over en kyst. 
Begynder motoren ikke at lyde lidt 
mærkeligt? Er der ikke noget, som 
rasler? Hvor højt skal man op for at 
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Alcock og Browns Vickers Vimy bliver 
samlet på New Foundland. 

kunne glide ind til land? Det må have 
været overvældende for Hawker og 
Grieve at lægge New Foundlands kyst 
bag sig og flyve ud over verdenshavet 
og ind i vejr og vinde, de ikke kunne 
vide noget om på forhånd. 

Et par timer senere forsøgte Raynham 
fra den næste gruppe at få sin Martin
syde på vingerne i et forsøg på trods 
alt at komme først, men det benzin
tunge fly havarerede allerede under 
starten. 

Hawker var nået ud omkring midt i 
Atlanterhavet, da kølevandstempera
turen begyndte at stige. Han kæm
pede med problemet i flere timer. 
Hawker gættede på, at kølefiltret var 
blevet stoppet af noget rust, der var 
rystet løs og havde blokeret det. Han 
standsede derfor motoren i 12.000 
fod og dykkede flyet ned til 9.000 for 
at give rusten en chance for at sprede 
sig, så vandet igen kunne løbe gennem 
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filtret. Farten i dykket brugte han til 
at få motoren i gang igen. 

Det hjalp en kort stund, men snart 
begyndte kølevandet at koge. "Den 
øverste vinge var dækket af is af 
dampen fra køleren, der stod ud som 
en lille gejser fra et hul midt i den," 
fortalte Hawker siden. 

Langsomt forsvandt kølevandet og 
deres chancer for at nå tilbage til 
Europa. Der var også for langt hjem 
igen. De holdt ud i flere timer, mens 
kølevandet fordampede. De ledte 
efter skibe, men vidste oddsene var 
imod den. Den øverste del af ryggen 
på deres fly var udformet som en 
redningsbåd, der kunne frigøres og 
anvendes i en snæver vending, men 
hvem ville finde dem midt i Atlanter
havet? 

Det ville den lille danske damper 
Ma,y, der pludselig dukkede frem i 
tågebankerne i ganske lav højde. No
gen gange har man lov at være heldig. 
Vejret var meget dårligt, så det tog 

mændene på skibet halvanden time 
at få bjærget Hawker og Grieve på 
Sopwith Atlantic-flyet, der lå i bølger
ne tæt ved. Mary havde ingen radio, så 
det varede frem til slutningen af maj, 
før verden hørte, at de to atlantflyvere 
var i live. 

AMERIKA FØRST 
Mens disse begivenheder fandt sted, 
var en amerikansk flyvebåd allerede 
Oøjet til Europa. Amerikanerne var 
helt klar over, at flyvningen indebar 
risici. Ville det ikke være en god ide at 
have skibe, der kunne samle flyverne 
op, hvis det skulle blive nødvendigt at 
lande på havet? Skibe som også kun
ne ligge og lyse om natten og dermed 
hjælpe med navigationen i mørket? 

Jo, det ville det, og den utrolige tanke 
lod sig også virkeliggøre, fordi U.S. 
Navy stod bag projektet. Amerikaner
ne valgt at flyve via Azorerne. Turen 
ville komme til at vare mere end 72 
timer, så de var ikke med i kapløbet 
om de mange penge. Det handlede 



kun om æren og om at udforske flyve
maskinens muligheder. 

Tre Curtiss-flyvebåde, NC-I, NC-3 
og NC-4, lettede den 8. maj og fløj 
først med flere stop op langs Nord
amerikas kyst. Den 16. maj fløj de 
ud over Atlanten. For hver 80 km lå 
der et orlogsfartøj fra U.S. Navy hele 
vejen til Azorerne. Da det blev mørkt, 
lyste besætningerne med projektører 
og skød lysgranater op for at støtte 
navigatørerne. 

De tre fly mødte imidlertid tåge un
dervejs, og to af besætningerne valgte 
at lande, fordi de var bange for miste 
orienteringen inde i dem. NC-1 blev 
beskadiget, da den ramte de høje bøl
ger. Flyvebåden blev taget på slæb af 
et græsk skib, men sank efter tre dage. 
Piloten på NC-3 klarede landingen 
og taxiede herefter 370 km hen over 
havet ind til Azorerne! Se, det var da 
noget af en sørejse i et fartøj, der først 
og fremmest var egnet til at bevæge 
sig gennem lufthavet. 

NC-4 var den eneste af de tre, som 
nåede sit mål. Efter nogle dage på en 
af Azorerne lettede flyet igen, men 
måtte lande med tekniske problemer 
på en anden af øerne. Da de var løst, 
fortsatte fly og besætning til Portugal 
og videre til England. Turen over 
Atlanterhavet fra New Foundland til 
Lissabon havde varet tæt ved elleve 
døgn. Projektet havde haft massiv 
støtte fra U.S. Navy, men ikke desto 
mindre var <let første gang, det var 
lykkedes et fly at flyve hele vejen over 
Atlanterhavet. 

ALCOCK OG BROWN 
Besætningen på det tredje fly på New 
Foundland bestod af John Alcock og 
Arthur Whitten Brown. Begge havde 
fløjet under den netop overståede 
Første Verdenskrig. Alcock havde 
været med Royal Naval Air Service i 
Tyrkiet, hvor han efter en nødlanding 
på vandet nær Gallipoli endte med 
at måtte svømme i land og blive taget 
til fange af tyrkerne. Arthur Whit-

ten Brown tjente som observatør på 
tosædede fly over Vestfronten og blev 
to gange skudt ned, men hans pilot 
formåede begge gange at nødlande. 
Efter anden nedskydning blev han 
taget til fange af tyske tropper. 

Da Alcock vendte hjem fra krigsfan
genskabet var det med drømmen om 
at flyve over Atlanterhavet. Brown 
havde brugt sin tid som krigsfange 
til at studere udfordringerne ved at 
navigere på lange stræk over vand, 
imidlertid søgte han først og fremmest 
arbejde. De to mødte hinanden hos 
firmaet Vickers, som Alcock havde 
fået gjort interesseret i en atlantflyv
ning. Snart var Brown med på holdet, 
og man gik i gang med modificere 
et af firmaets Vimy-bombefly. Ud-
styr til ophængning af bomber blev 
fjernet og store benzintanke monteret 
i kroppen. Den agterste af disse blev 
udformet, så den kunne frigøres og 
bruges som redningsbåd, hvis flyet 
måtte gå ned på vandet. I halen blev 
der desuden indbygget et lille skab 
med nødrationer. Man regnede med, 
at halen ville stikke op efter en nød
landing på havet, og derfor ville det 
være lettest at komme til skabet, hvis 
det var placeret her. 

I skabet bagerst ville flyvningens to 
passagerer også komme til at opholde 
sig. Det var Alcock og Browns tøjdyr, 
som naturligvis skulle kunne reddes 
og komme med i benzintanksred
ningsbåden, hvis det skulle gå så galt. 

På New Foundland var der stor 
interessere for deres projekt, mens 
de arbejdede med at få Vimy'en gjort 
flyveklar. Holdet oplevede tilskuere 
prikke til lærredet med paraplyspidser 
for at se, om det var stramt nok, mens 
andre spurgte om der var fyldt gas i 
vingerne, så de kunne blive lettere. 
En herre blev dybt fornærmet over at 
få besked på ikke at lade sin tændte 

cigar røre ved vingen. Flyvemaskiner 
var virkelig ikke noget, man så hver 
dag. Ude ved kysten gled isbjerge for
bi mellem bølgernes hvide toppe. 

De kom af sted den 14. juni. Vimy'en 
havde 870 gallons benzin og 40 gal
lons olie med, så den var otte minut
ter om at nå op i 1.000 fod. Flyets 
planbelastning var 54 kg/1112, hvilket 
er mindre end den er på en fuldt 
lastet Cessna 172. Kort før de forlod 
kysten, morsede Brown meldingen 
All well and started over flyets sender. 
Desværre brækkede propellen på 
den lille generator snart af, så de ville 
være uden kontakt med nogen som 
helst på turen. 

Et stykke udstødningsrør rev sig 
snart løs. Først blev stumpen rød-, så 
hvidglødende og efter et stykke tid 
bøjede den sammen og faldt af. Tre 
cylindre sendte nu deres udstødning 
lige ud i luften. Alcock talte siden om, 
at udstødningen "knaldede som et 
maskingevær". 

Der viste sig endnu mere alvorlige 
udfordringer. De to kom til at flyve 
mellem skyer og i skyer, der meget 
af tiden gjorde det umuligt at bruge 
sekstanten, fordi der hverken var 
solen i dagslys eller stjernerne om 
natten at pejle på. 

Alcock mistede på et tidspunkt 
kontrollen med flyet inde i skyer-

John Alcock og Arthur Whitten Brown til .. 
højre for ham. De to første mennesker, der s. 
krydsede tidszoner hurtigt nok til at opleve 
det fænomen, vi i dag kalder jetlag. 
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ne. Hverken han eller Brown havde 
nogen som helst fornemmelse af op 
og ned. Der va r ingen chance for at 
rette maskinen op fra spindet, før 
de fik antydning af f.eks. hvilken vej , 
de snurrede rundt. Højdemåleren 
viste 3.000, 2.000, 1.000, 500 fod. 
Brown tænkte, at lufttrykket ude over 
Atlanterhavet kunne være væsentligt 
forskelligt fra det på New Foundland, 
og at højdemåleren derfor kunne vise 
en del forkert. Han forberedte sig på 
det væ rste, løsnede sit bælte, og tænk
te på, hvordan han kunne redde sin 
logbog. Ha n var dog også klar over, at 
det hele sikkert kunne være det sam
me, fo r chancen for at blive fundet af 
et skib var minima l. 

Pludselig var de ude af skyerne og 
så, at Yimy'en kræ ngede næsten 90 
grader. Alcock reagerede lynhurtigt, 
og snart fløj de vandret ganske lavt 
hen over bølgerne. De steg igen. Med 
dagslyset kom også tung regn, slud og 
sne, der satte sig og blokerede kræn
gerorene i 9.400 fod , så de i en t ime 
kun kunne bevæges ganske lid t. 

Den beskedne Brown nævner slet 
ikke i sin beretning fra tu ren, hvor 
afgørende en ro lle, han havde de 
sidste 6-7 timer. Flyet have meget få 
instrumenter, og det var helt afgøren
de, at Aleoek kunne afl æse motorer
nes omdrejninger, da det ville give 
ham et indtryk af, om de steg eller 
deseendede. Omdrejningstæ llerne 
sad ude på selve motorerne, og disse 
instrumenter blev dækket af is. Det 
samme gjorde det stat iske lu ftindtag 
og pitotrøret, som levere de nødvendi
ge info rmat ioner til fa rtmåleren. Det 
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"Lucky Jim" var Alcocks maskot, der gjor
de turen med over Atlanterhavet. Her ses 
han på Science and lndustry Museum i 
Manchester. Æren af at være første kram
medy1, de, fløj ove, Atlanten, dele, Lucky 
Jim med Browns tøjkat "Twinkle Toes", der 
i dag residerer i RAF Museum i London. 
Twinkle Toe fløj 60 år senere turen en gang 
til, denne gang i en Phantom fra Royal Air 
Force. 

var Alcock, der til en journalist efter 
turen berettede, hvordan Brown igen 
og igen måtte klatre ud af sit sæde for 
at dunke isen af luftindtag og instru
menter udenfor cockpittet. 

På et tidspunkt fik Brown i 11.000 fod 
et kort glimt af solen, som gav ham 
mulighed for at konstatere, hvilken 
kurs de var på - men ikke hvor kort 
eller langt de var kommet ad denne 
linje. Han skrev en seddel og viste den 
til Alcock ved siden af. Tale sammen 
kunne de ikke i larmen. Brown anbe
falede, at de gik læ ngere ned. 

Nede i 1.000 fod var det blevet så 
meget varmere, at isen på flyet var 
smeltet, og krængerorene virkede 
igen. E fter næsten seksten i luften 
la ndede de i Irla nd klokken 08.40 
morgenen. Kun en lille smule ude 
af kurs. Der var benzin t il at flyve 
videre, men bakketoppene var skjult 
af skyer og dis. De besluttede ikke at 
udfordre skæbnen yderligere. 

Aleock satte flyet på noget, der 
oppefra lignede græs, men som viste 
sig at være en mose. Yimy'en gik på 
næsen, et benzinrør knækkede, og der 
begyndte at løbe benzin ned i cockpit
tet til dem. Men de slap ud, Yimy'en 
brød ikke i bra nd og de begyndte at 
gå væk fra den med tunge skridt. Hvis 

Alcock havde et kamera med ombord. 
Ifølge Science and lndustry Museum blev 
filmen ødelagt. Brown fortalte imidlertid 
efter turen, at hans pilot aldrig et øjeblik 
havde hænderne af rattet, så måske var 
der tale om, at der bare ikke lige havde 
været overskud til at fotografere. 

nutidens tv havde været ti l stede, ville 
de sikkert straks have fået stukket en 
mi krofon i a nsigtet på de to og sti llet 
spørg5målet: " Ilvad føler I lige nu?" 

Heldigvis har Brown besvaret dette 
førende klichespørgsmål i moderne 
populæ rjournalistik: "Vi var noget 
fortumlede. Alcock, der på hele 
turen havde holdt sine fødder på 
siderorshamlen, og den ene hånd på 
styrepinden, ville ikke indrømme, at 
han mærkede andet end en stor lyst 
t il at stå op resten af livet, eller i det 
mindste indtil han kunne sidde ned, 
uden at det gjorde ondt. Jeg kunne 
ikke holde mine hænder i ro. Jeg 
tæ nkte klart omkring ting, som havde 
med flyvningen at gøre, men var tåget 
om kring alt andet. Efte r at lyttet så 
længe t il den kraftige brummen fra 
Rolls-Royce-motorerne, der kun blev 
højere af det knækkede udstødnings
rør på højre side, var vi vældig døve, 
og det blev ved med at ringe for vores 
ører." 

JETLAG 
De første, der kom for at se, om 
der var sket noget med mændene i 
flyet, som stod på næsen, troede i 
første omgang ikke på, at det kom 
fra Amerika. Men snart blev modta
gelsen i Irland og siden England blev 
ganske overvældende. Brown kaldte 



det hele "et eventyrland af tilsynela
dende uvirkelighed - en konsekvens 
af den voldsomme forandring af total 
isolation på den lange flyvning til den 
uventede kontakt med menneske
mængder, der var interesserede i os ... 
vi forstod ikke, hvorfor folk bad om 
vores autografer, når få havde kendt 
vores navne tre dage tidligere." 

Og så beskrev Brown, hvordan det 
var mærkeligt at stå op om morgenen 
efter ni timers "tilfredsstillende søvn" 
i Irland. "På vores flyvning 3.200 
km mod øst, havde vi overhalet tiden 
mellem en solnedgang og den næste 
med tre en halv time," fortalte han. 
"Vores kroppe havde vænnet sig til at 
være styret af urene i New Foundland, 
vi var ikke meget for at stå op klokken 
syv om morgenen, fordi vi ubevidst 
regnede med, at klokken kun var halv 
fire. Denne vanskelighed ved at ind
stille os på tidsforskellen varede flere 
dage. Sandsynligvis vil alle passagerer 
på fremtidens hurtige transoceaniske 
flyveruter også opleve dette." 

Man manglede blot at opfinde jetmo
toren for at kunne kalde dette fæno
men jetlag! 

Og så spiser vi lige morgenmad - natur
ligvis med slips. Hvis de to herrer ser en 
smule trætte ud, kan det have sin årsag 
i, at de lige er landet efter verdens første 
nonstop-flyvning over Atlanterhavet. 

R-34 
Den sommers sidste forsøg på at flyve 
over Atlanten endte med, at et luft
fartøj fløj både frem og tilbage! Det 
var Royal Air Force' luftskib R-34. 
Man ville vise, at luftskibe evnede at 
foretage lange rejser, og desuden få 
større viden om, hvordan det var at 
flyve over Atlanterhavet. Royal Navy 
sendte to slagkrydsere ud for at kunne 
hjælpe med vejrmeldinger undervejs. 

Det hørte med til besætningens 
opgaver at gå på toppen af luftskibet 
for at se efter revner og lækager. De 
sang eller fløjtede gerne, for en æn
dring i tonelejet advarede om, at der 

Da Alcock og Brown fløj ind over den ir
ske kyst, havde de benzin til at nå frem til 
London. Vejret blev dog dårligere, og de 
havde allerede været rigeligt udfordret af 
dårligt vejr undervejs, så de besluttede at 
lande på en mark i Irland. Marken viste sig 
at være en mose, og flyet gik på næsen. 

var gas i luften. Turen var i perioder 
ternmelis voldsom, da luftskibet fløj 
gennem storm og regn. Lærredet på 
ydersiden lækkede her og der - hvil
ket ikke betød at gassækkene inde i 
skibet gjorde det - så regnen sivede 
ind. Mændene måtte råbe til hinan
den over stormens brølen, motorer
nes bulder og de lyde, der kom, når 
luftskibets struktur knagede og gav 
sig. Fra styregondolen kunne man se, 
hvordan den store struktur vred sig -
stivere var konstruktionen ikke. R-34 
gled imidlertid stabilt gennem det 
hele med langsomme vippende for-ag
ter-bevægelser. Motorerne skulle 
plejes og passes, dele blev skiftet, men 
man kunne standse dem en for en og 
arbejde på dem. Alligevel kunne man 
flyve videre. 

Og frem kom R-34 - helt til New 
York. Ikke med meget benzin tilbage, 
for 108 timer havde rejsen fra England 
varet. Tusinder stod klar til at hylde 
dem. R-34 skulle først sikres og for
tøjes, og så gik det op for alle, at det 
vidste man ikke noget om på jorden. 
Skibets næstkommanderende meldte 
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sig selv til at få styr på sitationen. Han 
vaskede og barberede sig i varmt vand 
fra en køler - andre vaskefaciliteter 
fandtes ikke ombord - hvorefter han 
i fuld uniform og med sin officersstok 
sprang ud med faldskærm, landede 
sikkert og fik alt organiseret. 

Efter nogle dage i New York fløj 
luftskibets hjem igen. Groundspeeden 
på udturen havde været 28,9 knob og 
44,2 knob på hjemturen, hvor skipper 
havde placeret luftskibets rigtigt i 
forhold til et par lavtryk og udnyttede 
vestlige vinde. Hjemturen blev klaret 
på 75 timer. R-34 var ikke blot det 
første luftfartøj, som havde krydset 
Atlanterhavet fra øst til vest, også det 
første, der var fløjet begge veje. 

R-34 i USA, juli 1919. Der ligger gasflasker 
klar til efterfylde sækkene inde i luftskibet. 
I 1921 var R-34 på en rutineflyvning over 
Nordsøen, da vejret blev dårligere. Det 
fløj tilbage mod kysten i nattemørket, men 
navigerede forkert og ramte jorden, så to 
propeller blev revet af. De fløj videre på de 
sidste to motorer, ud over havet igen, og 
kom ind til landing næste dag. Stærk blæst 
gjorde det umuligt at få luftskibet bakset 
ind i hangaren, så det blev fortøjet ude. 
Her led det så megen skade, at det ikke 
gav mening at reparere det. 
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Det var et militært luftskib med 
minimal komfort, men sammenlignet 
med det års forsøg på at krydse det 
store hav i flyvemaskiner, så luftskibet 
unægtelig ud til at være et bedre bud 
på, hvad fremtiden ville kunne tilbyde 
af civil lufttransport. 

"FREMTIDENS TRANSATLANTISKE 
FLYVNING" 
Under denne overskrift præsenterede 
Arthur Whitten Brown i 1920 sine 
tanker om fremtidens luftfart. Han 
mente, at det kun var et spørgsmål 
om tid, før passagerer ville blive fløjet 
over Atlanterhavet, og at det sandsyn
ligvis ville komme til at ske med luft-

Alcock og Browns Vimy kan i dag ses på 
Science Museum i London, her er noget 
at lægge mærke til, næste gang du besø
ger den: 1) Omdrejningstæller, som Brown 
måtte ud på vingen for at ljerne isen fra. 2) 
Pitotrør, som Brown måtte rejse sig, vende 
sig om og ljerne is fra. 3) Benzintankene 
i kroppen. Da de blev tømt bagfra, flytte
de flyets tyngdepunkt sig frem undervejs, 
og Alcock måtte trække mere og mere i 
styrepinden for at holde næsen oppe. Fly
et havde ikke trim. 4) Generatoren, hvor 
propellen brækkede af kort efter start, så 
Alcock og Brown ingen telegrafisk kontakt 
havde undervejs. 

skibe. Brown betragtede luftskibe som 
langt sikrere luftfartøjer. Man kunne 
reparere motorer på dem undervejs, 
som det var sket med R-34. Desuden 
havde luftskibe langt større række
vidde og lastkapacitet end fly. Han 
fremlagde beregninger fra Vickers, der 
dokumenterede, at luftskibe kommer
cielt set ville være fly overlegne i en 
overskuelig fremtid. 

Beregningerne byggede på den for
udsætning, at en fast transatlantisk 
rute ville kræve fire store luftskibe, 
der hver ville koste 400.000 pund og 
have en nyttelast på 15 tons. Alter
nativet var en flåde på 28 fly ti l en 
stykpris på 120.000 pund og hver 



Lindberg 
Igennem 1920 og ind i 1930'erne blev der foretaget en ræk
ke Atlantflyvninger. De vakte opmærksomhed, men de hør
te stadig til i kategorien "farefulde pionerflyvninger". Verden 
brød dog samlet ud i et kollektivt frydefuldt jubelkor, da den 
amerikanske postflyver Charles Lindberg i 1927 som den før
ste fløj solo fra New York til Paris. Han gjorde det i et enmoto
ret fly, som blev døbt Spirit of St. Louis. Lindberg blev hyldet 
og beundret som ingen andre atlantf/yvere, og derfor husker 
mange ham i dag som den, der fløj først over dette hav. Fly
verne fra 1919, der var de første, er mere eller mindre gået 
i glemmebogen. Lindbergs flyvning fik imidlertid stor betyd
ning for flyvningens udviklingen, først og fremmest fordi den 
amerikanske offentlighed begyndte at tage flyvning alvorligt. 
Det slap kræfter /øs, der skabte den stærke amerikanske f/y
industri, og som blev grundlaget for USA's meget markante 
placering i flyvningens udvikling. 

I National Aviation and Space Museum i Washington DC 
hænger den originale Spirit of St. Louis. Der er naturligvis 
noget særligt ved at se "the real thing", hvis man da ikke lige 
er mere optaget af sin mobiltelefon! 

Vil man se Spirit of St. Louis flyve i dag, kan det lade sig gøre 
på Old Rhinebeck Aerodrome nord for New York. Her flyver -
på udvalgte dage, når vejret tillader - en meget fin reptika af 
flyet. Det er faktisk en gribende oplevelse at se flyet lette og 
forestille sig, at det 33 timer efter tander i Paris. 

med en nyttelast på 2,1 tons. Endnu 
eksisterede luftskibe og fly i d isse 
størrelser ikke, men de blev regnet 
for a t være indenfor teknologiens 
rækkevidde. I beregningerne indgik, 
at de skulle sælges eller skrottes efter 
tre å r. A lle udgifter blev søgt forudset 
og med taget - lige fra værkstedsfaci
liteter, anlæg til at producere brint til 
luftskibe, løn til pi loter og personale i 
mange fu nktioner, hangarer osv. 

Nettoresul tatet af den la nge række tal 
og udregninger blev, at en bille t med 
lufts kib vi lle komme t il at koste 48 
pund - mindre end første klasse med 
atlantdamperne - mens en med fly 
vi lle koste 115 pund. 

Brown understregede, a t han ikke 
forsøgte på at forudsige en udvikling, 
men blot gjorde et forsøg på at vise, 
at det økonom isk set og med den alle-

rede eksisterende teknologi ville være 
muligt at gennemføre t ransatlant iske 
luft rejser m ed komfort, sikkerhed og 
en stor grad af stabilitet. 

I 1931 blev den første ruteflyvn ing 
over Atlanterhavet ind ledt af det tyske 
luftskib LZ 127 Graf Zeppelin. Først i 
1939 begyndte regelmæssig transat
lantisk ruteflyvning med flyvemaski
ner, da PAN AM åbnede en rute med 
Boeing 314-flyvebåde mellem New 
York og Marseilles. SAS blev grund
lagt i 1946, fordi Norge, Sverige og 
Danmark mente det var nødvendigt 
at sama rbejde for at få råd til det ma
teriel, der vil le væ re nødvendigt for at 
flyve passagerer over Atlanterhavet. 
Da var ingen læ ngere i tvivl om, at det 
sku lle være fly. 

Alcock og Brown blev aldrig en del af 
denne udvikling. John Alcock levede 

ATLANTFLYVNING 

kun et halv år efter atlantflyvningen. I 
december 1919 skulle han levere et fly 
t il en luftfartsudstilling i Paris. Han 
fløj ind i tåge over Normandiet, ram te 
jorden og døde af sine kvæstelser. 

Arthur W hitten Brown blev stærkt 
påvirket af vennens død . Han kunne 
ikke bære at være med til begravelsen, 
og han fløj aldrig senere i sit liv. Turen 
over Atlanterhavet skulle vise sig at 
b live hans sidste flyvning. Men hvert 
år på datoen for denne præstation be
søgte han - i diskret stilhed - Science 
Museum i London og bet ragtede den 
flyvem askine, de to sam men havde 
gennemført turen i. Browns søn fløj 
Mosqu itoer under Anden Verdenskrig 
og blev d ræbt nær Arnhem i 1944. 
Arthur Whitten Brown døde i 1948, 
toogtres år gammel. Han var kom met 
ti l at tage en overdosis sovemiddel. ;:,,, 
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Selvom Siljan AirPark ligger et 
pænt stykke oppe i Sverige, så 
tager det kun tre-fire timer at 

flyve derop fra Danmark i en Pi per 
eller en Cessna, og turen t il Si ljansnas 
er utroligt smuk. Vælger man at køre, 
er sagen en lidt anden, for fra Helsing
borg tager det 8-10 timer at køre de 
650 km , alt efter hvor god ma n er t il 
at holde pauser. 

Hvad enten man ankommer i fly 
eller b il , så er S iljan AirPark et besøg 
værd, og kender man ikke nogen, der 
har plads til gæster i deres hus eller 
gæstehus, så kan man overnatte på 
flyvepladsen i te lt, campingvogn eller 
hytte. Siljan A irPark har det hele, og 
selvom man ønsker at overnatte i en 
hytte, slipper man ikke af med meget 
mere end 400 svenske kroner for e n 
overnatning. 
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ROSKILDE - SILJAN 
En ganske almindelig tirsdag morgen, 
i begyndelsen af maj, fik FLYV et lift 
med en Cessna-ejer, der havde beslut
tet sig for at flyve på eventyr ti l Siljan 
AirPark, og v idere til Norge, for at 
flyve langs den norske kyst til Bergen, 
Stavanger og retur t il Danmark over 
Skagerak. 

Vej ret var det som flyvernørder kalder 
"SEVERE CAVOK" med nærmest 
ubegrænset s igtbarhed, absolut ingen 
skyer under 10.000 fod og så lidt 
vind, a t det ikke er værd at nævne. 1 
dette sm ukke maj-vejr, g ik turen fra 
Roski lde Lufthavn og over Hoganas, 
Kulien og den store sø Vanern til 
Karlstad og videre til Dala-Jarna, 
inden den smukkest tænkelige anflyv
ning ti l Siljan AirPark 

Siljan AirPark ligger ikke mange sekunders 
flyvning fra den stor sø "Siljan Sjon", og 
airparken ligger smukt i landskabet uden 
at kunne genere nogen. 

INGRID OG PETER MUUS 
At besøge Si ljan AirPark, for a t skrive 
en artikel ti l FLYV, har længe stået 
højt på ønskesedlen, og FLYV ha r 
gennem en årrække haft en stående 
invitation fra Ingrid og Peter Muus. 
De ønskede nem lig at vise deres 
lille paradis frem for FLYVs læsere, 
så flere ville få lyst til at komme på 
besøg, og måske oven i købet få lyst 
til at erhverve en ejendom, eller en 
byggegrund. 

Da vi lander, bl iver vi bud t velkom
men på rad ioen, og guidet af de 
asfa lterede taxiveje til Ingrid og Peters 
skønne lille træhytte, hvor de gennem 
snart ti år har tilbragt utallige ferier: 
sommer, efterå r, vinter e ller som på 
dagen hvor FLYV kikkede forbi i det 
smukkest tænkelige forå rsvejr med 16 
grader og et enkelt vindpust i ny og 
næ . 



Landskaberne varierer på vej Siijan AirPark, men en ting er sikkert når man flyver over 
Sverige, og det er at der er ufatteligt mange søer og endnu flere grantræer! 

Da vi har parkeret Cessna'en lige fo r
an hytten, b liver vi budt på friskbryg
get kaffe og en af svenskernes natio
nalretter: "skorpor med smor", og da 
vi har nydt solen og det gode selskab 
en times tid, tilbyder J ngrid og Peter, 
at guide os rundt på området. 

KLUB-FACILITETER 
Vi starter med en hurtig omvisning i 
deres skønne t ræ hus, der har a lt hvad 
man kan ønske. En dejl ig terrasse 
med udsigt over start og landingsba
nen; dejligt lyst køkken-alrum, med 
udsigt over start og landingsbanen; et 
kombineret sove og arbejdsrum , med 
udsigt over start og landingsbanen, 
og så et rummeligt badeværelse, dog 

uden udsigt over start og landingsba
nen! Derudover et lille nuttet gæste
hus med et par køjer, hvor venner 
eller familie ka n overnatte. 

Fra det skønne træhus begiver vi 
os langs start og land ingsbanen til 
klubhuset, hvor der næsten altid er 
hyggelige piloter, der er klar t il at 
bytte et par flyverhistorier. Klubhuset 
er gigantisk, i fo rho ld t il det oprin
delige, der nok mere er et skur end 
et hus. Men det er karakter istisk for 
hele ånden i airparken, hvor mange er 
startet med små skure, for senere at 
bygge drømmehuset. 

Bag klubhuset står endnu et par små 
skure, e ller hytter, der kan lejes mod 

SILJAN AIRPARK 

Så snart man er landet er det tydeligt at 
Siijan AirPark er noget helt specielt, for 
flyejerne kan taxie deres fly helt til hoved
døren. 

beskeden betaling, og et stenkast 
fra klubhuset og gæstehytterne, har 
klubbens medlemmer opført en bad
og toi letbygning som hyttegæster og 
campister kan anvende. 

Ud over klubhus, hytter og sanitær
bygning har klubben også en halvstor 
hangar, hvor svævefly opbevares og 
klargøres inden de b liver slæbt i luften 
af klubbens UL-slæbefly. For svæve
flyvning er en af de populære aktivite
ter, der udøves fra Siljan AirPark. 

PRIVATE HUSE 
Da vi har st iftet bekendtskab med 
alle de bygninger, der danner ramme 
om de aktiviteter airpark-beboerne 
deler, går vi videre til boligområdet, 
der er noget mere " privat område". 
Det er dog ikke mere privat, end at 
man sagtens kan slentre rundt og nyde 
alle de meget forskellige bygninger, 
der naturl igvis afspejler bygning
ernes ejere, og ikke mindst ejernes 
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7. Ingrid og Peter Muus har i ti år ejet den 
hyggelige l!Yle hytte, hvor de har tilbragt 
utallige ferier hele året rundt. For om vinte
ren er Dalarna kendt for vinterskisport og 
der er både langrend og alpine løjper lige 
i nærheden. 

2. Villavejen, hvor Ingrid og Peter Muus 
bor på første parket sammen med andre 
heldige husejere, der har trit udsyn til banen. 

3. I airparken er der ikke de store be
grænsninger tor hvad man kan bygge og 
bo i. "Slatter var tænkt som flymuseum 
og restauranter, men det gik ikke så gOdt 
som planlagt. økonomi. Nogle er små træ huse, 

med små eller ingen ha ngarer og 
lokum med "frit fald", mens a ndre 
er store millionæ r-villaer, med store 
opvarmede hangarer. Fæl/es for alle 
bygninger er dog PASSION, for det er 
helt tydeligt, at de mennesker der har 
valg t at bygge hus med hangar, eller 
ha nga r med beboelse, de vil noget 
helt særlig t: nemlig kunne nyde at 
komme flyvende, for dernæst at gå så 
få skridt fra deres flyvemaskiner som 
overhovedet mulig t, når de skal ind i 
deres huse. De t er hele ideen i at lave 
en a irpa rk, der er så sjælden og unik 

4. Det gamle klubhus var ikke meget at 
skrive om, men det var her det hele startede! 

at selv " Hammerslag" ikke har fundet 
på at fortælle historien! 

HUSE TIL SALG! 

Apropos " Ha mmerslag" så handles 
der af og til ejendomme, selvom der 
er mindre end 40 private huse, med 
eller uden hangar. Og faktisk er der 
for tiden tre-fire ejendomme til salg, 
hvoraf de to er sat til salg a f danske 
ejere, der har udlevet drømmen om 
at kunne flyve til deres sommerhuse, 
langt oppe i Sverige, i skønne skønne 



Det nye klubhus er der hvor 
historier og lagt mange planer 
området. \, 

Den trehjulede knallert er karakte
ristisk for Sverige, og på flyveplad
sen bruges den som "værksteds
vogn". \, 

SILJAN AIRPARK 

HyttRrnR sRr ikkR , ,ri Af meget, men det er nok bedre end et 
telt, hvis vejret driller. 
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'\ Der er mange forskellige huse og han
garer i Si/jan AirPark og ikke mange be
grænsninger for hvad man må bygge. 

-- ---~~~=------
Hangarsnak. Den tyske pilot Rainer Res
set fortæller gæsterne om sin tur til New 
York i den lille LanceAir. Sammen med sin 
kone, lløj han på sommerferie til USA via 
Island, Grøn/and og Canada. ! 



Dalarne! Ingrid og Peter Muus fortæl
ler, at de efter mange overvejelser har 
besluttet, at ti års fantastiske rejser 
til Siljan AirPark snart skal have en 
ende. Ikke fordi de er trætte af at 
være en del af fællesskabet, men fordi 
der ganske enkelt er holdt op med 
at Oyve, ug ~na1 t ikke længere 01 ke1 
at køre de li t imer fra huset i Nord
sjælland til deres frit idshus i Siljan 
Air Park. 

BESØG SILJAN AIRPARK! 
Da vi har været på besøg et par timer, 
e r det tid ti l at komme videre. Og da 
vi begynder at pakke sammen, for
tæller Ingrid og Peter, at det at kunne 
være værter for venner, der dropper 
forbi til en kop kaffe, er noget af det 
de har nydt allermest de mange år de 
har haft træhytten i airparken. Nogle 
gæster bliver også længere tid, og så 
er gæstehytten, klubbens hytter og 
campingpladsen nogle af de aktiver, 
der gør det værd at være husejer i 
air parken. 

Lige så pludseligt som vi dukkede op, 
er vi på vingerne igen, men med en 
dejlig følelse af at have oplevet noget 
helt unikt. For Siljan Air Park og alle 
de entusiastiske beboere er noget helt 
unikt, og noget man helt klart skal 
forsøge at få med på listen over gode 
oplevelser, hvad enten man kommer 
med fly eller kørende i bil! 

Vel mødt, og god fornøjelse! ;,,' 

SILJAN AIRPARK 

Afsked med Ingrid og Peter Muus, der har besluttet selv at tage afsked med Siijan Air
Park og sælge hytten for omkring en million kr. 
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Store sko 1 
at fylde ud! 

Tekst og foto: Geert Meuris & Michiel Peeters 
Oversættelse og bearbejdning til dansk: Rune Balle 
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TEAMWORK: Belgisk Sea
King demonstrerer hoist i 
forbindelse med SeaKing 
helikopternes farve/tur. 



SEA KING 

Beretning om hvordan NH90 overtager SAR-opgaverne efter 
pensionering af Sea King i det belgiske flyvevåben. 

Den 6. marts 1987 forlod bilfærgen 
"MS Herald of Free Enterprise" den 
belgiske færgehavn i Zeebrugge, for at 
sejle til England, med 539 passagerer 
og besætningsmedlemmer om bord. 
Da færgen sej lede ud af havnen, 
lagde nogle af passagererne mærke 
til, at skibet bevægede sig anderledes 
end normalt. Pludsel ig - i løbet af 
få sekunder - lagde skibet sig ned 
på siden, og gulvet forsvandt under 
fødderne på passagerer og besæt
ning. Alle ombordværende, samt alle 
løse genstande, blev kastet rundt, og 
lyset forsvandt, samtidigt med at det 
vinterkolde havvand strømmede ind i 
den 132 meter lange og 23 meter brede 
bilfærge. 

I mørket skreg mange fortv ivlet på 
hjæ lp, men som minutterne gik, blev 
flere og flere ramt af hypoterrni og en 
ubehagelig stilhed bredte sig, indtil 
lyden af rotorblade - og kraftigt lys fra 
projektører på redningshelikoptere 
- gav de overlevende håb om snarlig 
redning. 

193 mennesker omkom den aften om 
bord på " MS Herald of Free Enter
prise", hvilket gjorde ulykken ti l den 
største britisk-belgiske skibsulykke, 
i fred stid, siden passagerskibet RMS 
Empress of Ireland sank i 1914. 

Takket være hurt ig indsats fra det 
belgiske søværn og flyvevåben, blev 
346 passagerer og besætningsmed
le mmer reddet, af hvil ke 30 personer 
blev fløjet i sikkerhed af belgiske Sea 
King Mk48, fra den næ rliggende 
Koksijde Airbase. Selvom det ikke 
var mange, der blev reddet af de 
belgiske helikoptere, var det billeder 
af redningshelikopterne over det 
forulykkede skib, der brændte sig 
fast i befolkningens e rindring. For 
besætningerne i redningshelikopterne 
spillede afgørende ro ller i forbindelse 
med koo rdineringen af redningsaktio-

Juli 2012: SeaKing RS05 set ud for den belgiske kyst ved De Panne, hvor en person 
bliver evakueret fra fiskefartøjet "artevelede" i forbindelse med en øvelse. 

nen, hvilket fem år senere inspi rerede 
en belgisk TV-station til at producere 
en TV-serie, hvor seerne kunne opleve 
hvordan besætninge rne på helikopter
ne arbejdede. 

NOGET NYT OG NOGET GAMMELT ... 
l henhold t il IMO ( International 
Mari time Organization) og ICAO 
(International Civil Aviation Organi
zat ion) forpligter alle lande, der har 
underskrevet Chicago konventionen 
af 1947, sig til at have SAR service 
over såvel la nd- som vandområde r, 
således at der ka n ydes tilstræ kkelig 
hjælp til alle skibe eller fly der kom
mer i nød. 

Første april 1961 var det belgiske 
flyvevåben klar med fem Sikorsky 
HSS-1 hel ikoptere, der fløj fra Kok
sidje Airbase næ r den belgiske kyst, 
lige ud t il den travle Engelske Kanal, 
hvor til - og fra - myriader af færger 
og fragtskibe besejler blandt andet 
Antwerpen, Rotterdarn og Ha mborg. 

A llerede to år sene re - i 1963 - fik de 
første fem redningshelikoptere fø lge-

skab af syv Sikorsky S-58C helikopte
re og godt ti år senere - i 1974 - fik de 
nu i alt 12 redningshelikoptere officiel 
status som "40 smadeel", der kan 
oversættes t il fyrretyvende skvadron, 
der fik mottoet "Aude Audenda", der 
kan oversættes t il: "vi gør det der er 
nødvend igt". 

NYT MATERIEL 11976 
Da det med årene blev klart, at de 
gamle helikopteres radar og navigati
ons systemer var foræ ldet i forho ld til 
læ ngere missioner over hav, beslu tte
de den belgiske regering i 1973 at købe 
fem nye brit isk byggede Westla nd Sea 
King Mk 48 he likoptere, der fik ha
lenumrene RS0I to RS0S. D isse nye 
he likoptere blev leveret til Koksidje 
basen den 8. november 1976, hvorfra 
de fløj sa mmen med Sikorsky S-58C 
modellerne, der blev "pensioneret" i 
1986. 

I årene der var gået, s iden første 
SAR-operationer i 1961, opbyggede 
de belgiske helikopterbesætninger 
et rigtigt godt omdømme, ford i de -
sammen med det gode udstyr - gen-
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nemførte mange vellykkede rednings
missioner. Ud over Harold of Free 
Enterprise, den 6. marts 1987, skabte 
de belgiske SAR-operationer avisover
skrifter, da de fragtede ofre hurt igt 
og sikkert til brandsårsafdelinger, 
efter den store Switel-hotel brand i 
Antwerpen i 1994. Lige så omtalt blev 
redningen af syv besætningsmedlem
me r, der blev reddet fra det iskolde 
vand i Nordsøen, da fragtskibet Baltic 
Ace forulykkede. Og redningshelikop
terne spillede også en vigtig rolle efter 
terrorangrebet i Brussel lufthavnen 
den 16. marts 2016. 

OPGRADERING 
11995 blev de belgiske Sea King 
helikoptere opdateret med helt nyt 
navigationsudstyr og kommunikati
onssysteme r. Den gam le MEL ARI 
5995 radar blev erstattet af en moder
ne Bendix ROR 15008, der ha r 360° 
"udsyn" med en rækkevidde på op til 
130 sømil eller 240 km. Derudover fik 
helikopterne et nyt "mission plan
ning system" og "AFCS" (Automatic 
Flight Control System) der gjorde det 
muligt at operere Sea King helikop
terne under stort set alle vej rforhold . 
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Det mest banebrydende var dog t re 
FUR 2000F kamera'er (Forward 
Looking lnfra Red) der blev instal
leret under hver helikopter, i stedet 
for de gamle næsemonterede, der led 
under at have en 12° blind vinkel på 
grund af udstødningen fra de to mo
to rer. Med det nye udstyr var hel ikop
terne næsten så gode som nye, men 
også kun næsten, fordi de efterhånden 
aldrende helikoptere led under tilta
gende korrosion, på grund af det salte 
havvand, der piskede op når der blev 
fløjet lavt . 

DEN NYE DRENG I KLASSEN NH90NFH 
"CAIMAN" 
Som minimum har den belgiske SAR
vagt to helikoptere på vagt, og med 
ald rende materiel gik den belgiske 
regering i 2005 i gang med at find e 
afløsere, der skulle kunne løfte arven 
efter Sea King. I 2007 blev det derfor 
besluttet, at købe N H90-helikoptere 
fra N H- l ndust ries, der e r et konsorti
um bestående af Eurocopter France, 
Eurocopter Deutschland, Agusta a nd 
Fokker. 
Ordren lød på fire N H90'ere - også 
kaldet "Caiman" - der fik ha lenumre-

ne RN0I til RN04, og valget fald på 
netop NH90, fordi denne type også 
kan opereres i samarbede med søvær
net, fra de belgiske M -klasse fregatter 
" Leopold I" o r "Louise-Marie". 

NH90 eller "Caiman" er en moder
ne højteknologisk helikopter, der er 
udviklet til maritime operationer. Det 
er den første helikopter - i sin klas-
se - der har "fly-by-wire" system, og 
derudover har den AFCS (Automatic 
F light Control System), nyeste FUR 
(Forward Looking l nfrared) kamera 
og ikke mindst en "mave-monte ret" 
taktisk "Tha les Ocean Master" radar 
med 360° udsyn. 

Til at holde N H90 / "Caiman" fly
vende, har den to Rol ls Royce Tur
bomcca RTM-322-01/9 motorer, der 
hver yder 2100 PK, hvilket er 400 PK 
MERE end Gnome 1400 i Sea Ki ng. 
Operationsradius for en NH90 / 
"Caima n" er 475 sømil /880 km med 
en operationstid på 4 t imer + ½ times 
reserve, og den normale rejsehastig
hed er 140 knob (260 km/t), om end 
der kan flyves 175 knob (325 km/ t) 
hvis det er strengt nødvendigt. 



De nye belgiske N H90'ere er udru
stet med rotorblade og halerotor, der 
kan foldes automatisk, når den skal 
"overnatte" om bord på fregatterne. 
Til brug under redningsopgaver har 
N H90 hoist, der kan løfte 270 kg, og 
i tilfælde af egne problemer er NH90 
er bygget med et "crash-testet" skrog 
og "airbags", så den kan holde sig fly
dende til hjælpen når frem, i tilfælde 
af nødlanding på havet. 

Ud over nævnte udrustning, har de 
belgiske N H90'ere mulighed for 
at få monteret ekstra projektører 
SX16-N ightsu n og ti l m ilitære opgaver 
kan der monteres et 12.7 mm FN 
M3M maskingevær eller to .50 ma
skingeværer. 

SCRAMBLE SCRAMBLE ... 
I henhold til IMO og l CAO har hvert 
land har sit eget RCC (Rescue Coor
dination Centre) og MRCC (Mariti
me Rescue Coord ination Centre) der 
håndterer nødopkald. Og ti l deres 
rådighed har de skibe, fastvingede 
fly og he likoptere, der kan sættes ind 
hvor det er nødvendigt. 
Det belgiske RCC har base i Brussels, 
med en underafdeling i Koksijde og 
Luxemburg, og den belgiske MRCC 
er baseret i Ostende. Centrene er 
ansvar I ige for det belgiske område 
og Luxemburg, samt en del af Den 
1:.ngelske Kanal og Nordsøen, og SAR 
er på vagt 24 timer i døgnet 365 dage 
om året. I dagtimerne skal der være 
en helikopter i luften 15 minutter efter 
"scrambling", mens besætningerne 
har 45 m inutter til rådighed, hvis 
de bliver kaldt ud om natten. Og da 
Belgien ligger "klemt inde" mellem 
Holland, Tyskland og Frankrig, og 
ansvaret for SAR over den engelske 
kanal deles med England, er der afta
ler om ca. 5% overlap, forstået på den 
måde, at SAR kan operere i grænse
områderne mellem landende. 

En NH90 "Caiman" får brusebad på Kok
sijde basen, for at spule salt af efter lavt
flyvning over havet. 

EN AD GANGEN 
I forbindelse med "pensionering" af 
de gamle Sea King hel ikoptere, var 
planen, at afholde en stor farvel-cere
moni fo r at tage afsked med de gamle 
Sea King, og fejre overgangen ti l de 
nye NH90. På grund af forsinkelser i 
leveringen af de nye NH90-helikop
tere blev det dog udsat gang på gang, 
og enden blev, at de gamle helikoptere 
stille og rol igt blev faset ud en ad 
gangen, efterhånden som en ny N H90 
var klar t il at tage over. En efter en 
blev de gam le helikoptere således 
faset ud på forskell ige datoer. 

Den 17. decem ber 2008 blev den 
æ ldste Sea K ing RS0l fra den fyrre
tyvende skvadron sendt på museum 
Brussels, efter 32 års tro tjeneste, med 
10.583 flyvetimer og 523 SAR-missi
oner. 

Den 29. august 2013 blev RS03 faset 
ud efter 11.851 flyvetimer og 618 m is
sioner, og den blev i et par år brugt 
som reservedelslager, for ti l sidst at 
blive udstillet nær Koksijde Airbase. 

13. januar 2019 blev motorerne på 
RS02 slukket for sidste gang efter 
hele 12.500 flyvetimer og 738 red
ningsmissioner, og 15. februar blev 
sidste flyvedag for RS04, efter 12.219 
timer og 703 missioner. Både RS02 
og RS04 opbevares indtil videre på 
Koks1Jde basen. 

SEAKING 

Af de fem Sea King "søskende" har 
den sidse RS05 spil let en lidt speciel 
rolle, ford i den, lige siden 25 års ju
bilæet for Sea King i 2001, har været 
malet sort. " Black Beauty", som den 
b lev kaldt, mistede aldrig si n særegne 
bemaling, og måske derfor blev RS05 
den sidste belgiske Sea King, der blev 
" pensioneret" . 

SIDSTE SEA KING FLYVNING 
9. marts 2019 var planlagt ti l at være 
allersidste dag en Sea King skulle 
være på vagt i Belgien, og som afsked 
var der plan lagt en halvanden times 
flyvning med hoist-øvelse fra et skib 
i Nordsøen. Vej ret var alt andet end 
smukt, men selvom det blæste om
kring 30 knob besluttede besætningen 
at gennemføre øvelsen som p lanlagt, 
og hel ikopteren blev manøvreret på 
p lads, så der kunne hoistes. Netop 
som døren blev åbnet for at hoiste 
en redder ned til skibet, modtog 
besætningen besked om en "skarp" 
mission, hvorfor øvelsen øjeblikkeligt 
blev afblæst. Den sidste belgiske Sea 
Ki ng - RS05 - skulle med andre ord 
afslutte allers idste dag på vagt, med 
en redn ingsm ission! 

Som nævnt samarbejder SAR på 
tværs af landegrænser, og da den 
belgiske Sea King helikopter var 
nærmest de forulykkede, i hollandsk 
tarvand, blev det det RS0'.> der hk 
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opgaven. To personer var meldt over 
bord, og da helikopteren nåede frem 
var den ene reddet om bord i et skib, 
me ns den a nden stadigvæk ikke var 
fundet. Efter flere time rs søgen, var 
brændstofbeholdningen så lav at 
RS0S måtte returnere til land, og 
overlade søgningen af den savnede 
person til en anden he likopter. Da
gens planlagte træ nings-flyvning blev 
derfor ikke bare på halvanden time, 
men fire en halv t imes flyvning med 
intens søgning over det oprørte hav. 

FARVEL-FLYVNING FOR RSO5 
I starten af 2018 var levering og 
indkør ing af N H90 nået så langt, at 
det blev sikkert at de gode gamle Sea 
King helikoptere ville blive faset ud i 
løbet a f første halvdel af 2019. 
Derfor kun ne man pla nlægge en 
endelig "farvel-flyvning" for den 
alle rsidste belgiske Sea King, der dog 
først blev vist frem til utallige events, 
airshows og fly-in arrangementer i det 
meste af Belgien, der som bekendt er 
lidt mindre end Danmark, men noget 
tættere befolket, med sine 30.528 
kvadratk ilometer og godt li mio. 
indbyggere. 
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Allers idste flyvn ing for RS0S var 
planlagt til at blive den 21. marts 2019, 
og det en blev dag der bragte mange 
minder frem blandt besætninger, 
og alle andre med relationer til den 
legendariske Sea King, der nåede at 
være i aktiv tjeneste i Belgien i 43 år! 

Dagen blev fulgt af både nationale og 
lokale medier, og fra morgenstunden 
fløj RS0S langs hele den belgiske kyst
linje, hvor den landede i alle større 
byer, for at overræ kke m indefl ag til 
borgmestrene, der stod klar på jorden 
sammen med fotografer, journa lister 
og tusinder af a ndre men nesker, der 
ville have et sidste glimt af den legen
da riske Sea King. 

Om eftermiddagen fløj RS0S i forma
tion over Flanderen sammen med en 
tysk Sea King Mk41 og en norsk Sea 
King Mk43B, der begge var fløjet ti l 
Belgien for at deltage på denne helt 
speciel le dag for Sea King. Og da 
RS0S landede på Koksijde basen for 
allersidste gang - klokken 16:45 - mar
kerede det, at 43 års flyvning med Sea 
King var slut, efter næsten 60.000 
flyvetimer, 3.309 missioner hvor i alt 
l.757 mennesker var blevet reddet! 

OVERRASKENDE SIDSTE TUR 
Til mange Sea King ent usiasters store 
overraskelse, fik RSOS en aller aller 
aller sidste flyvn ing, den 26. marts 
20 19, hvor den fløj et sidste hop på t i 
minutter nordøst på, fra Koksijde ba
sen og omtrent 20 sømil til Ostende 
lufthavnen. Her blev den legendariske 
Sea King helikopter "Black Beauty" 
overdraget t il Vlaams luchtvaartop
leidingscentru m (Vlaams luftfarts 
uddannelsescenter), der tilbyder en 
bachelor-uddannelse i luftfart til pi lo
ter og teknikere. 

At flyve RS0S t il Ostende kunne næp
pe blive en mere symbolsk handl ing, 
fordi det belgiske forsvarsm inisteri
um den 22. april 2019 annoncerede 
lukning af Koksijde basen - der havde 
været "hjem" for Sea King - for 
indenfor en overskuelig frem tid at 
stationere de nye MN90-helikoptere 
i Ostende lufthavnen . Lukningen af 
Koksijde vi l ske i 2023, hvor det også 
er slut med de belgiske SA316 Alouet
te li I. Til den tid er en æra for Koksi
jde med andre ord slut, efter næsten 
100 års militær flyvning fra basen. 



KLAR TIL FREMTIDEN 
Første apri l 2019 kl. 06:50 lød alarm
klokken på K.oksijde basen, hvorfra 
NH90 blev kaldt på en rednings
mission, uden at kunne skele til de 
gode gam le Sea King helikoptere. 
NH90 var med andre ord helt på 
egen hånd, da et skib i nød - 20 sømil 
fra Dunkirk - havde anmodet om 
assistance. Fem besætningsmedlem
mer på et fransk fiskerfartøj var gået 
i redningsflåden, hvorfra de affyrede 
nødblus for at få opmærksomhed fra 
den ankommende NH90'er, bare 15 
minutters flyvning fra basen de var 
startet fra. 
Så snart redningshel ikopteren lå 
stabilt over flåden, blev en redder 
sænket ned, for - en efter en - at 
bringe de fem fiskere sikkert om bord 
i helikopteren. Bare 55 minutter tog 
missionen, der markerede, at valget 
af HN90-helikoptere ikke var nogen 
dårl ig beslutning. For til trods for en 
del begyndervanskeligheder, er det 
nemlig indlysende, at NH90 - e ller 
"Cai man" - er en ultramoderne, 
kraftfuld manøvredygtig helikopter, 
der er perfekt til at løfte arven fra 
de gamle Sea King helikoptere, og 
ydermere også kan bruges til militære 
opgaver og støtte det belgiske søværn. 

NH90 eller "Caiman" er dog ikke Sea 
King, og selvom alle kan sige sig selv, 
at Sea King måtte pensioneres på et 
eller andet tidspunkt, så bliver den 
største udfordring at vinde befolknin
gens hjerter, og opnå den stjernestatus 
som Sea King havde i årtier. Om det 
lykkes, er der nok ikke nogen tvivl 
om, for selvom N H90 / "Caiman" 
ikke har den samme "aura" som Sea 
King, så er ånden blandt besætnin
ger og teknikere den samme. For 
korpsånden er fulgt med fra Sea King 
æra'en, og motto'et er det samme som 
a ltid: "Aude Audenda" - "vi gør det 
der er nødvend igt"! 

RS02 gør klar til start i forbindelse med 
SAR-konkurrence på Leeuwarden basen 
i Holland i 2009. 

SEA KING 

"Caiman" eller kaimaner er en underiami//e i alligatorfamilien. Kaimanerne adskiller sig 
fra de egentlige alligatorer ved at mangle den forbenede skillevæg i næsen, og ved at 
de har et bugpanser af hypermobile benplader. Hver benplade er opbygget af to dele, 
der kan vippes i takt med huden. Dette særegne dyr inspirerede franskmændene til at 
give NH90 navnet "Caiinan" fordi kaimaner - ligesom NH90 - er utroligt robust bygget 
(helikopter-skroget er bygget af højteknologisk crash-testet komposit matenale) trives i 
maritime omgivelser; er i stand til at gå i et med omgivelserne; kan observere på afstand 
og er i stand til at udøve imponerende kraftanstrengelser, når det er nødvendigt. 

Forfatterne og fotograferne vil gerne 
sende en tak til Comopsair IPR / 
PR kontor i det belgiske flyvvåben, 
og sende en stor tak t il PR-holdet på 
Koksijde basen, for deres gæstfrihed 
og hjælpsomhed i forbindelse med 

research og fotografering til artiklen. 
FLYV kobler sig på, og takker såvel 
forfattere, fotografer og alle PR-folk 
og ansatte i det belgiske flyvevåben , 
der har gjort det muligt at bringe 
historien i FLYV. ;>r' 
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VINGER OVER AFRIKA 

I sommeren 2018 tog Bjørn Iversen og Malene Lemann fra Søn
derborg orlov fra deres job for at virkeliggøre en fælles drøm om 
at flyve over Afrikas storslåede savanner og betagende bjerge. På 
ti uger tilbagelagde de mere end 15. 000 kilometer gennem Syd
afrika, Botswana og Namibia i cockpittet på en camouflagegrøn 
Savannah. 

Tekst og foto: Malene Lemann 

Vi var tilbage på den charmerende lil
le flyveplads Eva's Field efter en må
neus runurejse i bil gennem Mozam
bique, Zimbabwe og Zambia, mens vi 
ventede på, at Savannah'en atter blev 
vores. Denne gang i 6 uger. Hvor vo
res 14 dages rundtur i Sydafrika var en 
blød begyndelse i et tæt bebygget land 
med god infrastruktur og let adgang 
til benzin, var denne anden rundtur 
den virkelige manddomsprøve. 
Både Botswana, men især Namibia er 
lande med sparsom infrastruktur, sto
re øde og ba rske naturområder samt 
noget længere mellem benzintanke
ne. Det krævede mere forberedelse, 
ford i vi ikke bare kunne lande hvor 
som helst og regne med, at der va r 
en benzintank indenfor 100 km. Og 
fordi vi - hvis vi kom i knibe og måtte 
nødlande - kunne risikere at lande 
på veje, hvor den næste bil først kom 
forbi en uge senere. 

Savannah'ens ejer Craig Lang havde 
egentlig lovet at få den udstyret med 
en tracker. Men den havde han ikke 
kunne skaffe til tiden. 1 stedet ringede 
vi hver dag flyveplaner ind i håbet 
om, at mynd ighederne vi lle begynde 
at lede efter os, hvis vi ikke afmeldte 

Tv: Det er ikke ualmindeligt, at lan har nys
gerrige tilskuere, når han lander med sin 
Bushcat midt i reservatet. 
Foto: lan Waghorn 

Th: Normalt patruljerer lan Waghorn i en 
lille Bushcat. Men denne dag er Bush
cat' en byttet ud med en Savannah. 

den. Som en ekstra sikkerhed ringede 
vi hver aften til C raig for at fortælle, 
hvor vi var - og hvor vi agtede at flyve 
hen næste dag. 

A lt sammen praktikaliteter, der ikke 
kunne overskygge glæden ved snar t at 
være på vingerne igen. 
På de følgende sider fø lger uddrag fra 
vores rejsedagbog fra anden rundtur 
fra Sydafrika over Botswana til Nami
bia - og retur til Sydafrika. 

HLUHLUWE, SYDAFRIKA 
22. JULI 2018 
I dag var jeg ret t ræt af, at Savan
nah'en kun har to sæder. Bjørns 
instruktør fra påsken, 25-årige Ian 
Waghorn, havde inviteret os på besøg 
i Hluhluwe, hvor han var pilot for Zu-

I ulands krybskyttekorps ZAP Wings. 
Korpset patruljerer blandt andet det 
96.000 hekta r store Hluhluwe-Imfo
lozi reservat, der er kend t for sin store 
bestand af sorte og hvide næsehorn. 
Og de er svære at have i fred. Hvert år 
bliver cirka 1000 næseho rn d ræbt af 
kyniske krybskytter, der tjener godt 
på at sælge hornene videre til det 
sorte marked i især Asien, hvor de 
stadig tror, at hornet har healende og 
magiske kræfter. 

Ians job er at overvåge reservaterne 
fra luften, hvor det er lettere at spotte 
og forfølge krybskytterne. Men hans 
li lle Bush-Cat var til reparation og 
kunne ikke komme på vingerne, 
så Bjørn fik chancen for at være 
krybskyttepilot for en dag - bag roret 
på Savannah'en. 
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1. I reservaterne i Zululand er de begyndt 
at skære hornene af deres næsehorn. 
Uden horn har de nemlig ingen interesse 
for krybskytterne, så det er et effektivt vå
ben. Men først skal næsehornet findes og 
bedøves. Foto: lan Waghorn 

2. Den grænseløse gæstfrihed og hjælp
somhed, vi mødte alle vegne på vores tur, 
er noget af det, vi ofte tænker tilbage på 
med stor taknemmelighed og ydmyghed. 
Persona/et i Ubizane Wildlife Reserve er 
ingen undtagelse. 3 mand ryddede mor
genens program for at skaffe en ny dæk
slange i en nærliggende by og hjælpe med 
at skifte dækket, mens girafferne kiggede 
nysgerrigt på i sikker afstand. 

3. De slår hårdt ind overfor krybskytter i 
parkerne i Zululand, der er udsat for cir
ka 25 procent af krybskytteriet i Sydafrika. 
Derfor er der både vagter til fods - og på 
vingerne. Foto: lan Waghorn 

4. Næsehorn græsser ved siden af lan
dingsbanen. Foto: Etienne Gerber 

5. Blyde River Canyon er en op til 1400 
meter dyb kløft, som strækker sig over 
25 kilometer. Det gør den til Afrikas an
den største - og også blandt de største i 
hele verden. De røde sandsten udgør den 
nordligste del af Drakensbjergene, og på 
den anden side af bjergene er der nogle 
dramatiske fald ned til den flade slette. 
En fantastisk flyveopleve/se. 

6. En af landingsbanerne midt i bushen 
Foto: Etienne Gerber 

Savannah'ens dæk var ikke bare punkte
ret. Ventilen var simpelthen revet af Der 
skulle derfor et helt nyt dæk til. Lidt af en 
udfordring, når man står midt i den afri
kanske bush. 

VINGER OVER AFRIKA 
I 

Tandlægen Auke, som vi mødte i Mozambique tidligere på måneden, havde sørget for, 
at vi fik lov til at lande på de flyvende brandmænds landingsbane i hans smukke hjemby, 
Graskop. I de tørre vintermåneder er der tradition for at brænde store dele af vegetati
onen af - dels som brandbælter og dels for at øge næste års vækst. Men det går ikke 
altid godt, så juli er en travl tid for brandmændene. Heldigvis har de udstyret i orden. 
Udover flere slukningsfly, råder de også over denne Bell UH 1, som Bjørn lige måtte tage 
i nærmere øjesyn. 

J Sydafrika skal man normalt holde 
sig 3000 fod over det højeste punkt, 
når ma n passerer nationalparker med 
dyr. Men den regel gælder selvfølgelig 
ikke, når man har en krybskyttepilot 
med, og med Ians hjælp spottede 
Bjørn både antiloper og en gepard 
ganske få meter under flyet, der det 
meste af tiden fløj i trætopshøjde. 
Til gengæld fandt de ikke de to næse
horn, der var gensta ndene for dagens 
m ission. To sorte næsehorn, som 
ikke var blevet set i længere tid, og 
derfor var man bekymret for, om de 
va r blevet ofre for krybskytter. Døde 
næsehorn er rimelig lette at spotte 
fra luften, så selv om dagens mission 
ikke gav noget synligt resultat, var det 
all igevel et godt resultat. Alt tyder på, 
at de stadig er i live. 

GRASKOP, SYDAFRIKA, 23. JULI 2018 
"I ER PUNKTERET" 
Den nedslående besked kom fra 
receptionisten i Ubizane Wi ld life 
Reserve, da vi kom op i restauranten 

for at spise morgenmad. Aftenen i 
forvejen havde de søde game-rangers 
lagt deres afteninspektionsrute forbi 
parkens lille flyveplads, for at sikre 
sig, at der ikke stod et næsehorn og 
gnubbede sin tykke hud op ad den 
spinkle Savannah. Flyvepladsen var 
nemlig ikke indhegnet ti l trods for 
dens placering midt inde i parken. 
Ingen næsehorn, men t il gengæld et 
meget 0adt 0yvemaskinec.læk. 
D et var ekstra nedslående, fordi vi 
havde cirka 5 timers flyvning foran 
os til dagens destination Graskop 
inklusiv et tankstop undervejs. Ud 
over benzin havde vi også brug for sik
ringer t il Savannah'en, fordi radioen 
flere gange s iden afgangen fra Eva's 
Field havde sat ud midt i en transmis
sion og måtte genstartes. Forsyninger, 
der takket være Craigs gode forbin
delser ventede på os lidt mere e nd 
halvvejs til Graskop. 

Heldigvis stod personalet klar med 
værktøj og ekstra hæ nder ude på 
fly vepladsen, så ved fælles hjælp - og 
med en flok nysgerrige giraffer som 
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1.Da vi i juni besøgte flybyggeren Boet i 
Loriesfontain, gav han os et hjemmelavet 
aggregat til at fylde benzin på flyveren. Et 
fantastisk system, der qjorde det lettere 
at tanke under de til tider lidt vanskelige 
forhold, 

2. De enorme saltsøer Makgadikgadi 
Pans i sigte! Selvom søerne er salte, er 
der masser af dyreliv i området. 

3. Der var stort set ingen bebyggelse mel
lem Nata og Kasane. Til gengæld var der 
masser af dyreliv på de store øde sletter 
- ikke mindst elefanter 

4- 9. Ved Kasane mødes de to store flo
der Chobe og Zambesi i udkanten af den 
smukke og dyrerige Chobe National Park. 

tilskuere - lykkedes det at få skruet 
hjulet af lige der midt i bushen. 
Det var ikke en almindelig punk
tering. Venti len var revet af, så det 
krævede en helt ny slange. D et kunne 
vores hjælpere også skaffe i den næ r
liggende by. Godt nok en størrelse 
større, end dækket var beregnet til. 
Men vi blev enige om, at det nok 
skulle gå. I hvert fald var det bedre 
end det gamle. 

Resten af turen her ti l Graskop gik 
helt som planlagt, og vi er netop 
blevet indlogeret privat hjemme hos 
tandlægen Auke og hans fam ilie, som 
vi mødte på en strand i Mozambique 
for 3 uger siden. Den gæstfrihed kan 
vi danskere lære meget af. 

NATA, BOTSWANA 26. JULI 
Vi har krydset græ nset til Botswana. 
Stadig med en drilsk radio, så skift af 

Da vi landede på den lille landingsbane 
i Nata, mødte vi sydafrikanske Bastian, 
som deltog i lcarus Trophy Run - verdens 
hårdeste konkurrence for paramotors. 
Deltagerne skulle ganske enkelt tilbage
lægge de 900 km fra Pretoria i Sydafrika til 
Victoria Fa/Is i Zimbabwe hurtigst muligt, 
og Bastian havde været i luften i mere end 
8 timer den dag. Vi hørte senere, at han 
var blevet en flot nummer to i konkurren
cen. 

Derfor er vandsafarier, hvor du i små både 
kommer helt tæt på dyrelivet, populære 
- og et absolut must, hvis du er på disse 
kanter. 

Vores hotel i Kasane lå lige ned til floden 
Chobe. Det var enormt idyllisk, og om 
natten kunne man høre både elefanter og 
flodheste gennem de tynde vægge i hyt
ten. Også om dagen skulle man lige passe 
på med, hvor man satte sine fødder. 

10 - 11. Vi var også på en mere traditio
nel safari-tur i bil gennem Chobe National 
Park. Det absolutte højdepunkt var, da vi 
nærmest kørte ind i en flok løver, som var 
ved at æde en nedlagt bøffel. 

sikringer var åbenbart ikke løsningen . 
Den går oftest ud midt i, at vi kom
munikerer, så vi begrænser brugen 
af den til at nøjes med at lytte efter 
a nden trafik over rad ioen og meldin
ger umiddelbart før landinger. Det 
betyder også, at vi skal råbe for at tale 
sammen i cockpittet. 
Men dagens sceneri ta lte heldigvis for 
sig selv. Efter at have ordnet told og 
immigrations i Francistown satte vi 
kursen mod Makgadikgadi Pans - et 
par enorme saltsøer, der er hjemsted 
for et rigt dyre liv. 

VINGER OVER AFRIKA 
I 

De kommende dages flyveture planlæg
ges, så godt det kan lade sig gøre. Vi 
fandt hurtigt ud af, at det var svært at 
planlægge mere end et par dage frem. 

Vores første møde med Botswana 
havde indtil da været domineret af 
store, brune sletter og meget få veje 
eller tegn på liv. Vi var derfor slet ikke 
i tvivl, da vi kunne skimte Makga
dikgadi Pans i horisonten. De hvide, 
turkise og blå-li lla farver lyste op i alt 
det brune, ogjo tættere vi kom på, jo 
større og mere imponerende var synet 
ud over søerne. 
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1. Sidste stop i Sydafrika var Polokwane, 
som er den lufthavn, vi skulle tjekke ud i 
for at kunne krydse grænsen til Botswana. 
Her kom vi helt tilfældigt til at bo på en 
charmerende gård ved ægteparret Knott. 
Fru Knott, Charlotte, stammer fra Dan
mark, men giftede sig med sydafrikaneren 
Rob. I dag bor de på hans barndomsgård, 
og de lever blandt andet af landbrug og 
jagtturisme. 

2 . Familien Knott gør en del i kvæg, og vi 
var så heldige, at vi blev inviteret med til 
en lokal kvægauktion i nærheden. Det var 
noget af en oplevelse. 

D a det er en nationalpark, sku lle vi 
holde os over 3000 fod , og selv om vi 
var fristet til at gå lavere for at spo tte 
dyr, var det faktisk en perfekt højde 
for at få det rigtige indtryk af søernes 
størrelse. 

Dyrene skal vi nok få at se. Vi har 
nemlig lige booket en solnedgangs-sa
fa ri fra vores ho tel. 

KASANE, BOTSWANA, 28. JULI 2019 
Botswana e r kendt for sin store po
pulation af e lefanter - ikke m indst i 
den nordlige del i og omkring C hobe 
National Park, hvor vi nu var på vej 
hen. Vi fløj et par hundrede meter 
fra den eneste vej nordpå - eneste 
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3. Vi fik lov til at bruge landingsbanen til en 
stor tomatfarm. Det er ikke en bane, der 
bliver brugt hverdag, så Savannah'en var 
populær baggrund for fotos af farmens 
nysgerrige medarbejdere. 

4. Lufthavnen i den internationale lufthavn 
Katima Mulilo 

5. Den tilkaldte betjent fra immigrations 
var både sød, hurtig og effektiv til at tjekke 
os ind i Namibia, og imens hyggede hans 
lille søn sig i cockpittet på Savannah'en. 

tegn på, at der var andre mennesker i 
Botswana end os. Forude var ende
løse kilometer af afrikansk savanne 
med små buske, et par høje t ræer og 
enkelte vandhuller. Perfekt sted for en 
lavtflyvende safar i, da det ikke havde 
status som nationalpark før C hobe 
længere mod no rd . 

Vi havde kun fl øjet en halv times tid, 
da vi fik en smagsprøve på, hvad der 
ventede os. På en lille sti mellem 
træerne under os, gik en elefant med 
sin unge. Et helt fantastisk syn! Mere 
fa ntastisk, en d vi nogensinde havde 
forest illet os. Men flyve-scenen fra 
blockbusteren " Mit Afrika" blev for 
alvor levende for os, da vi spottede 

en flok på mere end 30 elefanter i 
al le størrelser, de r stod og drak ved 
bredden af den lille sø. E t par af dem 
legede ude i vandet. De så op, da 
vores lille Savannah slog et par ci rkler 
om søen for rigt igt at kunne nyde 
synet. E t par af dem satte i løb, men 
de fleste tog vores tilstedeværelse med 
ophøjet ro. Det var præcis drømmen 
om at opleve dette syn, der satte gang 
i projekt "Vinger over Afrika" . Og 
virkeligheden var endnu bedre end 
drømmen. 



KASANE, BOTSWANA, 30. JULI 
Vi har lige forlænget vores ophold 
i Kasane med endnu en nat. Her er 
fantastisk smukt og meget at se. Men 
det er nu ikke derfor. Da vi forleden 
skulle lande i Kasane, døde radioen 
helt. Virkelig dårlig timing at skulle 
lande i en internationa l lufthavn ved 
hjæ lp af en lille hånd fri radio med 
dårlig rækkevidde. 
Kasane er vores sidste chance for at 
få en ny radio tilsendt fra Sydafrika. 
Og C ra ig har på rekordtid skaffet en 
i Sydafrika. Den skulle ankomme i 
morgen. 

KATIMA MULILO, NAMIBIA, 
1. AUGUST 2018 
Endelig. Dagen, hvor Savannah'ens 
nye radio skulle ankomme med Air
links rutefly fra Johannesburg. Efter 
vores ufr ivi lligt lange, men også dejli
ge ophold i Kasane, var vi ivrige efter 

atter at komme på vingerne og krydse 
grænsen til Namibia. Derfor havde 
vi lavet en tid plan, der selv efter 
europæiske forhold ville have været 
temmelig optimistisk. Efter afrikan
ske forhold var den direkte naiv. 
Vores radio landede 13.30. Herefter 
skulle vi hente den, fortolde den, tjek
ke flyveren med bagage ud af immi
grations og toldmyndighederne og få 
radioen monteret og testet. 

Vi havde en lille times flyvning til 
Katima Mulilo, hvor immigrations
myndighederne lukkede kl 16. 
Det g ik selvfølgelig la ngt fra som 
smurt ved de fo rskellige sydafrikanske 
instanser. Så klokken 14.45 smed vi 
den uåbnede kasse med radioen ind 
bag i Savannah'en, bevæbnede os 
med den håndholdte radio med den 
begræ nsede ræ kkevidde og bad om 
starttilladelse fra Kasane Lufthavn. 
Den fik vi, og snart var vi på vingerne 

VINGER OVER AFRIKA 

hen over de enorme floder Chobe og 
Zambesi, der løber langs grænsen til 
Kaprivi-striben i Nam ibia. En kort, 
men meget smuk flyvetur. 

Vi havde tidligere på dagen varslet 
lufthavnen i Katima Mulilo om vores 
mulige ankomst, og da vi nærmede os 
prøvede vi forgæves at kontakte dem 
igen via den håndholdte. Vi transmit
tede i blinde og bad til, at der hverken 
var trængsel på banen eller emsige 
regelryttere i flyveledertårnet. Det 
var der ikke. Der lander i gennemsnit 
mindre end et fly om dagen - og der 
var slet ikke noget tårn. Kun en falde
fæ rdig lille gul bygning og to ansatte, 
der sad uden for på et par plasticstole 
op ad sikkerhedshegnet. 
Lige der på den anden side a f hegnet 
ventede Namibia . ;,y, 
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www.aarhusaircenter.dk 
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Email: catftaircat.dk • www.aircat.dk 
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Ja, FLYV Rune Balle 
RedAktør og ud · 

giver af FLYV siden 2013 

A-cert / PPL 1991 

skal overleve! CPL i New Zealand 2003 
CPL i Danmark 2004 
Flyvepladschef på Samsø . 
Flyveinstruktør 2005 siden 2004 

I FLYV 2019-3 var spurgte jeg i lederen "Skal FLYV over
leve?" hvortil jeg har fået utroligt meget moralsk støtte og 
opbakning, fordi a lle, der har givet lyd, entydigt har svaret: 
JA, FLYV SKAL OVERLEVE! 

Det er dejligt at så mange bakker op, og dejligt at se, at 
den A4 plakat vi sendte med FLYV 2019-3 nu hænger på 
opslagstavlerne rundt omkring i flyveklubber, på flyve
pladser og i lufthavne, og at der stille og roligt kommer nye 
abonnenter og annoncører! 

Særligt positivt er det, at der er flere medlemmer af be
styrelsen i KDA - Kongelig Dansk Aeroklub - der bakker 
op, og at FLYVs redaktør er inviteret til møde, for at drøfte 
hvordan KDA kan bakke op om et af verdens ældste tids
skrifter om flyvning og luftfart. 

I denne proces kommer der mange forslag, og et af de rig
tigt spændende forslag er, at sende FLYV til samtlige ca. 
8.000 medlemmer, fordi man i KDA erfarer, at informati
oner ikke når frem til medlemmerne, hvis de selv skal søge 
på diverse hjemmesider. 
At sende FLYV ud til samtlige medlemmer - som i Nor
ge, hvor Norsk Luftsportsforbund udsende r FLYNYTT t il 
alle medlemmer i Norge - kræver en beslutning, hvor alle 
unioner - eller i hvert fald et komfortabelt flertal af unio
nerne - bakker op om at gøre FLYV til det der oprindeligt 
var tanken, nemlig at FLYV var magasinet for al le med
lemmer af KDA. 

Søf/y Rating Canada 2012 

Der ska l ikke den helt store ledvogtereksamen til at reg-
ne ud, at 8.000 KDA-medlemmer der hver slipper 3-400 
kr. om året vil give en økonomi, så der kan laves et endnu 
bedre FLYV end vi kan i dag, og at FLYV vil kunne bli-
ve et utroligt spændende magasin om alle tænkelige for
mer for flyvning, hvis det har en stor læserskare og en solid 
økonomi. 

Nu skal man, som bekendt, ikke skyde bjørnen før skin
det er solgt, og derfor skal der heller ikke megen forenings
erfaring til at gennemskue, at det ikke bliver nogen nem 
opgave, at få alle, dvs. modelflyvere, kunstflyvere, ballon
flyvere, veteranflyvere, ultralet-flyvere, motorflyvere, fa ld
skærmsflyvere, hangglider- og paraglider-flyvere samt svæ
veflyvere til at bakke op om at bruge penge på et magasin, 
der vi l kunne binde os alle sammen og inspirere til gensi
dig glæde over vor fælles fasc ination af flyvning. 

Om FLYV kan blive magasinet for al le KDA-medlem
mer er et godt spørgsmål, der vil kræve en del drøftelser i 
KDA. Indtil videre håber jeg så, at du som læser af FLYV 
fortsat vil gøre hvad du kan, for at hjælpe FLYV med at få 
flere abonnenter og annoncører, så vi kan arbejde os frem 
til at fejre FLYVs 100 års jubilæum i 2028. 

God læselyst! 

Rune Balle 
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Banditter møder overmænd 26 Midtnight Hawks fra det finske flyvevåben 
var blandt de mange flotte opvisinger til 
Roskilde Airshow. 

Dieter Betz har fløjet vinterflyvning i 
Alaska. Læs mere på side: 30-35. 

Bjørn Iversen og Malene Lemann fra 
Sønderborg orlov fra deres job for at 
virkeliggøre en fælles drøm om at flyve 
over Afrikas storslåede savanner og be
tagende bjerge. Læs mere s. 41 

Forsiden: 
EH-101 fra SAR-beredskabet i Roskilde 
fløj imponerende opvisninger til årets 
Roskilde Airshow. 
Foto: Rune Balle 

Læs mere på side 10-15. 

Ekstrem vinterflyvning i Alaska 30 
Klubtur 2019 36 
Finlands fineste warbird 38 
Vinger over Afrika 41 
Oscar Yankee 50 



FLEKSIBEL VINGE 
Luftfarten vil komme under stærkere 
og stærkere miljøpres de kommende 
år. Derfor er det glædeligt, at der hele 
tiden arbejdes på at gøre de flyven-
de maskiner mere effektive. Det tyske 
DLR - Deutschen Zentrums fur Luft-

ELECTRIC EEL 
Cessna 337 fløj første gang i 1962. 
Nu har firmaet Ampaire i Californi
en testfløjet en modifikation af fly-
et - Electric ELL - hvor den bagerste 
Continental IO-360 stempelmotor 
er blevet erstattet af en batteridre
ven elektrisk motor. Navnet EEL 
er 337, hvor 3-tallerne er spejlvend
te, men 7-tallet er både spejlvendt 
og stillet på hovedet. Altså et navn 
der antyder, at man bygger på noget 

und Raumfahrt - har i samarbejde 
med universitetet i Delft i Holland 
konstrueret en såkaldt "aeroelastic 
wing". Vingen har en optimeret kul
fiberstruktur, der gør den mere flek
sibel og bedre i stand til at optage de 
belastninger, den udsættes for i luften, 

kendt, men finder helt nye veje frem. 
337'erens konfiguration med en mo
tor snuden og en i den anden ende 
gør den ideel til at blive ombygget til 
hybrid-twin. Der kommer intet asym
metrisk træk ved forskellig ydelse 
på de to motorer, som der ville, hvis 
man havde dem placeret på hver sin 
vinge. Netop muligheden for at lade 
de to motorer yde forskelligt i forskel-
1 ige faser af flyvningen gør det muligt 
at reducere på brændstofbrug og støj. 

KORT 

SAGT 
Af Ole Steen Hansen og Rune Balle 

ikke mindst de vrid en vinge skal kun
ne holde til. Den nye vingestruktur 
skulle kunne give en vægtbesparelse 
på 20 %. Frem til nytår vil model med 
vingen blive prøvefløjet fra Oberpfaf
fen hofen, så man kan få data fra kon
krete flyvninger at bygge videre på. 

Ampaire begyndte prøveflyvningerne 
med Electric EEL i juni. Det nystar
tede amerikanske selskab Personal 
Airline Exchange (PAX) har allere
de bestil t 50 eksemplarer af EEL. 
Hovedparten af de omkring 3.000 
Cessna 337'ere, som blev produce
ret, flyver endnu, så Am paire har rige 
muligheder for at skaffe sig fly til at 
modificere og sælge videre til grøn
nere twin-flyvning, kommerciel eller 
privat. 
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KORT SAGT 

ECOPULSE 
I Frankrig er firmaerne Daher, Air
bus og Safran i gang med at udvikle 
et hybridfly baseret på Dahers turbo
propdrevne TBM. Forsøgsflyet Eco
Pulse vil få kraften fra en såkaldt 
turbogenerator, der vil drive både en 
propel og e n generator. Strømmen fra 
generatoren vil blive forde lt til seks 
elmotorer på vingerne. Det giver en 
række aerodynamiske fordele at have 
dem her, mindre modstand, effekt i
vere tipomstrømning, og således et 
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nettoresultat, der reducerer modstan
den og m uliggør, at vingen kan laves 
m indre. Elmotorerne vil også kunne 
anvendes til at taxie. De skal ellers 
først og fremmest levere den ekstra 
kraft, der er nødvendig ved take-off. 
Turboprop-elementet i turbogenera
toren vil derfor kunne optimeres t il at 
være effektivt i cruise. Flyet forven
tes på vingerne i 2022. Der er tale om 
et rent forsøgsfly, hvor man skal gøre 
erfaringer med bl.a. at distribuere de 
stærke strømme. Man skal også fin-

de ud af, om der overhovedet er no
gen energimæssig gevinst i forhold til 
den i forvejen effektive turbopropmo
tor i TBM'en. Det koster at omdanne 
motorens mekaniske energi t il strøm. 
Man regner selvsagt med en gevinst, 
og erfaringerne skal bruges til vide-
re udvikling af hybriddrift. Det er en 
generel forventning, at hybriddri ft , 
vil blive en løsning, inden ren eld ri ft 
er praktisk mulig længere ude i frem
tiden. 



Could you cut 
the cost of your 
Aviation lnsurance? 

1s1cover 
To find out more go to Vis icover.com 

AEROCLEAN 

EDXJ Husum 
0049/4841 /935588 

aeroclean-husum@freenet.de 
www.aeroclean-husum.de 

FLYVEPLADSGUIDEN 2019 ER UDKOMMET 
Bestilles på: 

www.flyvepladsguiden.dk. 
125,- + porto 

Se meget mere pi 
www.hp-staaltag.dk 
Også kæmpe billige 
restpartier til afhentning. 

o-=--== 

STALTACi 
Mariendalsvej 12 • 8800 Viborg • 86 62 37 05 
Mobil 23 81 90 08 • Mail: pw@hp-staaltag.dk 

www. h p-staa I tag.dk 

FLYV Nr. 4 2019 7 



KORT SAGT 
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Møller's Hangar Party vol 2.0 
Hvornår: Lørdag den 7. Setpember kl. 10:00 - ? 
Hvad: Hangar fest og flyver-hygge 
Hvorfor: Fordi vi godt kan li' at være sammen med dig! 

Da vi syntes Møllers hangarfest vol 1.0 var en succes, og da 
hele det fantastiske hangarteam er med på ideen, vil vi igen i 
år invitere folk fra nær og fjern til vaskeægte hangarfest i vo
res hangar i Stauning. 
Vi tænder grillen fra morgenen af og laver helstegt pattegris, 
og derudover sørger vi selvfølgelig også for kølige t.hlkkeva
rer. Alt vi kræver af dig er, at du kommer, hygger dig, flyver en 
tur, tager en dukkert i vildmarksbadet, eller hvad du har lyst 
til. Om aftenen vil der være mad, musik og fest i hangaren -
alt sammen i afslappet og uformel stemning :) 
Vi håber meget på at se dig til en hyggelig dag i hangaren! 
Uforpligtende tilbagemelding om deltagelse værdsættes. 

Venlig hilsen Egon og Jakob Møffer 
samt resten at hangar-teamet. 

Jakob: jakobmoller92@hotmail.com / 
Egon: falke@falke-auto.dk 
Jakob: 2243 1992 / 
Egon: 2225 9702 



Næste generation af teknologi beskytter 
kommende generationer. 

F-35 redefinerer national sikkerhed, Flyets stealth-egenskaber, som gør flyet endnu mere effektivt til overvågning og 

aflytning, de avancerede sensorer. supersonisk hastighed og rækkevidde gør F-35 til det mest avancerede kampfly I verden 
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Sally B - fra 1945 - er enestA l11ftriygtige Boeing 
B-17G Flying Fortress i Europa. 

Tekst & foto: Rune Balle 

Midnight 
Hawks eret 
finsk kunst
flyvnings team 
fra det finske 
flyvevåben. 
De flyver i 
BAeHawkjet 
trainer. 

"Et airshow uden hvepse" 
Vejrudsigten op t il Roskilde Airshow 
var intet mindre end skummel, for der 
var udsigt til regn og lave skyer, hvilket 
nok kunne få et par pessimister til at 
juble. Vejrguderne var ikke desto min
dre i det lune hjørne fredag, hvor af
ten-airshowet løb af stabelen, for selv
om det var en blæsende eftermiddag, 
blev aftenen lun og mild med en svag 
vind, der gjorde oplevelsen uforglem
melig for de mange fremmødte. 
Lørdag morgen var vi med garan-
ti mange optimister, der gjorde hvad 

vi kunne for at ønske skyer og regn 
så langt væk, at airshowet ikke gik i 
vasken, men som min 12-årige datter 
sagde på vej til Roskilde Lufthavn i si
lende regnvej r: "Det bliver jo nok et 
airshow uden hvepse, for de kan ikke 
li' regnvejr." 

Efter en våd start på dagen, klarede 
det heldigvis op til vejr, der blev gan
ske brugbart. Ikke meget sol, men tørt 
og med skyer der holdt sig så høj t, at 
alle flyvninger kunne gennemføres! 

NOGET SÆRLIGT! 
Roskilde Airshow er noget helt spe
cielt, og da en facebook-bruger søn
dag ytrede, at han var lidt skuffet over 
å rets airshow, fordi han syntes var 
et "budget-airshow" med for man-
ge propelfly og for mange gengange
re, så satte det gang i en lang "tråd" 
hvor varme tilhængere af Roskilde 
Airshow frem hævede alt det positive. 
En skrev, at det fantastiske ved Roskil
de Airshow er alle de hyggelige men
nesker der mødes, og at gensyn med 



Midtnight Hawks i tæt formation 
over Roskilde Lufthavn 

AIR-SHOW 

Ssa11y 8 i silhuet over 
Roskilde Lu~,., 

"' ,avn. 

gamle venner er det der gør netop 
Roskilde til noget særligt. En anden 
skrev, at økonomi er blevet en stor ud
fordring, fordi forsikringerne er steget 
voldsomt efter flere store ulykker som 
" Hunter-ulykken" i England, mens en 
tredje skrev, at man skal huske på, at 
rigtigt mange besøgende kommer for 
første gang i deres liv, og derfor tager 
imod oplevelserne uden samme fi lter 
som mere erfarne airshow-gængere. 
Jan Erik Messmann, der var stævnets 
speaker svarede på "tråden", at han 
syntes det var lidt trist at læse kritik
ken af Roskilde Airshow. Ikke mindst 
i lyset af, at de mange mennesker der 
arbejder frivilligt i over et år på at få 
alt dette op at stå, og over 500 der 

har a rbejdet hele weekenden uden at 
få a ndet end et måltid mad. 

IMPONERENDE ARBEJDE 
At planlægge og gennemføre Roskil
de Airshow kræver meget mere end 
godt vejr, og t il alle de mange hund
reder af frivillige, der knoklede hele 
weekenden - eller har lagt hundreder 
af frivillige timer i planlægning siden 
forrige ai rshow fo r to år siden - må vi 
endnu engang udtrykke stor stor stor 
tak. For trods lid t regn og lave skyer, 
fik tusinder af besøgende endnu en
gang helt fantastiske oplevelser, fordi 
så mange gjorde så meget for at give 
a lle deltagere og besøgende en vidun
derlig weekend. Inden redaktionens 

afslutning lød det foreløbige tal på, at 
mere end 16.000 købte billet t il Ros
ki lde Airshow, hvilket er utrol igt flot -
a lt taget i betragtning. 

At beskrive alle de fine opvisninger og 
alle de gode oplevelser på jorden er 
en umulighed, så vi lader billederne 
fortælle historien om endnu et utro
ligt godt planlagt og ualmindelig vel 
gennemført airshow. TUSINDE TAK 
og PÅ GENSYN i 2021! 

ROSKILDE 
AIRSHOW 



Midtnight Hawks 

Spitfire med Sally B i baggrunden 
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F- 16 static display 

EH-101 fra SAR-beredskabet 
lavede imponerende opvisning 

F- 16 smider flares 
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F-16 i Dannebrogsbemaling 

Sally B taxiede tæt forbi publikum Night Hawks fra Finland 

ROSKILDE 
AIRSHOW 
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NY BOG OM DC3 
Bogen fortæ ller historien om dette fly - og om alle de andre DC-
3'ere. De revolutionerede luftfarten i USA i 1920'erne, og de var 
med til at vinde Anden Verdenskrig. Da freden vendte t ilbage, spi l
lede de en væsentlig rolle under etableringen af flyveturer over hele 
verden, ligesom de udførte utallige opgaver under Den Kolde Krig. 
Bogen blev trykt få dage inden Roskilde Airshow, og udkom lørdag 
den 17. august, så anmeldelse af bogen må vente til næste f'LYV. 

I. 



Bogens totiatter, Ole Steen Hansen, 
viser stolt sit seneste værk frem. 

AIR-SHOW 

ROSKILDE 
AIRSHOW 
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Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Sjældent har en flyvende 
mindehøjtidelighed været 
tænkt større - sjældent 
har den været dårligere 
planlagt 

Daks over Normandy 
og Berlin Airlift 
Bare tanken - mere end 30 DC-
3'er samlet for at flyve fra England 
til Normandiet præcis 75 år efter, at 
DC-3'erne (e ller C -47'erne eller Da
kotaerne) fløj i spidsen for den inva
sionsstyrke, der i 1944 gik i land på 
D-Dag og indledte befrielsen af Vest
europa. Absolut storslået. Tænk at 
turde tænke, at det ville kunne lade 
sig gøre at stable et sådan arrange
ment på benene. Tænk at nogle af de 
deltagende fly ville være veteraner fra 
operationen for 75 år siden. 

Og så tilmed et søsterarrangement, 
når man nu var i gang! Efter et op
hold i Normandiet, skulle DC-3'er
ne flyve til tyske flyvepladser og der
fra videre ti l Berlin i en fej ring af den 
luftbro, hvor den demokratiske ver
den i 1948-49 viste, at den ikke ville 
svigte Vestberlin . Eller set fra et tysk 
synspunkt - den luftbro, som ændre
de den berl inske, og i videre forstand 
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tyske, befolkn ings status fra bad guys 
t il good guys. Nogle år tidl igere havde 
luftstyrker fra USA og Storbritan ni
en gjort hvad de overhovedet kunne 
for - med et citat fra chefen for RAF 
Bomber Command - at "ødelægge 
Berlin fra den ene ende til den an
den". Nu satte de selvsamme magter 
enorme ressourcer ind på at hjælpe 
byen og dens indbyggere. Sovjetunio
nen opgav sin blokade i 1949, og der
for var der et 70-år at fej re. 

Arrangement Daks over Normandy 
("Daks" efter den britiske betegnel
se Dakota) ville løbe af stablen først. 
Flyene skulle samles i Duxford, hvor 
de efter nogle dage med airshow, 
rund- og fotoflyvninger skulle fly-
ve til Caen i Normandiet, hvor der 
så ville være det samme en gang t il. 
Det vil le blive en once-rn-a-lttet1-
me-cha nce for at se så mange DC-
3'er samlet, og publikum blev lovet 

tæt adgang t il maskinerne og deres 
besætninger. 

Allerede i januar kun ne Daks over 
Normandy melde udsolgt t il de fo
toflyvninger, hvor man ville kunne 
komme t il at flyve tæt på DC -3'ere og 
fotografere dem i luften . Det var pri
ser i størrelsesordenen 5.000 kroner, 
men hvornår ville man nogensinde 
ellers få chancen for at flyve tæt på 
en DC-3 over Normandiets berømte 
strande? Billigere var det at komme 
med på et night photoshoot i Norman
diet. Den slags arrangementer breder 
sig, og de består som regel i, a t man 
løser billet ti l at fotografere f.eks. et 
par fly, der trækkes i ud i skumringen 
eller mørket, hvor der er nogle reen
tactors, som st il ler op i tidstypisk tøj , 
og hvor motorerne så kører. Stem
nrngstu lde billeder, man ellers a ldrig 
ville få mulighed for at tage. 



Andre O-Oags-relevante typer deltog i Duxford. Denne Spitfire blev kun trukket 
rundt, men en Spitfire vil man altid gerne se! I baggrunden den norske Dakota, 
der desværre fik massive motorproblemer, så flyet måtte blive i Duxford for at få 
monteret en anden højremotor. 

DUXFORD 
Jeg var med DC-3 Vennernes maski
ne, de r fløj nonstop fra Roskilde og 
landede på Duxford søndag eftermid
dag. I de følgende dage frem t il ons-

DC-3 Vennernes maskine i 
godt selskab på Ouxford. 

dag d. 5. juni , fik vi antydninger af, 
at ikke alt var, som det skulle være. 
Selvom jeg havde søgt presseakkredi
tering i januar og rykket for den nog
le gange, var der ikke kommet svar. 

_I 

i--1 

DC3 TIL D-DAG 

Jeg erfarede senere, at flere fotojour
nalister slet ikke fik deres. Jeg gjorde 
det for så vidt heller ikke i Duxford, 
men da vi sagde, at jeg var crew, kla
rede jeg at løse min opgave med de 
tilladelser t il at færdes airside, som 
det gav. En repræsentant for Daks 
over Normandy forklarede, at proble
met skyldtes, at Imperial War Muse
um stod for det i Duxford, men når vi 
kom til Caen, vi lle alt være i orden, 
for der havde Daks selv ansva ret for 
det. Fint nok. 

Det var måske ikke helt fint nok, at 
en del af de mere end 30 annonce
rede D C-3'ere ikke deltog alligevel. 
Et par besætninger havde proble
mer med visa, andre med at finan
siere turen, atter andre havde tekni
ske vanskel igheder. Nok noget man 
i et vist omfang måtte regne med i et 
så stort tænkt arrangement med så 
gamle fly. All igevel kunne hjemmesi-
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Den forreste maskine her er "That's All Brother" - det fly der på D-Dag i 1944 fløj forrest i 
den amerikanske armada på omkring tusind maskiner. Den havde flere ejere efter krigen, 
inden den stod for at skulle renoveres og ombygges til turbopropdrift. Heldigvis opdage
de noqen dens unikke historie, 09 Commemorative Air Force i Texas købte den 09 flyver 
nu med den udstyret, som den var på D-dag. Ikke overraskende var det den maskine, 
der tiltrak sig størst opmærksomhed ved Daks over Normandy. 
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DC3 TIL D-DAG 

r r 

De amerikanske deltagere kom over Atlanterhavet som "D-Day Squadron". Nogle var i 
D-Dags-farver med de sorte og hvide striber, andre var i forskellige civile farver og kon
figurationer. Denne maskine blev allerede i 1950'erne ombygget til VIP-fly med ekstra 
tanke i ydervingerne, klapper for hjulene og let reduceret spændvidde. Alt sammen for at 
gøre den hurtigere og længererækkende. Bemærk også døren med trappe. Inden denne 
ombygning fløj maskinen i Kina, hvor borgerkrigen mellem kommunister og nationalister 
rasede i slutningen af 1940'erne. 

den med detalje r om de deltagende 
fly godt være blevet opdateret. 22-23 
DC-3'ere fyldte nu stadig pænt på 
Duxford og var et enestående syn. 

Imperial War Museums stab gjorde 
det godt med at briefe om flyvnin-
ger i området. Luftrummet omkring 
D uxford er kompliceret at færdes i. 
Tæt på ligger Stansted T MA. Den har 
irregulære former og strækker sig op 
og ned i forskellige højder, så der er 
noget at holde styr på. Der er andre 
zoner omkring andre flyvep ladser og 
så en række landsbyer og gårde gan
ske tæt på D uxford, som man skal 
undgå at overflyve for ikke at ødelæg
ge det gode naboskab. Vi blev også 
briefet omkring reglerne for højder 
ved display med aerobatic-fly, hvi lket 
måske ikke var så rasende re levant for 
DC-3-besætninger. 

Det havde det ti l gengæld været at få 
en solid briefing om de format ions
og foto flyvninger, der skulle finde 
sted. Det var Daks over Normdandy, 
som stod for det, men det var meget 

t ilfæ ldigt, hvem der fik d isse informa
tioner. Dagens deta ljer var kun prin
tet i et eksemplar ti l hvert fly, og da 
nogen åbenbart tog et ekst ra sæt, op
levede jeg en dag to amerikanske pi
loter fra hver sin DC-3 sidde og følge 
med i samme pap ir, da de ikke kunne 
få fat på to hurtigt nok. 

Koordineringen mellem formationer 
og de Harvards, der fløj med fotogra
fer, var heller ikke imponerende. I 
den danske DC-3 var vi en af dage
ne med i en seksskibsformation, der 
skulle være foto-target for fire Har
varder med fotograferer i bagsædet. 
Harvarderne havde a ndre problemer 
med at fi nde os. Vi fløj rundt og rundt 
i et racet rack-pattern et stykke vest 
fo r Duxford. Jeg så Harvarderne ret 
kort og på lang afstand . En fotograf i 
en af dem fortalte siden, at han ikke 
havde haft lov ti l at åbne det bagerste 
canopy, hvil ket naturligvis i høj grad 
reducerede muligheden for at tage 
gode billeder. Dernæst havde de kun 
set DC-3-formationen i få minutter 
og det på lang afstand. 
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På jorden fik publikum kun mulig
hed for at komme tæt på enkelte DC-
3'ere, som blev trukket ind bag heg
net. Det var naturligvis positivt, men 
den danske besætning undrede sig da 
over, at der ikke i det mindste blev 
gennemført den " fl ight line walk", 
hvor publikum ellers får en chance 
fo r at komme tættere på. 

Var alt så dårligt i Duxford? Nej, slet 
ikke. Imperial War Museum forstår at 
køre et arrangement, så det bare vir
ker. Der var alt det, der plejer, med 
masser af steder, hvor man kunne 
købe mad, d rikke, is, souvenirs, bø
ger, byggesæt, tekopper, viskestykker, 
og guderne skal vide hvad med fly
vemaskiner på. Det var ikke Duxfor
ds fejl, at vinden blæste for stærkt til 
faldskærmsspring. Airshowet var ikke 
det største, men det største nummer 
var altså også, at a rmadaen med 22 
DC-3'ere skulle lette og flyve ti l Nor
mandiet. 

Nogle af dem skulle have faldskærm
stropper med. De fleste var reentac-
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tors, der som frit idsbeskæftigelse har 
at optræde fuldt udstyret som f.eks. 
101 Airborne Division - The Scream
ing Eagles - og springe ud fra fly, ger
ne DC-3'ere. Mændene og kvinderne 
stod i grupper og trænede komman
doerne, som de snart skul le følge, når 
de skulle forlade deres DC-3 over 
Frankrig. Helt unikt var enkelte af 
faldskærmsspringere veteraner fra 
1944. 

• • • 

Der var en forsinkelse på en times 
tid. DC-3'erne holdt klar, pi loterne 
sad i deres sæder, mekanikerne stod 
klar nede foran. Lidt frustrerende, 
men på sin vis øgede det spændingen. 
Alle var klar, alle holdt veJret. Og så 
endelig gav Duxford genlyd af Den 
Anden Verdenskrig, som flyvepladsen 
sjældent har gjort det. 22 DC-3'ere 
satte i gang og bevægede sig i en lang 
række frem mod banen. Luften dirre-

Vi skal lige have et kig 
ind i den "kinesiske" 
VIP-maskine. Så læk
ker kan en privat OC-3 
indrettes! 



de af motorernes brøl og brummen. 
Ruten var annonceret på forhånd og 
nede ved Den Engelsk Kanal var folk 
i tusindvis stimlet sammen på højde
draget South Downs. Fra DC-3'erne 
kunne v1 se bilerne og alle de mange 
mennesker. Et smukt og stolt øjeblik. 

Mange, der havde fulgt med på jor
den, gav senere på sociale medier ud
tryk for, hvilken fantastiske oplevel
se det havde været at se dette. Man 
kan sige, at alene det, at have givet så 
mange mennesker, herunder de del
tagende DC-3-besætninger, mulighed 
for at opleve de øjeblikke med star
ten fra Duxford og flyvningen til Nor
mandiet, var det hele værd. 

CAEN 
DC-3'erne landede i Caen hen ad 
klokken syv om aftenen den 5. juni. 
Nogle var fløjet direkte til pladsen, 
andre havde først sat faldskærms
springere af. Men der var ikke rig
tig nogen modtagelseskomite i Caen. 
Man så besætninger stå ved deres 

fly, mens mekaniker
ne gjorde dem klar til 
natten. I Duxford hav-
de vi ikke fået nogen information om, 
hvad der skulle ske, når vi var kom
met frem. Efterhånden begyndte folk 
at trække over mod den hangar, som 
nogle havde fu ndet ud af ville være 
crew-hangar under arrangementet. 

Der var dækket op med bestik, glas, 
tallerkener, hvide papirduge og røde 
og blå servietter - frihedens farver. 
Efter et stykke tid dukkede lederen 
af Daks over Normandy op, tydeligt 
træt. Alle havde vist lyst til at spørge 
"hvad nu?", men alle fornemmede vist 
også, at man måske lige skulle vente. 
Efterhånden fik alle da også at vide, 
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hvor de skulle sove og kunne så tage af 
sted. Uden aftensmad, den måtte de 
selv sørge for. Den danske besætning 
fik sin indkvartering på et kollegium 
tildelt så sent, at der ingen muligheder 
var for at skaffe aftensmad. Pludselig 
var det god t at have en Bounty i lom
mc>n t>llc>r Pt æhlt> i t;ci<;kc>n 

Selve D-dag var Normandiet invade
ret af præsidenterne Trump, Macron 
og andre honoratiores, og nogle en
kelte DC-3'ere deltog i et eller andet, 
men Daks over Normandy havde ikke 
fly med. Herefter var der annonce-
ret to publikumsdage. Da vi ankom 
til crew-hangaren om morgenen den 
7. juni, forlød det, at lederen af Daks 
dagen før var besvimet med stress 
og var blevet indlagt på hospitalet. 
Udenfor hangaren blæste det stærkt 
på tværs af banen, og regnbyger drev 
hen over området. Det dårlige vej r 
var Daks over Normandy's gode ven 
i den situation. Alt kunne nu forkla
res med, at intet kunne gennemføres 
på grund af vej ret - bortset fra enkelt 
rundflyvninger med en DC-3. 
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Det var således ikke nødvendigt at 
forklare, at lederen af Daks over Nor
mandy, var den eneste, som vidste 
hvad der skulle ske. Der var ingen 
næstkommanderende, ingen plan B. 
Og meget viste sig slet ikke at være 
planlagt. /\I le gik rundt i crew-han
g::i ren, sti rrecte rå hinanden og sag
de "I don' t know". Udenfor blev det 
betalende publikum lukket ind all ige
vel. Hardcore airshowfans med lange 
linser tog tidligt opst illing ved hegnet. 
Der stod de i timevis uden at noget 
skete. Musikken i højtalerne var ret 
god, men informationer havde næ
sten været bedre. Der var igen ikke 
den lovede mulighed for at komme 
ud til DC-3'erne. Nå r højdepunktet 
er et rutefly, der lander, efter at man 
har stået og ventet nogle timer, er det 
ok at være skufTeL. 

Det engelske ægtepar, som havde stå
et for Daks over Normandy's nogen
lunde tilfredsstillende planlægning i 
Duxford, sendte en mail rundt til de 
involverede besætninger og fralagde 
sig ethvert ansvar for arrangementet 

i Caen . Nogen kaldte det at forlade 
den synkende skude. D e to gik ru ndt 
i hangaren og manden foretog sig et 
eller andet - gad vide hvad? På intet 
t idspunkt blev de involverede besæt
ninger kaldt sammen og briefet om, 
hvad der skulle ske eller ikke ske. 

Fotoflyvningerne med Harvards blev 
aflyst, der var ikke søgt t illadelser til 
dem. Publikum stod i lange køer t il 
de fire toiletter - i betragtning af, at 
der forventedes mange tusinder af ti l
skuere var dette antal nok lige i un
derkanten. De to - kun to! - boder, 
der ti lbød mad og souvenirs fik hur
tigt udsolgt. Der var få parkerings
pladser i lufthavnen, så publikum var 
blevet adviseret om at parkere på et 
areal et stykke derfra, hvorfra der så 
ville være shuttlebus. Den var der 
ikke, og den korn heller ikke. 

Generelt tog fo lk det pænt - både 
publikum og besætninger. Vi ved alle, 
at flyvning er noget, der kan rammes 
af vej r eller tekniske fejl. Det b lev dog 
mere og mere klart, at hovedproble-

Faldskærmstropperne repeterer deres proce
durer inden flyvningen til Normandiet. 
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met her var organisat ionen . En ame
rikansk faldskærmsmand gik ophid
set rundt i hangaren og fortalte til 
højre og venstre, hvor rasende han 
var på Daks over Normandy. Efter to 
dage var faldskærmsspringernes ba
gage endnu ikke nået til Cacn. Den 
storl i f111xforrl . f)ak~ oVf'r Normanrly 
skulle sørge for transporten. Ameri
kanernes tøj, toi letgrej, pas og papirer 
lå i den. Nogle af veteranerne fa 1944 
havde hjertemedicin i deres. De fik 
den, inden noget gik helt galt. Men i 
et par døgn var de strengt taget ille
gale indvandrere, som var landet med 
faldskærm uden pas! 

Samlet set var der tale om et totalt 
organisatorisk sammenbrud i Caen. 
Det er en dårlig leder, der samler så 
mange tråde hos sig selv, at alt falder 
fra hinanden, hvis han pludselig ikke 
er der. 
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BERLIN AIRLIFT 
De amerikanske besætninger var ef
terhånden så t rætte af det hele, at de 
seriøst overvejede at flyve hjem igen. 
Men fra Tyskland forlød det, at der 
var styr på t ingene, at de ville bli-
ve godt modtaget og indkvarteret, 
de kunne bare komme og genopfø
re Luftbroen t il Berlin. Det gjo rde de 
så med en del af de øvrige DC -3'ere, 
bl.a . den svenske. 

Flyene deltog i forskellige arran
gementer på tyske flyvepladser og 

samledes herefter på LuftwafTe-ba
sen Fassberg, hvorfra de skulle flyve i 
formation t il Berlin. Jeg var med de 
danske DC -3 Venners bustur til Fass
berg og havde lejlighed t il at følge be
givenhederne der. Det var "Tag der 
Bundeswehr" og man må beskrive det 
som et stort lokalt arrangement. A ir
showet var på sin vis fint nok, men 
meget beskedent i omfang. Musikpro
grammet var bedre. Udstillingerne 
fine. Men altså, skul le man rejse langt 
efte r et airshow, skulle man nok have 
valgt et andet. 

Fassberg - i Tyskland hedder denne type "Rosinenbomber" fordi nogle besætninger 
smed slik og rosiner ned til børn i Berlins ruiner. Sig UC-3 og mange tyskere ved ikke 
helt, hvad du taler, sig "Rosinenbomber" og de smiler! 
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Der var masser af 
besøgende i DC-3 
Vennernes fly i Fass
berg. Der var meget 
stor intoro3so for flyet 
og dets historie. 

Rent bortset fra, at der altså var an
nonceret massivt for denne eneståen
de chance for at se den store DC-3-
flåde lette og flyve til Berlin som en 
højtideligholdelse af afslutningen på 
Luftb roen i 1949. Mens Luftwaffe stod 
for dagen som såda n, var det Berl in 
Airl ift som skulle tage sig at flyvningen 
t il Berlin. Denne organisation havde 
noget personsammenfald med Daks 
over Normandy. Og som dagen skred 
frem i Fassberg, viste det sig, at alle 
aftaler ikke var på plads. En sørgelig 
gentagelse af begivenhederne i Caen. 

Ursula von der Leyen var tysk forsvarsmi
nister, da arrangementet I Fassberg løb af 
stablen. Hun var totalt omsværmet, tørst 
og fremmest af mange, mange menne
sker, der ville have se/ties med hende. I sin 
tale lagde hun vægt på Luftbroens betyd
ning og på at soldater fra landene i Nato i 
dag står skulder ved skulder i forsvaret af 
vores demokratiske principper. 



Amerikanerne vil le meget gerne 
være landet på den historiske Tem
pelhof-flyveplads i den sydlige del 
af Berlins centrum. Den blev lukket 
i 2008, og bystyret var ikke interes
seret i lege med. Det kan synes væl
d ig småligt ikke at genåbne pladsen 
en enkelt weekend, når nu berlinerne 
var så glade fo r DC-3'erne 70 år tid
ligere. I aviserne i dagene efter kunne 
man da også se, at mange berlinere 
havde været rasende over den beslut
n ing. De tyskere, jeg talte med i Fass
berg rystede fo rarget på hovedet over 
bystyret i Berlin. 

Når det ikke kunne lade sig gøre med 
Tempelhof, ville amerikanerne ger
ne have lov ti l at flyve i en lang strøm 
hen over Brandenburger Tor og det 
centrale Berlin. Men der er gene-
relt flyveforbud, og det var for sent at 
søge dispensationer. Så Berlin Airlift 
blev aflyst. DC-3'erene skulle være 
lettet fra Fassberg mellem klokken 
16.00 og 17.00, men nu blev der i ste
det sagt tak og farvel, og de mange 
tusinder publikummer begyndte at 
bevæge sig mod busser og parkerings-

pladser. Som man gør efter et airs
how. Endnu en skuffe lse i rækken af 
skuffelser omkring Daks over Nor
mandy og Berlin Airlift. 

Derfor var det også virke lig bizart, 
at tre DC-J'ere lettede klokken 17.J0 
og fløj lidt frem og ti lbage. Hvorfor 
så sent? Hvorfor på et tidspun kt, når 
måske ku n en tredjedel af publikum 
var tilbage i Fassberg? 

Historien ender dog ikke helt dårligt. 
Amerikanerne og et par andre besæt
ninger besluttede nemlig næste dag at 
flyve til Berlin alligevel. Det kan man 
jo gøre, hvis man har en flyvemaski
ne. Hvis and re finder på det sam-
me, er der ikke noget at gøre ved det. 
De må også godt. DC-3'erne i den-
ne spontane VFR-udflugt kunne ikke 
lande på det, der engang var Ternpel
hof, og de kunne ikke flyve over Bran
denburger Tor, men de fløj i en stor 
cirkel rundt over byen. Mange berli
nere fik gåsehud over synet og lynet. 
En redaktør fortalte, at hun nu ende
lige kunne gøre sin søn begribeligt, 
hvad Luftbroen var for noget. 

DC3 TIL D-DAG 

Takket være DC-3-besætningernes 
stæd ighed blev flyvningen til noget 
a lligevel, men kun med omkring en 
tredjedel af det antal, der oprindeligt 
var annonceret. 

Og hvad skal man så m ene om det 
hele? Der har været et sandt uvejr på 
de sociale medier siden, og i skriven
de stund, sidst i juli, er der stadig folk, 
som kommunikerer for at finde ud af, 
hvad i himlens navn, der egentlig ske
te under de arrangementer. Dagene 
var mere præget af rygter end infor
mationer. Andre har forsøgt at fi'.'t de
res penge igen f.eks. for forudbetalte 
fotoflyvn inger, som blev aflyst. 1 hvert 
fald nogen har fået det. Jeg tror ikke 
desto mindre, at jeg taler for alle i de 
del tagende DC-3-besætninger, når jeg 
siger, a t det var noget nær den værste 
gang rod, vi nogensinde har været med 
t il. Samtidig var det en absolut ene
stående oplevelse, netop fordi de DC-
3'ere var blevet samlet. Vi vi lle ikke 
have undværet det for noget. >( 

Der var en flere gode bands, som optrådte i Fassberg. Disse tre 
piger, Fax, Wiggle og Sass, optrådte med sange fra 1940'erne. 

De synger til indspillet musik, og har ofte optrådt i Duxford. 
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NOi E M DER RMÆND 

Tekst og foto: Michiel Peeters 
Oversættelse og bearbejdning til dansk: Rune Balle 
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I FLYV 2019-3 bragte vi en artikel om pensionering af de 
belgiske SeaKing rednings-helikoptere. Historien var skre
vet og fotograferet af den belgiske foto-journalist Michiel 
Peeters, der også har foræret FLYV en artikel om de bel
giske special-styrker, der inviterede ham til at overvære en 
øvelse med deltagelse af to NI-J-90 og en Agusta helikopter. 
Øvelsen var baseret på et manuskript, hvor Kalasnikov-be
væbnede "banditter" skulle nedkæmpes af soldater fra 
"tredje para". Men hvad er "tredje para", og hvad er deres 
historie og mission? Det fortæller Micheel Peeters om i 
denne artikel! 

SPECIAL-OPERATIONER 
1 Belgien - der har godt li mio. indbyggere i et land på 
godt 30.000 kvadratkilometer - råder forsvarets landtrop
per over godt 10 .600 mænd og kvinder, der er opdelt I 
forskellige grupper, enheder, regimenter og brigader. Der 
er således blandt andet en motoriseret brigade, en militær 
poli ti enhed, en informations enhed samt fire træningslej
re, et undervisningscenter for landstyrkerne og en enhed 
for special-operationer. 
Forsvarets overordnede opgave er at stå klar til at beskyt
te Belgien, men mange af enhederne deltager også i ud
dannelse og træning af personel, der skal udføre opgaver i 
udlandet. Disse deltager i Afghanistan, Irak, Mali og flere 
andre steder i Afrika, hvor der er partnerskabs program
mer, men de står også klar til at blive indsat et hvilket som 
helst sted i Verden, hvor der er brug for hjælp. 
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Med 35 enheder er det belgiske forsvar klar t il at deltage 
i både nationale og internationale operationer og missio
ner, og forsvarets motto er "med folket, blandt folket og 
for folket" , fordi de belgiske soldater - ud over at være klar 
til at forsvare Belgien - også løser mange andre opgaver af 
mere civil karakter, såsom f.eks. at bistå i forbindelse med 
håndtering af uvejr eller oversvømmelser. 

REGIMENT FOR SPECIAL-OPERATIONER 
Til dagligt omtales regimentet for special-operationer som 
"SOR" (Special Operations Regiment) og det består af en 
gruppe for "special-operationer", anden og tredje "pa
ra-kommando bataljon" og en række trænings-centre, der 
står for uddannelse af personel. 
"SOR" fokuserer primært på udførelse af helt speciel-
le opgaver, der kræver særligt organiserede og udruste
de enheder, hvor opgaverne løses af personel, der er nøje 
udvalgt til at arbejde med specielle taktikker og metoder, 
hvor der arbejdes diskret "til lands, Lil vands og i luften". 
"Tredje para" kan derfor nok bedst kan sammenlignes 
med vore danske "frøer" . 
SOR kan med andre ord indsættes diskret fra luften, fra 
søsiden eller over land, og de kan indsamle informati
on, udføre p ræcisions-sprængninger eller befri gidsler et 
hvilket som helst sted i Verden. Derudover kan de del
tage i bekæmpelse af terrorisme, eller hjælpe skrøbeli
ge demokratier imod grupperinger, der ønsker at overta
ge magten fra demokrat isk valgte magthavere. Endvidere 



kan de løse en lang række konventionelle opgaver, såsom 
at indtage og s ikre en lufthavn, eller evakuere civile fra 
kriseområder. 

"TREDJE PARA" 
Den belgiske jorurnalist og fotograf Michiel Peeters, fik 
lov t il at kikke indenfor hos "Tredje Para-Commando Bat
talion" der er en af to bataljoner indenfor "special opera
tions regimentet" og "tredje para" hører til i Tielen, ca. 50 
km øst for Antverpen. 
"Tredje para" blev etableret helt tilbage i 1955, da Belgien 
var involveret i konflikter i Belgisk Congo, der blev et selv
stændigt demokratisk land i 1960. Her løste "tredje para" 
blandt andet opgaver i Kikwit, Kindu, Manono, Lokan
du og Kasongo indtil de forlod Burundi, for i 1962 at flytte 
hjem til Belgien, hvor de dog først rigtigt blev etableret i et 
tidligere britisk ammunit ionsdepot i 1977. 
"Tredje para" har med andre ord en relativt lang mili
tær-historie at se t ilbage på, og da "tredje para" også var 
involveret i Koreakrigen, va lgte man at give basen, de nu 
bor i, navnet "Camp P. Gailly" for at ære "Captain Pierre 
Gailly", der mistede livet i Korea-krigen. 

MISSION 
Hovedopgaverne for bataljonen inkluderer: 
• Hurtig indsats håde nationalt og internationalt 
• Indsættelse af "rygrad" i angrebsgruppe indenfor EU el-

ler i NATO-regi. 
• Evakuering af civile i konfliktzoner. 

I forbindelse med ovenstående opgaver kan "tredje para" 
indgå i vanskelige eller komplekse operationer ved hjælp 
af helikoptere, landsættelse fra fly eller med faldskærm fra 
fly, transport ad søvejen eller over land - dag og nat. Der
udover kan "tredje para" også ankomme t il konfliktzone 
mindre akut, og bistå i fredsbeva rende opgaver eller ind
sættes for at undgå væbnede konflikter. 

BANDITTER MØDER OVERMÆND 

SPECIAL OPERATION 
For at demonstrere hvad "tredje para" er i stand til, hav
de de som nævnt udarbejdet et scenario, hvor en gruppe 
Kalasnikov-bevæbnede "banditter" havde forskanset sig i 
et vandtårn i et beboelsesområde. Efter godt et døgns ob
servation og planlægning foretog "tredje para" et overra
skelsesangreb mod "banditterne", ved hjælp af to svært 
bevæbnede NH-90 angrebs-helikoptere. Umiddelbart ef
ter at have landsat soldaterne gik en gruppe til angreb på 
"banditterne" i vandtårnet, imens en anden gruppe holdt 
sig i baggrunden, men var klar til at gribe ind, hvis situa
tionen krævede det. I scenariet var med tænkt, at en sol
dat fra "tredje" para skulle agere ramt af "banditternes" 
kugler, i forbindelse med angrebet på vandtårnet. Derfor 
skulle der også trænes livreddende førstehjælp, samt eva
kuering af den sårede soldat fra kampzonen. 
Under beskyttelse af soldater fra "tredje para" blev den 
sårede stahiliseret. og hragt til Agusta-helikopteren. hvor 
medevac-holdet sørgede for videre transport væk fra 
kampzonen. Og da "banditterne" var nedkæmpet, og om
rådet sikret, blev alle t ilbageværende soldater fra "tredje 
para" samlet op af de to NH-90-helikoptere og fløjet til
bage til basen, hvor øvelsen blev de-briefet i detaljer, for at 
lære så meget som muligt af øvelsen. ;:,,' 

Artiklens forfatter Micheil Peeters takker !PR - SEC SCV fra 
3rd Bataljon Paracommando og FL W takker for at få lov til at 
dele historien med vore læsere! 
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'Knik' gletscheren, ikke langt fra Anchorage. Den lille Cessna 185, synlig under vingen, giver et indtryk af det grandiose landskab 

Tekst: Dieter Betz 
Fotos: Dieter Betz og Thomas Jøhnk 

EKSTREM VINTERFLYVNING 
- 4000 km på ski gennem Alaska's vildmark 

Thomas og jeg har fløjet en hel del 
sammen i Alaska - vi er vilde med 
'bush-flyvning' - at lande ude i ter
rænet, langt fra en flyveplads, men 
det kræver træning. Derfor deltog vi 
i ?016 i rt <;ærligt træningspr0gram 
under titlen "Flying for Survival" hos 
"Alaska Cub Training Special ists" 
- et intensivt kursus i at lande "Otf
Field" hvorsomhelst - uden at komme 
til skade. Da kurset var slut, havde vi 
for altid tabt vores hjerter til Alaska's 
storslåede vildmark og det føltes nær
mest underligt, at lande på en almin
delig asfaltbane. Men at fi nde et sted 
at lande ude i den store natur; på en 
grusbanke i en flod, på en klippeaf-
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sats i bjergene, på toppen af en glets
cher eller tusind andre muligheder -
det var sagen! 

Vi fik så meget blod på tanden, at 
vi hfgyncttr at fahulf rr rnn at prøvf 
bush-flyvning også om vinteren, når 
de fleste flyvepladser er lukket. Men 
med et par ski spændt under en Su
per Cub, ville hele Alaska stå åbent. 
Vi kunne nå ud til de fjerneste steder, 
hvor der med sikkerhed var ulve, biso
nokser og elge, men selvfølgelig ingen 
bjørne. De sover klogeligt nok om vin
teren. Men ulvene! Når man har hørt 
det første rigtige ulvehyl i vildmarken, 
er man for altid solgt til dette fascine-

rende dyr, som for mig er et symbol på 
det sidste ægte 'vilde'. 

Thomas er en grundig mand. Efter 
han havde fløjet Alaska tyndt med sin 
Supf r C:uh. uctstyret med ekstra sto
re bløde hjul, som kan lande næsten 
hvorsomhelst i landskabet, begynd-
te han at lede efter et sæt ski. Han 
fandt hydrauliske ski, som kan sæt
tes på understellet sammen med hju
lene, så både hjul og ski kan bruges 
henholdsvis. Flyet bliver ikke ligefrem 
hurtigere af det, men installationen 
er genial. Vinteren nærmede sig og 
vi begyndte at glæde os. I marts 2017 
stod flyveren klar ti l eventyret. 



Thomas havde ingen erfaring i 
skiflyvning. Det var her at jeg kom 
ind i billedet. Jeg havde i et par vin
tre i Danmark sat ski på min lille Pi
per C ub og lært mig teknikken til at 
starte og lande på is og sne. Udover at 
have mig med i bagsædet, havde Tho
mas planer om at slå et smut omkring 
en flyveskole i Alaska, lige for at få 
den grundlæggende træning i ski-flyv
ning. 

Thomas' Super Cub stod i en opvar
met hangar på flyvepladsen i Wolf 
Lake, omtrent en times kørsel fra 
Achorage. Lige ved siden af den in
ternationale lufthavn i Anchorage, 
ligger verdens største flyveplads for 
vandflyvere - og de fleste af dem ville 
naturligvis være udstyret med ski nu. 
Dem skulle vi lige hen at se på. 

Alt var dybfrossen på 'Lake Hood Se
aplane Base' som stedet hedder og 
som er verdens største og mest aktive 
vandfly-base. Om sommeren står her 
omkring 1500 fly, næsten alle udsty
ret med pontoner. De er parkeret ved 
hver sin lille landingsbro, med et lille 
skur på land, hvor folk opbevarer ting 
og sager til flyvning og flyveren. Nu 
stod flyene begravet i sne, flere stod 
på land stadig med pontoner på. Det 
var tydeligt, at de fleste brugte de-
res fly om sommeren. Og ikke uden 
grund. Vinterflyvn ing i Alaskas har
ske miljø stille r store krav til både pi
loten og udstyret. Statistikken siger, 
at 'bush-flyvning' i Alaska er det ab
solut farligste job af alle. Chancen for 
at dø er fem gange større end i de an
dre amerikanske stater. I de sidste 20 
år har der gennemsni tlig været over 
100 crashes per år i Alaska. 

Bush-flyvning er ikke uden risiko, det 
var vi forberedt på, ivhertfald teore
tisk. Vi havde en sammenlagt flyve
e rfaring på langt over 20.000 timer, 
hvor jeg stod for de 20.000 timer og 
Thomas for 'langt over'. Og udstyret 
var også iorden: vi havde alt 'survi
val gear' til at kunne klare os i eks
trem kulde under brutale vejrforhold, 
i tilfælde af vi kom til at overleve en 
crashlanding ude i ' no man's land'. 
Men vores absolute livsforsikring var, 
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Flyveskolen 'Alaska Floats and Ski' ved Christiansen søen 

Det er ikke sne, der mangler lige her - indkørsel til 'Wolf Lake' 

at vi skulle flyve i verdens bedste fly 
t il formålet: en PA 18 Super Cub. 

Selvfølgelig havde vi også 'EPJRB' 
- en nødsender som automatisk går 
i gang efter et voldsomt crash (vold
som G-påvirkning) med at sende 
nødsignaler og koordinater via satel
lit til redningstjenesten. Den kan også 
tændes manuelt efter en 'almindelig' 
nødlanding. Derudover havde vi sa
tellittelefon til bare at ringe hjem for 
at sige, at alt var vel. 

Det var ikke tilfældigt, vi havde valgt 
marts måned til eventyret: Vi ville 
følge 'IDITAROD', verdens læng
ste hundeslæde-race, som starter i 
Anchorage. Desuden er lyset, på det 
tidspunkt, kommet tilbage og dagene 
blevet betydeligt længere. Men kul
den var der stadig - ned til minus 45 
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C nogle steder i landet. Det betyder 
at flyets motor kræver udsøgt sær
behandling: efter hver landing skal 
den omgående pakkes ind i et isole
rende tæppe: og skal den stå natten 
over, skal der strøm ti l den indbyg
gede olievarmer hele natten, el lers 
får vi aldrig startet motoren - ivhert
fald ikke før det b liver sommer igen. 
Motorolien bliver så stiv at ingenting 
kan dreje rundt. Vi havde også en lil
le brændeovn med til at sætte til ud
stødningen, hvis vi skulle ende et sted 
uden strøm. Vi var dog lidt betænke
lige ved at have åben ild under et fly, 
der var fyldt med benzin. Det betød, 
at vi skulle holde vagt over den livs
vigtige flamme hele natten - men hel
ler det end alternativet. Sådan er det 
at leve i en dybfryser et stykke tid. Vi 
har selv valgt det - og hvorfor vælger 
vi det? Svaret er simpelt: på trods af 

al besvær, omkostninger og store risi
ci er belønningen så uendeligt stor, at 
det er det hele værd og mere til! 

Fra 'Lake Hood' tog vi en 'Uber', 
som er rimelig populær i Anchorage 
(og hadet andre steder i Alaska af de 
etablerede taxi-drivere). Det er be
tydeligt mere kostbesparende end at 
leje en bil, som a lligevel stå r på fly
vepladsen det meste af tiden. Og så 
er det sjovt; man kan risikere at blive 
hentet i en 'Hummer' eller en kabine 
pick-up truck til bjørnejagd; eller an
dre bilmodeller, som jeg ald rig i mit 
liv har siddet i. Folk kommer bare i 
deres privatbil og er synlig glade for 
at snakke med nogle 'slrangers' som 
en velkommen afveksling i deres hver
dag. Der er godt en times kørsel fra 
Anchorage lufthavn til 'Wolf Lake' 
airstrip, en tur som typisk koster 100 
USD med Uber og godt det dobbelte 
med Taxi. 

Da vi stod foran hangaren, gik det 
op for os at vi ikke kom til at fryse 
foreløbig. Der lå en vold af sne foran 
hangarporten. På trods af minus 22 
på udendørstermometret, kom vi til 
at svede begge to. 

Der var ingen hjemme hos 'Alaska 
Cub Training Specialists', lige bort
set fra en flok Super Cubs, parkeret 
udenfor hangaren, som bar tegn på, 
at de ikke havde været ude at flyve 
den dag. Snart stod 'vores' fine cub i 
selskab med de andre udenfor i sol
skinnet , og Gud ved om de ikke hvi
skede sammen om hvad vi nu skulle 
ud på - og mon ikke de andre fly bleg
nede lidt af misundelse. 

Blå himmel, solskin, vindsti lle - kan 
man ønske sig mere i Alaska? Hvorfor 
spilde tiden? Hvorfor ikke star tema
skineriet og se om alt virker, flyve en 
lille tu r, så pakke grejet og fortsætte 
til Talkeetna, hvor flyveskolen ligger 
- ca. halvanden times flyvning herfra. 
Det var planen i det mindste - men 
sk idtet vil ikke starte, selvom vi havde 
sat varmluftblæseren på. Men folk er 
fa ntastisk hjælpsomme på disse kan
ter, en mekaniker i nærheden smed 
a lt hvad han havde i hænderne, for 
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En me9et 9lad mand efter sit første solo på ski 'Lake Hood' verdens største vandflyver base 

at hjælpe os - og snart var vi igang. 
Efter en justering i karburatoren, en 
t imes intensiv pakning og et besøg 
hos pladsens tankstation, rullede en 
fuldt læsset flyver med optrukkede 
ski t il startbanen, som var ryddet for 
sne - for at starte mod en for os end
nu ukendt destination: 'Lake Christi
ansen'. 

Vi måtte flyve syd om 'Alaska Range', 
et bjergmassiv som løber hele vejen 
op mod Nordamerikas højeste bjerg, 
Mt. Denali, som når op i den svim
lende højde på 20.300 fod (6.190 
meter). Vi var selvfølgelig lidt bekym
rede over, hvordan det tunge fly ville 
opføre sig, men vi blev positivt over
rasket. Flyet steg forbavsende godt, 

Thomas sta(ter_til sit 1. solo på ski 

alt taget i betragtning og vi cruisede 
med 80 M PH med kursen mod Nord 
og 'Christiansen-søen'. Navnet min
der om, at der engang var Skandina
vere, som udvandrede til Canada og 
det nordlige USA for at finde lykken 
her. 

"6 minutter igen!" siger Thomas. Han 
har styr på navigationen med sin iPad 
mens jeg foretrækker at navigere med 
fingeren på et gammeldags kort. Da 
vi flyver henover Don Lee's flyvesko
le, afslører sporene i sneen at tre af 
hans fly er ude, de andre står stadig 
dækket af sne. Der er heller ingen på 
frekvensen og når vi nu har søen for 
os selv, kan vi lige så godt øve os lidt 
med touch and go's. Vi kalder Tal-

keetna lufthavn, som ligger kun 2 km 
væk og får lov til at la.ve landingsrun
der på 'Christiansen' . 

Landingsbanen er tydelig: en 500 m 
lang hvid stribe i sneen som reflekte
rer lyset anderledes end den oml ig
gende sne, ford i den er trådt flad af 
utall ige starter og landinger, men den 
ses kun tydeligt fra bestemte vink-
ler og den blive r nemt væk. Indflyv
ning forgår over høje grantræer, som 
får banen t il at virke endnu kortere, 
så det gælder om at flyve de korrekte 
hastigheder. Men alt er ' right on the 
rnoney' - Thomas flyver sin skiftyver 
som om han a ldrig har bestilt andet 
og efter et passende an tal landinger 
føler jeg mig fristet til at spørge ham 
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om han ikke har lyst til at sætte mig 
af, fordi jeg skal tisse. 

"Yes", siger han med tommelfingeren 
i vejret, "og så laver jeg lige tre styk
ker mere!" 

Da han standser motoren ved Don 
Lee's ha ngar, er han en stor, glad 
dreng som ikke kan få armene ned. 

Denne aften sad der to glade drenge 
på en bar i Talkeetna og fejrede livet 
og Thomas' første solo på ski. 

Næste formiddag blev det alvor. Vi 
skulle ud at flyve med hver sin instruk
tør. Thomas fløj med Don Lee for 
at lære et par ekstra tricks og jeg fik 
tildelt Don's chefinstruktør, Brooke 
Ramon, en attraktiv ung kvinde op
vokset i Missouri, som havde tabt sit 
hjerte til halehjulsfly og bushflyvning 
og derved var havnet i Alaska's øde
mark. Hun skulle vise mig, hvordan 
man laver sin egen landingsbane i dyb 
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sne - noget, Thomas og jeg kunne få 
brug for senere. Hun bød mig at tage 
plads, eller rettere at kravle ind på pi
lotsædet i skolens PA 22, hvor man 
sidder ved siden af hinanden, vel og 
mærke iklædt tykt vintertøj og støvler, 
så man sidder klemt og skræmmende 
tæt på hinanden. Jeg følte, jeg nær
mest sad sidelæns for at gi' plads til 
hende. Vores Super Cub var den rene 
luksus sammenlignet med. Jeg håbede 
bare at min hvidløgsånde fra aftenens 
festmiddag ikke generede hende for 
meget. Jeg så at hun meget diskret åb
nede friskluftdyserne. 

De næste to timer bestod af intensiv 
træning og indlæring. Brooke kunne 
sit kram og min fortid som instruk
tør og commerciel pilot, gjorde abso
lut intet indtryk på hende. Hun vid
ste at jeg var en 'bloody' nybegynder 
på hendes felt - og det havde hun ret 
i. Men det hjalp dog, at jeg var fo r
holdsvis lærnem på trods af min høje 
alder; og hun bemærkede til slut, at 

Sneen bærer 
flyet godt nok, 
men udenfor 
sporet synker 

mani. 

Det ideale understel til vinterflyvning i Alaska 

Don Lee's hytte på Talkeetna 
gletscheren. Han har selv fløjet 
hver eneste stump til huset 
som ligger i 7000 tt 

hun også var stor t ilhænger af hvid
løg. 

Vejret var perfekt hele dagen med 
vindstille og sol til at gøre det, som 
Thomas og jeg havde set mest frem til 
at prøve mens vi var på skolen: Glets
cherlandingen. Don og Brooke fløj i 
hver sin PA 22 med en klient, mens 
Thomas og jeg fulgte efter i Super 
Cub'en. 

" I kan bare hænge på og lande i vores 
spor på gletscheren"! havde Don sagt, 
"så laver jeg et par land inger med 
Thomas". Ja, det lød nemt nok. 

Mt. Denali stod glasklart i det fjerne 
og så på, mens tre små fly samlet steg 
mod de sneklædte kæmper i 'Alaska 
Range' - tre mikroskopiske flyvende 
apparater på vej ind i giganternes ver
den. Vi måtte under ingen omstæn
digheder tabe de andre fly af syne - vi 
vidste ikke engang hvor vi skulle hen -
det var Don Lee's helt 'private' glets-



Klar til første gletscher start 

cher, som han ikke engang vil vise 
os på et kort. Som han sagde: Han vil 
ikke have ubudne gæster. 

Efterhånden som vi nærmede os de 
høje tinder, forsvandt de mulige lan
dingspladser under os og blev mere 
og mere udskiftet med steder, hvor 
man måske kunne overleve en crash
landing i tilfælde af et motorstop. 
Denne tanke skal man først vende sig 
t il. I dag var vi sammen med nogen 
som kunne hjælpe os, men fra i mor
gen er vi helt alc11c..:. 

Jeg forsøger at holde liv i mine tæer 
og flytter varmluftslangen på gulvet 
fra den ene støvle til den anden. Tem
peraturen udenfor er minus 25 C. Vi 
passerer 6000 ft og stiger stadig, men 

nu drejer flyene foran os til venstre, på 
vej midt ind i et dystert massiv og en 
smal passage som åbner sig til en ly
sende kæmpeskål af sne og is. Det er 
Talkeetna-gletscheren, som den også 
hedder; den ligner en kæmpe stor gry
de fyldt med sne med en smuk, jævn 
overflade, omgivet af næsten lodret-
te tinder, der ligner hajtænder. Det 
er utroligt, så små flyene bliver i disse 
omgivelser. Vi flyver en inspektions
runde sammen - 7500 fod på højde
måleren og 500 ft over isen. Det ser 
ualmi11JeligL f111L uJ. D011 la11Jer førsl, 
så Brooke. Vi tager en runde mere. 

Det e r svært at bedømme højden, så 
første gang kommer vi for højt ind. 
Der er absolut ingen reference punk
ter på overfladen, alt drukner i hvidt, 
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og horisonten er naturligvis også væk. 
Næste gang lykkes det - vi finder spo
rene fra de foregående fly igen. Med 
adrenalinen pumpende i halsen, nær
mer vi os den blændende hvide over
flade og først nu ser vi at det går ret 
kraftigt opad bakke, så vi må holde 
power på, for at komme op og rundt 
og parkere ved siden af de andre. 

Vores første gletscherlanding! Nu er 
der ikke noget som kan ryste os længe
re. Vi hopper og danser i sneen som to 
iJioLc..:r - i 7000 fods l10jdc..: ved siJ c..:11 af 
vores fly. (Forresten er det ikke nemt 
at danse, når man synker i t il knæe-
ne - og i 25 min usgrader) . Thomas får 
et par landinger med Don, så flyver 
vi hjem for at pakke t il eventyret, som 
først rigtigt begynder i morgen. ;>r' 
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Redigeret af Marianne Jørgensen 

KLUBTU 
Midtjysk Flyveklub arrangerer hvert 
år i uge 21 en klubtur. Tidligere år har 
ture gået til bl.a. Marokko, Østersøen 
Rundt, Skotland, Ukraine. 
I 2019 gik turen til Adriaterhavet, selv
om den oprindelige plan var Sorte
havet. Vi fløj gennem følgende lande: 
Tyskland, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, 
Ungarn, Kroatien, I3osnien-l lercego
vina, Slovenien, Italien, Frankrig og 
Schweiz. Med på turen i år var 4 fly: 
En privatejet Rockwell Cornrna11Jer ll5 
TC, og 3 klubfly som er 2 Cessna 172 og 
en Pi per 28 Cherokee. 
Vi var i alt 10 personer afsted: To med 
mange års erfaring i flyvning og to som 
var på deres første tur som piloter i 
udlandet. De fem øvrige har været på 
nogle få ture med Midtjysk Flyveklub. 
Den sidste deltager er kæreste til en af 
piloterne. Denne variation i deltage-
re giver en unik mulighed for at bringe 
erfaring videre. 

Første dag bød på en større udfor
dring. Vi havde nok alle set på vejr
udsigten flere gange op til afgangsda
gen den 17. maj 2019. Der var et større 
område med regnvejr, som dække-
de Polen, Nordtyskland og det me-
ste af Danmark. En østenvind flyttede 
regn-området mod vest. Vi mødtes kl. 
10.00 på Herning Lufthavn og drøfte
de muligheden for at komme afsted. 
Først overvejede vi, om vi kunne kom
me under skyerne sydpå, men 500 
fods flyvehøjde og sigt på 4000 meter 
er altså ikke godt nok. Så fik en af de 
garvede piloter den tanke, at vi kun
ne flyve vestpå. METAR for Stauning 
sagcte broken i 7000 foct Opkalct til en 
meteorolog oplyste os om en forventet 
skyhøjde på op til ca. 7.000 fod. 
Det blev løsningen for de 3 klubfly. Vi 
Oøj til Stauning og fandt lidt blå him
mel mellem skyerne. Vi spurgte Bil
lund om de havde bedre viden om sky
højden, for det er altså helt umuligt 
at bedømme, om vores gamle ny, kan 
nå op over skyerne ved blot at kikke 
på skyerne. Billund spurgte en kom
merciel pilot, som netop var afgået fra 
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Billund, om han ville oplyse, i hvilken 
højde han kom fri af skyerne. Det blev 
oplyst til 5.500 fod. Det blev udslags
givende. Vi climbede til FL 75 og en 
kurs sydover. Et af flyene havde lidt 
svært ved af finde plads mellem skyer
ne. Så er det blot at bede om air to air 
kommunikat ion og hjælpe flyet over i 
et godt område. Ved Liibcck kunne vi 
decend til 2.000 fod. Vi havde en del 
modvind og efter descend til 2.000 fod 
ku1111e vi glæde os over 111imlsl 10 kHol> 
bedre GS. 
Vi mellemlandede i Magdeburg i Tysk
land for tankning af fly og besætning. 
Herefter videre til Katowice i det syd
lige Polen. For de 3 klubfly blev det til 
lidt over 8 timer i luften. 
Det 4. fly - Rockwell Commander 
kunne nøjes med lidt over 3 timer, 
men det var til gengæld også IFR-flyv
ning (instrument) med CAS på 140 
knob. 
Vi vil normalt gå efter at lande i små 
lufthavne. Det er mest hyggeligt og det 
er billigst. Magdeburg er et godt ek
sempel herpå. Pris for landing 7 Euro. 
Det er selvfølgelig også en oplevelse at 
lande i en international lufthavn som 
Katowice med klarering, marehall og 
handling. Men prisen er også en an
den. Vi blev kørt i stor Mercedes CLS 
fra flyene til terminalen. Fin oplevelse, 
men det kostede altså lidt over 1.000 
kr. pr. fly for den udsøgte fornøjelse. 

Dag 2 bød på sightseeing i Katowice 
og Krakow med bl.a. en tur til Aus
chwitz-Birkenau. Vi var alle meget stille 
og eftertænksomme efter besøgene. 

Dag 3 startede med en flyvning fra Ka
towice til Balaton. Vi mellemlandede 
i LHSM. Nu skulle vi ud af Schengen, 
og derfor skulle det være en toldluft
havn. Det ene klub fly - SE G PD - fik 
problemer med strømmen. Da vi fløj 
videre tæt på hinanden mod Zadar 
blev problemerne med strømmen for
værret. Via mobiltelefon overgik vi til 
formationsflyvning og visuel kontakt 
mellem alle 3 fly. Der var stor service 

fra Zagreb Radar. Vi blev tvunget til 
at lande i den store lufthavn i Zagreb. 
Selvom det var søndag og sidst på ef
termiddagen, var det muligt at få en 
mekaniker til at se på alternatoren (ge
neratoren). Han foretog en midlerti
dig reparation, og vi afgik moct Zactar. 
Kort efter afgang var det igen slut med 
alternatoren, men batteriet havde 
strøm nok, så vi fortsatte til Zadar og 
landede lidt efter kl. 20.00. 

Det privatejede fly var draget i forve
jen til Zadar. De havde sørget for at 
booke værelser. Herligt med en sådan 
service. Først kl. 22.30 fandt vi en re
staurant. Så kunne besætning også få 
tanket brændstof. 



Dagen efter blev brugt på flyværksted 
som bestilte ny alternator. Vores in
struktør, Henning Bach Andersen, har 
den største erfaring med alt ved fly. 
Han var sikker på, at det nok blot var 
kulbørsterne i alternatoren, der var 
slidte, men det var ikke så let at over
bevise mekanikeren. Så blev der tid til 
at være turist i Zadar. Sidst på dagen 
fik vi bekræftet, at det var nok med en 
rensning af kulbørsterne. (Gad vide, 
hvad den reparation kommer til at ko
ste ... ). 
Med en repareret alternator gik turen 
op langs den Kroatiske kyst til Sloveni
en. Ind i Sehengen med fortoldning og 
brændstof. Næste ben er flyvning over 
Venedig til Torino og lande på en lille 

lufthavn med gratis landing. Begge ben 
var med megen radiokommunikati-
on for flyvningerne i de områder er fra 
rapportpunkt til rapportpunkt. Nogle 
gange udenom lukkede områder. An
dre gange med radar-vektoring. Langs 
hele Kroatiens kyst er det D-luftrum, 
så det var med at følge den angivne 
rute nøjagtig. Vejret blev løbende bed
re. Fra Slovenien til Venedig lav sigt 
i 2000 fod . Lige på grænsen til det 
brugbare. Derefter klarede det pænt 
op, og flot vejr med scattered cumulus 
clouds. 

Næste dag blev vejret igen studeret. Vi 
skulle finde en god rute gennem alper
ne. Mange alternativer blev overvejet. 

KLUBTUR 

Heldigvis var vejret godt og udsigten 
var til rigtig godt vejr i løbet af dagen. 
Hvornår skulle vi afsted og med hvil
ken rute? Skulle den være kort eller 
længere? Hvilke højder kan vi klare? 
SkyDemon giver hjælp til GAFOR-ru
ter. Der kan man også se, at vej ret blev 
bedre i løbet af dagen. Mange har en 
mening. Et af flyene har svært ved at 
climbe over 8000 fod, hvilket blev ud
slagsgivende. Nogle lokale piloter blev 
også taget med på råd. Vi valgte en 
rute sydvest på og endelig nordpå t il 
Grenoble og Lausanne-søen. Det var 
ubeskrivelig flot. At flyve inde i Alper
ne primært i FL 80 og have bjerge hø
jere til begge sider ti l Chambery Chal
les Les Eaux. Det var nok den flotteste 
flyvetur, vi har haft. 
Andet ben til Colmar i Alsace. Så blev 
det tid ti l en sejrsmiddag. 3-retters 
mad. Ikke den største oplevelse, men 
det er trods alt en detal_je i forhold ti l 
flyvning gennem Alperne. 
Så var der tilbage de sidste 2 flyvnin
ger. Først ind i Tyskland til Ganderke
see Atlas Airfield nær Bremen og der
efter ti lbage til hjemklubben i EKHG. 
Vejrudsigterne har vi studeret minu
tiøst gennem alle dage. Hvor er det 
gode vejr? Skal vi til Østeuropa eller 
er den vestlige del bedst? Skal vi re-
tur gennem alperne ad den ene vej el
ler den anden vej? Vej ret bestemmer. 
Vi var heldige. Godt nok startede vi i 
lidt marginalt vejr, men vi valgte den 
rigtige rute. I den forbindelse var det 
en stor fordel at have erfarne piloter 
med. Havde vi fløjet den samme rute, 
men modsatte vej, havde vi sikkert haft 
en dårligere oplevelse. Nu blev det en 
uforglemmelig oplevelse. ;>r' 
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Tekst og foto: Stefan Degraef. Oversættelse: Rune Balle 

Finlands fineste ''WARBIRD'' 
På den smukt beliggende Rayskala-flyveplads (ICAO EFRY), omkring 
100 sømil nordvest for Finland's hovedstad Helsinki, bor en af Finlands 
mest sjældne og måske smukkeste "warbird": VL Viima Vl-3 (OH-VIG). 

Da ci"t fin,k" flyv('våhen llrnavoirnat i l910'erne ikke var i 
stand til at skaffe nok tyskbyggede FockeWulf FW44J Sti
eglitz-træningsfly - ford i det tyske flyvevåben var under 
massiv opbygning - besluttede det finske flyvevåben i 1935 
at bestille 24 Viima-træningsfly. 
Viima er udstyret med en 7 cylinder 150 hk (110 Kw) luft
kølet Siemens Halske Shl4A4 stjernemotor, og den sær
egne dobbeltdækker blev udviklel og konslruerel af den 
statslige finske virksomhed Valtion Lentokonetehdas, der 
blev grundlagt i februar 1928. 
Flyet blev oprindeligt brugt som træningsfly af det finske 
flyvevåbens flyveskole Lentosotakoula/LentoSK i Kauha
va i det vestlige Finland, og i perioden hvor det udelukken
de fungerede som træningsfly, var det malet så det havde 
orange vinger og haleplan, for at gøre det så synligt som 
muligt. 
Under vinterkrigen mod Sovjetunionen i 1939-40 blev Vii
ma også brugt som observationsfly og logistisk støtte, og 
piloter, der skulle omskoles til Viima'en, fløj ofte deres 
træningsture over grænsen mellem Finland og Sovjetunio
nen. 
Flyets fantastiske manøvreevner gjorde det ideelt til pa
truljering, og da det kunne starte og lande på ekstremt 
korte baner, var det perfekt til taktiske operationer som 
landsætning af "spejdere", observation i lav højde og ned
kastning af beskeder til finske militære enheder. Modsat 
skoleflyvning, var det ikke nødvendigt at være så synlig 
som muligt, til disse militære opgaver, hvorfor Viima-fly
ene blev malet, så de havde blågrønne oversider, blå bund 
og camouflagemalede vinger. 
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EFTERKRIGSTIDEN 
Da krigshandlingerne ophørte, blev de tilbageværende fly 
brugt som forbindelsesfly i det finske flyvevåben, og for at 
gøre flyene mere anvendelige i de kolde vintermåneder, 
blev det åbne cockpit bygget om, så piloterne kunne sid
de mindre koldt under et plexiglas canopy. Ombygningen 
medførte, at flyenes cockpit blev bredere, hvilket gav 
aerodynamiske udfordringer, så del va1 nødveudigl al 
gøre halerorene større. 
Viima Vll-3 blev anvendt længe efter Anden Verdens
krig, og så sent om i maj måned 1960 blev de reste
rende Viima Vl-3 taget ud af operationel tjeneste, 
sammen med de ti tilbageværende dobbeltdæk
kere, og de aldrende fly blev solgt til for
skellige flyveklubber rundt om i Finland. 
Her blev de hovedsaligt brugt til at slæ-
be svævefly i luften, indtil de blev erstattet 
af mere tidssvarende slæbefly. Og ligesom 
så mange andre steder, forsvandt sådanne 
gamle "ubrugelige" fly stille og roligt i løbet af 
1960'erne og 70'erne, hvor de ganske enkelt blev 
hugget op til skrot. 
Et enkelt fly overlevede dog, hvilket var VI-3, der 

fandt vej t il Storbritannien, hvor det i 1973 blev 
registreret G-BAAY, tilhørende "Personal Planes 
Services" på Booker flyvepladsen (Wycornbe Air 
Park Booker, Marlow/UK). 
Da flyet kom til Storbritannien gennemgik det om
fattende restaurering, hvilket blandt andet medførte, 
at det overdækkede plexiglas-cockpit blev ført tilbage til 



sit oprindelige udseende, med undtagelse af, at 
det store sideror, der ikke blev ført tilbage til 
oprindelig størrelse. Derudover blev det malet 
i en grønlig farve, der dog senere blev ændret 
til en rødlig "rød-baron" bemaling, fordi fly-
et så kunne spille med i action-filmen "Aces 
H igh", hvor det kan ses i hele syv sekunder! 
Efter denne glorværdige fi lmkarriere b lev fly
et ført til den oprindelige finske to-farvede 
bemaling for senere at ende med Luftwalfe 
FW44 Stieglitz trænings-bemaling. 

TILBAGE TIL KONTINENTET 
Da VL Viima V l-3 den 23. november 1989 
havde logget 5.500 timer, forlod det Stor
brita nnien for at flyve t il sit nye hjem: Fly-
ing Legends Collection (Landuyt Oldti-
mers) at Kortrijk-Wevelgem lufthavnen i 
Belgien, og op gennem 1990'erne deltog 
det ofte ti l flyvestævner og airshows i Bel
gien, med registreringen OO-EBL. Flyet 
blev dog skadet i forbindelse med en ulyk
ke i 1994, hvorefter det blev sendt til 
genopbygning hos 

"Skysport Engineering" i England. 
Efter at den belgiske flysamlings 
ejer, Robert Land uyt, pludselig gik 
bort, blev hans imponerende fly
samlingen solgt, og de fleste fly 
forlod Belgien, inklusiv OO-EBL. 
Det blev slettet fra belgisk regi
ster den 14. j uni 2011, hvorefter 
det blev solgt t il en tysk samler, 
der også overtog Landuyt's ''old
t imer" Bucker Bi.i-133C Jung
meister OO-E I I. Den nye ejer 
var dog ikkr ~ymkrligt intr rr~
seret i sin nyerhvervede Viima, 
der fik registreringen D-EV
VI, og flyet stod derfor bare 
i en hangar hvor det blev 
mere eller mindre glemt. 
VIIMA vender tilbage t il 

Finland 
Ved en ren t ilfældighed 
fandt den engelske flyentu
siast Phillip Lawton D-EV-
VI i Tyskland. Han var på det t ids-

FINLANDS FINESTE "WA~BIRD" 

punkt engageret i opbygn ingen af 
en flysamli ng i Finland, hvor man 
savnede noget finskbygget "vinta-
ge" for, blandt andet, at supplere en 
finsk Hawker 1-lurr icane i finsk vinter
krigs-bemaling. 
Efter grundig teknisk inspektion og 
overhaling, blev D-EVVI - der fi k den 
finske registrering OH-VIG - flyttet ti l 
Rayskalii flyvepladsen, der b lev anlagt 
i 1930'erne, for at det finske flyvevåben 
kunne forsvare Helsin ki mod sovjeti
ske luftangreb. Fra Rayskiilå er flyet ble
vet brugt t il opvisninger lokalt og rundt 
omkring i Finland, og for at gøre opvis
ningerne flottere, har flyet fået monteret 
røg-system. 
At holde det sjældne finske fly luftdygt igt 
kan lyde som noget af en udfordring, men 
da det har en del t il fælles med FockeWulf 

FW44 Stiegli tz, 
e r der en del re
servedele der 
er relativt let-
te at skaffe. Ikke 
mindst fordi de 
to fly har sam
me motor, nemlig 
en Siemens Hal
ske Shl4 stjer
nemotor, der er 
udrustet med en 
kunstflyvnings-kar
burator, så flyets 
motor kan holdes i 
gang når der flyves 
på hovedet i længe-

re tid. 
Selvom Viima'en OH-VIG er 

sjælden, så findes der faktisk hele to søsterfly i Fin
land. Det ene kan dog ikke flyve, men da det har 

fungeret som "skrue-objekt" på en tekniske skole 
i Rovaniemi, i det nordlige Finland, e r det i så god 
stand , at vil være muligt at restaurere flyet. Registre

ring er reserveret, og når det engang bliver færd igt, 
vil det blive registreret OH-VIE. Planen er at det skal 
kunnr flyv!:' i ?O? l, og til cfrn tict vil dl:'t ~tå ,om dl:'t , å 

ud i 1943, med originale gennemrestaurerede instru-
menter. Den tredje Viima - OH-VIF / VI-17 - er luft
dygtig, og udrustet med lukket "vinter-cockpit". 

Ligesom vi i Danmar k er stolte af vores alt for korte hi
storiske epoke som flybygger-nat ion, i de gode gamle 

dage hvor Kramme og Zeuthen byggede KZ-flyene, så er 
man i Fin land stolte over at have bevaret mindre end en 
håndfuld af de Vi ima'er der blev bygget. Planen er at vise 
flyene frem t il flystævner og airshows, og at give offentlig
heden mulighed for at se nærmere flyene, når de er på jor
den i gode hangarer. :;:,,, 
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Selv om de mange 
beboere i blikskurene 
nærmest boede på 
landingsbanen i Opu
wo, vakte vores lille fly 
alligevel stor opsigt. 
Det er langtfra hver 
dag, at her kommer 
flyvende gæster, og 
landingsbanen tjener 
derfor også som 
hovedfærdselsåre for 
alt fra biler og cykler 
til børn og /østgående 
køer, grise og høns. 

~ -~ 

, ,- ......... . . 

Ti dage inde i vores anden rund-
tur over Afrika nåede vi til det sid
ste land, Na mibia. Stadig uden hver
ken tracker eller radiokontakt, da 
den nye radio, vi længselsfuldt havde 
ventet på i Kasane i Botswana, tilsy
neladende heller ikke virkede. Det 
va r formelt ikke et problem, idet der 
stort set ikke er nogen steder eller 
landingspladser i landet, hvor der er 
brug for radio. 

-,e!(. 
~:Jo.~~~~ 

Men Namibia er et af verdens tørre
ste og mest tyntlt befolkede omrttder. 
Så omstændighederne taget i betragt
ning, besluttede vi at upgrade vores 
sikkerhedsudstyr til at omfatte yderli
gere 2 liter vand, så vi hele tiden hav
de 5 liter ombord. En betydelig del ar 
den samlede bagage på cirka 20 kg. 

Samtidig rastholdt vi vores hidtidige 
procedure om dagligt at snakke med 

.... 



både flymyndighecterne og flyets ejer .· · 
. Craig Lang omkring vores flypJaner, 

selv om flyplane r· ikk~ e r noget krav i 
forhold til at flyve· ru!1dt i Nam ibia . 

Vi havde regnet med at skulle føl -
ge den berøm te Skeleton Coast hele 
vejen fra A ngolas grænse t il Swa
kopmu nd. Men den drilske radio og 
Namibias barske natur fik teamets 
sikkerhedsansvarlige ti l a t nedlægge 
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,• ·. 

'"'""" ,· - . -,- ,~e tQ og skippe de første'-::·!l ]..est øde~ af vores and'en rundtur fra Sydafrika 
cirka 300 ·km diaman_tmi'ne-op,~åde, over Botswana t il Namibia - og retur 
som'er-spærre t for a l'trafik til land5: ,· .: tiLSydafrika. 

Resten af ruten blev kun løst planlagt, 
da det var svært for os på fo rhånd 
p ræcist a t vurdere afstandene mellem 
de meget få benzinsta tio ner i la ndet. 

På de fø lgende sider fø lger uddrag 
fra vores rejsedagbog fra slu tningen 

OPUWO, NAMIBIA, 5. AUGUST 2018 
Efter et par dage gennem den fro
dige Caprivi-stribe, der ligger kile t 
ind som en smal ko rridor mel lem 
Botswana og A ngo la, har vi ramt det 
virkelig au ten tiske Na mibia . Besk idt, 
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støvet, fattigt, kaotisk, hjertevarmt -
og så anderledes på en gang. Slet ikke 
hvad vi forventede, da vi i morges 
satte kursen mod byen Opuwo - ho
vedstaden i den nordvestlige provins 
Kunene. 

Første overraskelse var flyvepladsen. 
I vores afrikan ske flyvebibel stod den 
anført som en ret stor plads med to 
kilometer lange asfaltbaner. Men da 
vi fløj ind over byen, kunne vi slet 
ikke få øje på den. I stedet fo r var de r 
i hundredvis af faldefærdige bliksku
re lige der i udkanten af byen, hvor 
GPS'en angav, at lufthavnen skulle 
være. 

Først ved tredje overflyvning gik det 
op for os, at den brede støvede ho
vedvej mellem skurene faktisk var 
en landingsbane, der blot var blevet 
overtaget af et virvar af mennesker 
og løsgående køer, hunde, geder og 
høns. 

Der måtte en fjerde meget lav over
flyvn ing til at få dele af trafikken til at 
trække ud i siden af banen, så vi kun
ne tage den i brug. 

Vores knap så anonyme ankomst hav
de fået en stor flok af blikbyens børn 
til nysgerrigt at st imle sammen, og så 
snart motore n var slukket, løb de hen 
for at kigge lidt n ærmere på de mysti
ske fremmede . 

For første gang på turen var vi virkelig 
i tvivl om, hvorvidt vi skulle blive eller 
bare lette igen. Det føltes som om, vi 
var landet i et stort kaos - hvad vi også 
var - og vi følte os overhovedet ikke 
trygge ved at forlade flyveren. 

Mens jeg både prøvede at være imø
dekommende overfor de mange nys
gerrige unger og samtidig undgå at 
de begyndte at kravle rundt på Sa
vannah'en, gik Bjørn over til en flok 
ældre mænd, der sad uden for et af 
skurene og betragtede hele sceneri
et på afstand. Med deres hjælp fik vi 
hyret en bevæbnet vagt til at passe på 
flyet, og efter et opkald til vagtfirma
ets hovedkontor i Windhoek for at 
være helt sikre, er vi nu ankommet 
til vores hjem for de næste 2 dage: Et 
lille primit ivt hoste! midt mellem alle 
blikskurene. 

Nu kan jeg bedre forstå, hvorfor det 
var så billigt. 

EPUPA, NAMIBIA, 6. AUGUST 2018 
I dag var vi lige ved at få testet, om 
det namibiske lufthavnsvæsen faktisk 
ville sætte en redningsaktion i gang, 
hvis vi skulle komme i knibe og ikke 
overholde vores flyplan. 

Dagens plan var en rundtur gik fra 
Opuwo via Ruacana helt i nord på 
grænsen til Angola til Epupa vandfal-
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det. Her havde vi allieret os med en 
lokal guide, der hente os, så vi kunne 
få lidt frokost, se vandfaldet og kom
me på besøg hos det farverige stam
mefolk, himbaerne, inden vi skulle 
retur til Opuwo. 

Fra Ruacana fulgte vi grænsefloden 
Kunene til det spektakulære vand
fald. En spektakulær flyvetur. 

På grund af den sparsomme befolk
ning var der ikke mange el-lednin
ger at tage højde for, så en stor del af 
turen lå vi bare nogle få meter over 
vandoverfladen på floden, der er 
hjemsted fo r både flodheste og kro
kodiller. Kun når bjergsiderne langs 
floden blev lidt for stejle, steg Savan
nah'en nogle hundrede fod, så vi ikke 
blev fanget i dalene. 

Vel ankommet t il Epupa ville vi luk
ke formiddagens flyplan med et tele
fonopkald. Vi havde bare ikke taget 
højde for. at himhaerne stad ig lever 
på traditionel, prim it iv vis uden mo
biltelefoner, så der var ingen dækning 
overhovedet. Vores guide måtte der
for køre os rundt på må og få, ind-
til der endelig kom to streger i tele
fonens d isplay, og vi fik fat i tårnet i 
Windhoek bare få minutter før vo-
res anmeldte search and rescue tids
punkt. 
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UIS, NAMIBIA, 8. AUGUST 2018 
For første gang på turen nåede vi 
Afrikas Atlanterhavskyst. Og det var 
ikke bare på et hvilket som helst sted, 
men derimod i den nordlige del af 
den sagnomspundne Skeleton Coast 
med hundredevis af kilometer med 
øde vindomsuste strande og forladte 
gam le skibsvrag. 

Men her er også liv. Særligt dyreliv. 
Og vi spottede flere store sælkolonier 
på turen. 

Her over middag landede vi i den lil
le mineby Uis. Den gamle tinmine er 
for længst lukket, og byen er lidt af en 
soveby med meget få indbyggere - en 
stor procentdel a f dem er pensionister. 
Det fik jeg blandt andet syn for ved 
byens lille købmand, der ikke havde 

AA-batterier til kameraer på lager. Til 
gengæld havde han et bredt sortiment 
af batterier til høreapparater. 

Vi er tjekket ind på Brandberg Rest 
Camp. Motellet er det absolut liv
ligste sted i byen takket være ejeren 
Basil, der tager imod alle sine gæ
ster med højt humør og stor gæstfri
bf.ct. Og vi f. r ingrn uncttagt'l.;;r. Srlv 
om motellet er fuldt belagt, har Basil 
ladet os bo på et værelse i privaten, 
der egentlig var tiltænkt hans bror, 
som er på besøg. Nattetemperaturen 
her har været under frysepunktet de 
sidste par dage, så Basil kunne ikke 
nænne at lade os bo i telt som plan
lagt. 

Umiddelbart efter ankomsten fik vi 
udleveret nøglerne til hans fi rhj uls-

trækker, og vi er nu på vej ud for at 
nogle flere tusind år gamle hulemale
rier lavet af buskmændene på bjerg
væggene af det nærliggende Brand
berg. 
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SOSSUSVLEI, NAMIBIA, 14.AUGUST 2018 
Det er altid en rar følelse at vide, at 
Rotax motoren i Savannah'en er på
lidelig og driftssikker. I dag var jeg 
dog ekstra glad for den følelse, da vi 
krydsede Sossusvlei - et ørkenområde 
på 32.000 km2 med nogle af verdens 
højeste klitter. Der var ikke mange 
muligheder for succesfulde nødlan
dinger her. 

Klitterne har karakteristiske røde 
farver, og synet ud over dem var helt 
spektakulært. 
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FISH RIVER CANYON, NAMIBIA, 
17. AUGUST 2018 
Vi kan næsten ikke få armene ned. 
Dagen har været helt igennem fanta
stisk. 

Først havde vi den smukkeste flyvetur 
i klart vejr over Afrikas største kløft, 
Fish R iver Canyon. Et fuldstændigt 
imponerende syn at se kløften slug-
te sig gennem det smukke landskab 
gennem 160 km. Og i modsætning 
til den amerikanske storebror Grand 
Canyon, havde vi oplevelsen helt for 

Udsigt til en lille 
eland-flok uden 
for vores hytte 

os selv. Ingen a ndre i luftrummet, og 
kun et enkelt sted spottede vi en lille 
gruppe mennesker på kanten af en af 
de stejle, nøgne bjergsider. 

Herefter den sjoveste landing ved det 
charmerende motel Canyon Road 
House. Dagen før havde vi kontaktet 
ejeren, fordi motellet også har om
rådets eneste benzinstation. Men vi 
kunne ikke lokalisere en landings
plads i nærheden. Aftalen blev, at vi 
bare skulle flyve lavt over motellet og 
herefter lande på den forholdsvis øde 

' . 
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landevej og taxi op til motellets par
keringsplads. Vist ikke helt efter reg
lerne, men svært at sige nej til. 

Så snart vi fløj over motellet, kun
ne vi se aktivitet. To firhjulstrækkere 
forlod parkeringspladsen i høj fart i 
hver sin retning på hovedvejen. Med 
cirka 300 meters mellemrum stop
pede de på tværs. Dels for at stoppe 
eventuel trafik, og dels for at marke
re et el-luftledning og en fordybning 
i vejen. 

Landingen forløb helt uden proble
mer og Savannah'en står nu med ful
de tanke på motellets parkeringsplads 
- mere end klar til en lige så sjov ta
ke-off i morgen. 
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En del af velkomstkomiteen 
på Canyon Road House 

UPINGTON, SYDAFRIKA, 
19. AUGUST 2018 
Så har vi krydset grænsen og er tilba
ge i Sydafrika, hvor det hele begynd
te for snart 3 måneder. Og hvilken 
tur retur! I den her del af Sydafrika, 
er der kun få muligheder for at kryd
se grænsen fra Namibia i fly, da man 
pga told- og immigrationsmyndighe
der skal tjekke ud i lufthavnen i Ke
etmannshoop og ikke må lande igen, 
før man når Upington i Sydafrika. 

Det er en tur på cirka 3 timer og altså 
meget tæt på grænsen af, hvor langt 
vi har turde planlægge at flyve uden 
benzinstop. Men i dag havde vi ikke 
noget valg. Heldigvis blev vi blæst 
hele vejen over grænsen af en med
vind, så vi klarede turen på bare 2 ti
mer og 15 minutter. 

Heldigt vinden ikke blæste i modsat
te retning! 

EVA'S FIELD, SYDAFRIKA, 
26. AUGUST 2018 
Vores eventyr er slut, og det var med 
blandede følelser, at vi for sidste gang 
satte hjulene på landingsbanen ved 
Eva's Field og trak Savannah'en ind 
på plads i hangaren. Vi er helt høje af 
de sidste måneders mange fantastiske 
oplevelser og taknemmelige for den 
enorme gæstfrihed, vi er blevet mødt 
med. Men vi er også en smule vemo
d ige over, at rejsen er slut. Selv om vi 
glæder os vildt til at se vores venner 
og familie hjemme i Danmark, er vi 
også kede af at skulle vinke farvel til 
alle de nye mennesker, vi har lært at 
kende. Mennesker, der på hver deres 
måde har rørt os og bidraget til vores 
livs eventyr. 

Vi satser på, at det ikke bliver et far
vel, men i stedet et "på gensyn" . .;:,y-



• GARMIN . 

~ ASERVICE 

Den 28. september 2019 er General Aviation Service vært ved et superspændende 
avionics-arrangement, som i år også rummer et spændende indslag om flyveeven
tyr i Alaska. Og du er inviteret' 

Arrangementet foregår i vores nye faciliteter på Solhøjgårdsvej 6, Roskilde Lufthavn, 
og omdrejningspunktet bliver traditionen tro masser af viden fra og workshop med 
en top-professionel Garmin-repræsentant: Fabian Kienzle. 

Fabian ved alt, hvad der er værd at vide om elektronisk udstyr ti l fly, særligt om 
Garmin, og der bliver masser af tid til at t række på hans viden gennem spørgsmål og 
klik på knapper! Dagens program er som følger: 

11 .00 Velkommen 

11 .10 Præsentation af Garmin Aviations GPS-, navigat ions- og kommunikations
produkter v/ Fabian Kienzle. Fokus på bl.a. autopilot-system {GFC500}, G3X 
Touch 1 o·; opdatering af Garmin G5, FIS-B vejrinformation {som i øvrigt 
p.t. testes på forsøgsbasis i Danmark med afsæt i vores opsatte sender} 

12.30 Let frokost og te/kaffe 

13.00 Mini-foredrag v/ Lennart Wahl, LenAir.dk - om flyveeventyr i Alaska samt 
hvordan man bedst opretter en flyver fra usædvanlig flyvestil ling 

14.00 Workshop, hvor du kan gå på opdagelse i det fremlagte grej - og 
desuden arbejde med din egen medbragte iPad. Du vil kunne stille 
tekniske og operationelle spørgsmål til Garmins ekspert 

15.30 Tak for i dag 

Vi glæder os rigtig meget ti l dagen og t il et forhåbentligt stort fremmøde - præcis 
som foregående år. Ses vi? 

TILMELD ) 

Mange hilsner 

General Aviation Service 

Læs mere og til meld dig på www.gaservice.dk 

PRAKTISK INFO: Arrangementet er gratis ved tilmelding via vores website senest den 2/i. septem
ber 2019. Husk din iPad, så du kan 'lege med: Det meste af dagens program vil foregå på engelsk. 

Kommer du til arrangementet i privat/IV, betaler vi din startafgift i Roskilde Lufthavn. 

GENERAL AVIATION SERVICE APS I SOLHØJGAROSVEJ 6 I DK-4000 ROSKILDE I DEN MARK I VAT NO. DK 20 81 88 08 
+45 72 170 180 I WWW.GASERVICE.DK I INFO@GASERVICE.DK I DK.145.0098 I OK.MG.1008 



OSCAR YANKEE 

TILGANG: 

Rolladen-Schneider LS4-a 
OY-GDA EMBRAER ERJ 190-200LR 13.6.19 Ikke oplyst EI-GGC 

OY-GDB EMBRAER ERJ 190-200LR 2008 19000184 16.7.19 Ikke oplyst EI-GGA 

OY-GMF Bombardier BD-700-1A10 Global Ex 1999 9043 26.7.19 Execujet Europe NS 0-AGMF 

OY-GNU Cirrus SR 22T 2019 1036702 24.5.19 Ikke oplyst N846JD 

OY-HHM Bell 505 2018 65138 17.4.19 Ikke oplyst C-GHQO 

OY-HIO Bell 206L-4 Long Ranger IV 2003 52280 18.6.19 Ikke oplyst N265AL 
OY-HIR Eurocopter AS 350B3 Ecureuil 2011 7131 19.6.19 Ikke oplyst LN-OYO 

OY-HMP AgustaWestland AW189 2014 49013 7.6.19 Ikke oplyst RA-01693 

OY-HOF Leonardo AW169 2019 69073 25.4.19 Ikke oplyst 

OY-HVR Airbus EC 175B 2018 5036 3.5.19 Ikke oplyst 
OY-JBS PA-46-500TP Malibu Meridian 2019 4697659 11.6.19 Ikke oplyst 

OY-LTC PA-28-236 Dakota 1979 28-7911212 10.4.19 Ikke oplyst HB-PHW 

OY-LXU Centrair 101 A Pegase 1996 101A0616 10.5.19 Ikke oplyst F-CHGL 

OY-RCK Airbus A320-251 N 2019 08918 16.7.19 Atlantic Airways, Faroe Islands P/F 0-AXAJ 

OY-RSB Van's RV-7 2012 TZl/73734 9.7.19M Ikke oplyst SP-YHP 

OY-RUL(2) Cessna 208 Caravan I 1992 20800224 14.5.19 Ikke oplyst G-OHPC 

OY-TNS Vulcanair P 68C 2019 510/C 11.4.19 Ikke oplyst 
OY-TW0(2) Pilatus PC-24 2019 133 24.6.19 Ikke oplyst HB-VUH 

OY-UGH(2) PA-28-181 Archer III 2019 2881125 15.5.19 Ikke oplyst N4419Z 

OY-VLT Pilatus PL-12/47E 2019 1870 13.5.19 Ikke oplyst HB-FSA 

OY-YCI ATR 72-212A 600 version 2012 988 1.4.19 Ikke oplyst PR-ATG 

OY-YCK ATR 72-212A 600 version 2012 1026 12.7.19 Ikke oplyst PR-ATP 

OY-ZXN Grob G 1 03 Twin li 1980 3525 28.5.19 Ikke oplyst 0-8750 

SLETTEDE: 

OY-ALZ de Havilland DHC-1 Chipmunk Mk.22 19.7.19 Hugget op 

UY-8PI Gulfstream American AA-b8 I iger 24./.19 Solgt til Belgien 
OY-CDD SOCATA TB-9 Tampico 21.6.19 Solgt til Sverige 

OY-GOH Cameron N-120 10.4.19 Solgt til Tjekkiet 
OY-JAP(2) Beech C90 King Air 17.6.19 Tvangsslettet 

OY-JCA Cirrus SR 22 8.4.19 Solgt som D-EHMP(2) 

OY-KOS Lindstrand LBL 56B 18.7.19 Solgt til Rumænien 

OY-LRP Cessna 172S 11.4.19 Sol~t som F-HOGY 
OY-NFK Cessna TU206G Stationair 6 (Soloy) 28.5.19 Solgt som D-EEZl(2) 

OY-PAD Airbus A321-251 N 11.7.19 Primera Air Scandinavia NS Overført til Cayman Islands 
OY-SNU Cirrus SR 22 4.6.19 Solgt til Frankrig 

OY-VKK Airbus A330-243 15.4.19 Omregistreret som C-GITS 

OY-XJK GlasflOgel H.201 B Standard Libelle 13.5.19 Solgt som EI-GMK 

OY-XTZ Schleicher ASK 23B 4.7.19 Solgt til Tyskland 
OY-YCG ATR-72-212A 600 version 22.5.19 Solgt til Tyskland 
OY-YCL ATR 72-212A 600 version 15.4.19 Overført til Taiwan 
OY-YCV ATR 72-212A 600 version 16.4.19 Overført til Frankrig 
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INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG 
SKOLING - ALLE UDDANNELSER TIL 
FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER. 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
Billund Air Center A/S 

Stratusvej 15 • DK-7190 Billund 
1lf: +45 7533 8907 • E-mail: bac@billundaircenter.dk • 

www.billundaircenter.dk 

•• j/;mght.dk 

" 

lkaros ATO tilbyder: 

• Teori PPL 
• Teori, IR{A), Distance Learntng, 150 timer 
• Teori EIR(A)/C8IR(A). Distance Learning, 80 timer 
• Teori, BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
• Skoling til PPL & CPL 
• Skoling til en- og to-motoret klasserettighed 
• Skoling til en- og to- motoret instrumentrettighed 
• Skoling til Instruktør rettighed, FI 
• Skoling t il Instrument Instruktør rettighed, FI/ IR 
• Skoling t il CRI SPA ME 
• Skoling t il Nat rettighed, NO 
• PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 
• 12 . time, Diff .. og Fam.træning 
• Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
• Revalidation/Renewal div. rettigheder 
• Flyudleje 

lkaros Fly • Roskilde Lufthavn 
Lulthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 

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

Hl:Llf-LIGH I.OK I IUlYOl:H UOOANNl:LSI: 
PÅ HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22, 

ROBINSON 44 OG EUROCOPTER 120. 

Undervisningen varetages af 

p rofessionelle instruktører. 

Heliflight.dk ApS 

LÆR AT FLYVE I RANDERS 

---= 
~;;,~ 

===-

www.aarhusaircenter.dk 

Hangarvej H. 11 • 4000 Roskilde Lufthavn 
Tlf: +45 70 22 52 60 • Kontakt@heliflight.dk 

Lufthavnsvej 34 - 38 • 4000 Roskilde • Tlf: 46 19 11 14 
Email: cat~ aircat.dk • www.aircat.dk 
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• NY VR-SIMULATOR 
• EXTREM VINTERFLYVNING 

• LANDSBYLÆGEN TAKKER AF 



GENERAL AVIATION SERVICE APS 
LUFTHAVNSVEJ 44 
4000 ROSKILDE 
DENMARK 

GASERVICE 
G ENE RU AYIATION SUY1CE APS , WWW.GASERYIC( .DK 

VAT NO.: DK 20 8188 08 
+45 72 170 180 
WWW.GASERVICE.DK DK.145.0098 
I NFO@GASERVICE.DK DK.MG.1008 

l!l~:':1!1 ~I SCAN KODEN OG SKRIV DIG OP 
r::,> . , , Ti l VORES NYHEDSBREV 
L:J .. • ,., 

~PILATUS~ 
AUTHORIZED SERVICE CENTER 

Vi er Pilatus eksperterne i Norden! 

Læs mere på vores nye hjemmeside, girservir:;;e.d.k 

A
nrm ~ Vamd,up 

LI~ SERVICE 
rcraft Maintenance 
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~ +45 75 58 37 08 

~ info@airservice.dk 

O airservice.dk 

DAO 
W'e lceep our cus'lomers flyin~ 

DAO Aviation AS 
Copenhagen Airport Roskilde 
Hangarvej Hl, 4000 Roskilde 

Phone + 45 46191219 
www.dao.dk 

One stop Part 145 shop for all your needs. 
Maintenance, avionic, engines, propeller, components, design, parts 

lkaros ATO tilbyder: 7 
• Teori PPL 
• Teori, IR(A), Distance Learning, 150 timer 
• Teori EIR(A)/CBIR(A), Distance Learning, 80 timer 
• Teori, BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
• Skoling til PPL & CPL 
• Skoling til en- og to-motoret klasserettighed 
• Skoling til en- og to- motoret instrumentrettighed 
• Skoling til Instruktør rettighed, FI 
• Skoling til Instrument Instruktør rettighed, FI/IR 
• Skoling ti l CRI SPA ME 
• Skoling til Nat rettighed, NQ 
• PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 
• 12 . time, Diff.- og Fam.træning 
• Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
• Revalidation/Renewal div. rettigheder 
• FlyucilejP 

Roskilde Lufthavn • Lufthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 

http://www.ikaros.dk • ikaros@ikaros.dk •Tlf.: 4614 18 70 



Ildsjælenes 
kamp 

Siden januar 2013 har en stædig flok ildsjæle kæmpet for 
at holde FLYV i live, og siden spørgsmålet om FLYVs 
overlevelse blev beskrevet i lederen her i FLYV, har rigtigt 
mange læsere ti lkendegivet, at de bakker op om FLYV. 

Gennem årene har mange bidraget til at gøre FLYV til 
det FLYV er i dag, men særligt Ole Steen Hansen, Dieter 
Betz, Thomas Jøhnk, Casper Tybjerg, grafiker Eva Gaar
den samt bogholder Claus Jensen trukket en meget stor 
del af læsset, og uden disse ildsjæle var FLYV ikke det 
FLYV er i dag! 

Da jeg i " lederen" i FLYV 2019-3 stillede spørgsmålet: 
"Skal FLYV overleve" var svaret fra alle læsere og støt
ter omkring F LYV et klart og tydeligt "JA TAK" og ikke 
en eneste læser har svaret, at det da egentlig kan være lige 
meget med FLYV. 

FLYVs læsere har med andre ord givet ildsjælene - der 
knokler for FLYV - opbakning og støtte til at kæmpe vi
dere, hvilket vi har aftal t at vi gør, også selvom det ikke 
er det nemmeste i verden at få økonomi i et magasin som 
FLYV, der har måttet øge prisen med e n hundredelap, for 
at få råd til at betale for en ny grafiker, så vi kan holde den 
grafiske standard. 

l ldsjæle er dedike rede mennesker der brænder for noget, 
og uden ildsjæ le havde FLYV ikke meget at skrive om. For 
det er la ngt hen ad vejen ildsjæle, der inspirerer holdet 
omkring FLYV til at kæmpe for FLYV! 

I denne udgave af FLYV følger vi op på historien om DC-

Rune Balle 

Redaktør og udgiver af F' ·w 'd 
L. s, en 2013 

A-cert /PPL 199l 
CPL i New Zealand 2003 
CPL i Danmark 2004 
;:yvepladschef på Samsø siden 2004 

yve,nstruktør 2005 
Søfty Rating Canada 2012 

ve et li lle SAS-rnuseum i Kastrup, og vi bringer en histo
rie om en helt særlig flyvelæge med et usædvanligt enga
gement indenfor flyvemedicin , og vi bringer historier om 
ildsjæle der drager ud for at tage del i det vi alle brænder 
for, nemlig at bruge flyvning ti l at få store eventyr til at lyk
kes, sideløbende med at dele eventyrene med os andre. 

En lil le håndfuld ildsjæle fortjener dog lidt ekstra op
mærksomhed, fordi de har kastet sig ud i at udvikle en helt 
ny måde hvorpå kommende piloter kan leve sig ind i at fly
ve, nemlig ved hjælp af virtuel reality. DET er spændende 
og noget vi i FLYV vi l følge op på, fordi det arbejde denne 
lille gruppe ingeniører, håndværkere og flyveinstruktører 
udfører, i den grad bæres af en " ild" der bræ nder! 

FLYV drives af ildsjæle-energi! For hvis der ikke var 
ildsjæle at berette om i FLYV, ville ilden brænde ud hos os 
der kæmper for at FLYVs overlevelse, og det må den bare 
ikke! 

Jeg lovede i FLYV 2019-3 at "afsige dom" over FLYVs 
fremtid, og med al den opbakn ing der er omkring FLYV, 
ja så SKAL vi fortsætte med at udgive FLYV. Ganske en
kelt, og vi skal fortsætte med at fortælle om FLYV så vi 
kan øge anta llet af abonnenter, så der også fremover er 
økonomi til at victnructviklr og uctgiw FIYV D r rfor har 
vi medsendt en ny A4 plakat, som vi håber du som læser 
vil sætte op et sted, hvor den kan inspirere læsere til at teg
ne abonnement på FLYV, enten t il sig selv eller som jule
gave til en, der vil blive glad for at læse de seks nye udga
ver af FLYV der udgives i 2020. 

3'eren, hvor e n gruppe mennesker bræ nder for at vedli- God læselyst! 
geholde og ho lde "den gamle dame" i luften. Derudover 
bringer vi en historie om ildsjæle der brænder for at dri- Rune Balle 
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I anden og sidste del af fortællingen om 
ekstrem vinterflyvning skal vi høre mere 
om at flyve i Alaska om vinteren. Læs 
mere på side 21. 

Fremtidens simulator er med VR-bril/er, 
hvis det står til en gruppe iværksættere, 
der snart kan tilbyde en helt ekstraordi
nær pakkeløsning. Læs mere på side 34. 

Forsiden: 
Når fyrtårn skal have skiftet batterier kan 

det gøres ved h;ælp af en helikopter. 
Læs mere på side 46. 

Foto: Ole Sten Hansen 

I snart en menneskealder har Iver Søn
dorgmrd lovet holbrodsundorsøgolsor tor 
utallige piloter. Ole Stien Hansen har be
søgt "landsbylægen", der nu går på pen
sion. Læs mere på side 16. 

Hahnweide 2019-10-07 26 
Møllers hangarparty 32 
Virtual Reality simulator 34 
På eventyr i Brasilien 38 
Sådan skifter du batterier 
på et fyrtårn 46 
Flyveskolerne 51 

Erik Rhode Andersen beretter om et fan
tastisk eventyr i Brasilien, hvor man kan nå 
langt omknng på bare ti dage . .. hvis man 
altså flyver! Læs mere på side 38. 



KORT 

SAGT 
Af Ole Steen Hansen og Rune Balle 

PUTIN GIR' EN IS! 
Det gav han i hvert fald til Tyrkiets præ
sident Erdogan under MAKS-airshow
et i Moskva i slutningen af a ugust. Så
dan kan man være så heldig, hvis man er 
iuue i va1111e11. Puli11 Liluøu ug~å E 1Jo
gan, at Tyrkiet kan blive involveret i rus
s iske flyprojekter, f.eks. jagerflyet SU-35 
og måske endda den nye SU-57. Militæ
re fly har alle dage handlet om storpoli
tik, og nu hvor Tyrkiet ikke længere kan 
få lov at være med i F-35-programmet, 
står der altså andre legekammerater på 
spring. Erdogan ti lkendegav ikke, om 
han var interesseret i tilbuddet. 

OSH 
Putin (blåt slips) og Erdogan (rødt slips) kigger ned i cockpittet på en SU-57. 
Foto: United Aircraft 
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KORT SAGT 

Illustration: Volocopter 

ALL ELECTRIC VOLOPORT 
UAM - Urban Air Mobility - er en af de forkortelser, vi 
skal vænne os til. Mange firmaer arbejder med at udvikle 
de små elektriske multirotor-maskiner, der måske/måske 
ikke kommer til at revolutionere trafikken i byerne. Det er 
som bekendt vanskeligt at spå om fremtiden. Fremtiden er 
imidlertid ved at blive planlagt og bygget i Singapore, hvor 
man a ngiveligt skulle være mere modtagelige for ny tekno
logi end så mange andre steder. I denne bystat an lægger 
firmaet Skyport i samarbejde med UAM-producenten Vo-

MC-21 I ISTANBUL 
Ruslands nye trafikfly MC-21, der ska l tage de n kommer
cielle kamp op med duopolet bestående af Boeing 737 og 
A320, foretog i midten a f september sin første internati
onale flyvning, da et af de producerede testfly. landede i 
Istanbuls AtaWrk-lufthavn. Her skulle den deltage i Tek
nofest Aerospace and Technology Festival. Nogle uger 
forinden var maskinen for første gang blevet præsenteret 
for offentligheden ved MAKS-airshow i Moskva. Typen 
forventes i drift i begyndelsen af 2021, og det er først og 
fremmest selskaber i den tidligere Sovjetunionen, der har 
hestilt MC-?l'ere. At flyets første internationale præsenta
tion foregå r i Tyrkiet, kan kun ses som en del af en general 
russisk charmeoffensiv overfor landet ved indsejlingen ti l 
Sortehavet. 

locopter verdens første voloport, en såkaldt eVTOL-hub 
- en minilufthavn for lodretstartende elektriske lufttaxa
er. Man forventer at kunne åbne fo r flyvninger i 2022. De 
store visioner omfatter ikke overraskende lignende anlæg i 
andre storbyer verden over, men generelt mangler der lov
givning til at regulere sådan trafik, og måske også forståel
se for, hvor pragtfuldt eller sikkert det vi l være, hvis man
ge lufttaxer svirrer rundt i eller over storbyerne. 

OSH 

OSH MC-21 i lstanbul. Foto: United Aircraft 
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Could you cut 
the cost of your 
Aviation lnsurance? 

1s1cover 
To find out more go to Visicover.com 

AEROCLEAN 

EDXJ Husum 
0049/4841 /935588 

aeroclean-husum@freenet.de 
www. aeroclean-husu m. de 

Se meget mere pi 
www.hp-staaltag.dk 
Også kæmpe billige 
restpartier til afhentning. 

0--==-
STALTAG 

Mariendalsvej 12 • 8800 Viborg • 86 62 37 05 
Mobil 23 81 90 08 • Mail: pw@hp-staaltag.dk 

www.hp-staaltag.dk 
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Den nu havarerede B-17 fotograferet i Arizona i 2011. Foto: Wikimedia Commons/Tascam3438 

B-17 HAVARERET 
Den 2. oktober havarerede B-17 F lying Fortress Nine-O-Nine 
under e n mislykket landing i Bradford Inte rnational Air
port ved Hartford, Connecticut, USA. Flyet deltog i et ar
rangement, hvor fly fra Anden Verdenskrig blev vist frem. 
Den gamle bomber lettede kl. 0 9.45 lokal tid, besætnin
gen meldte fem m inutter senere, at maskinen havde mo
torproblemer og vendte tilbage for at lande, ifølge et øjen
vidne i en stor flad bue. Klokken 09.54 skred maskinen 
bort fra landingsbanen og gled ind i en bygning, hvor der 
opbevares deicing-materiel. Et vidne, der befandt sig om
kring 250 meter fra havaristedet fortæller om at høre en 
eksplosion og mæ rke varmen. Maskinen brændte helt ud. 
Tilsyneladende ramte flyet et eller andet på jorden i for
bindelse med landingen, men de relevante myndigheder 
har endnu ikke fastslået hændelsesforløb og den præcise 
årsag til havarie t. 

Skive Motorflyveklub 
tilbyder hangarpladser på Skive Lufthavn til en pris 
af 350 kr. pr. måned. Passer til fly på størrelse af 
Cessna 172 eller lignende. Leje af pladsen kræver 
medlemskab af Skive Motorflyveklub. 
He nvende lse til vores kasserer på adressen 
kasserer@skivelufthavn.dk e lle r tlf. 29 45 00 33. 
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Der var tretten ombord, to piloter, et cabin crew og t i pas
sagerer. Hospitalet i Hartford fik bragt de seks overlevende 
ind - tre i kritisk tilstand. N i personer på jorden, herunder 
en brandmand, blev også behandlet for skader efter hava
riet. 
Den oprindelige Nine-O-Nine blev leveret til 8th Air Force 
i England i begyndelsen af 1944 og var en af de sidste B-17, 
der kom med camouflagemaling fra fabrikken. Maskinen 
fløj ikke færre end 140 missioner over Tyskland, angiveligt 
rekorden i 8th Air Force. Den sled 21 motorer op, inden 
den i sommeren 1945 blev fløjet t ilbage til USA, opmagasi
neret i Arizona og siden ophugget (sic!). 
Den B-17, som havarerede, var en anden, blot m alet i far
ver som Nine-O-Nine. Den blev først leveret t il USAAF i 
april 1945 og nåede ikke at deltage ved fronten i Anden 
Verdenskrig. Den fløj rednings- og transportopgaver frem 
til at den i 1952 blev brugt t il at undersøge virkningen af 
atomeksplosioner på flyvemaskiner. Tre gange blev den 
udsat for det. Efter at stået med de påførte skader i tretten 
år blev den sat grundigt i stand og fløj i tyve år som vand
bomber. Fra 1986 har flyet tilhørt Collins Foundation, der 
malede det som Nine-O-Nine. 
Ma~kinrn rr havareret t ictligrre, men ucten personskacter 
og ikke værre, end at den er blevet sat i stand ige n. Den
ne gang er den blevet fuldstændig ødelagt. Det er frygte
lig sørgeligt, ikke mindst for de efterladte til de omkomne. 
Havariet kan minde os om, at vi virkelig skal værdsætte at 
se de gamle fly i luften. Der er aldrig garanti for noget her 
i tilværelsen, heller ikke for at man igen kommer til at op
leve et historisk fly i luften. 

OSH 



FOR 999 MILLIONER DOLLARS VINGER, 
TAK! 
Nogle steder skal man spare. hvis der 
ikke er råd til det hele, men de pla
ner, som vi lle nedlægge A JO-enhe
derne i USAF, blev aldrig til noget. 
En stærk medvirkende å rsag hertil 
var, at den relativt langsomme gam
le tank-buster fra midten af 1970'erne 
kan noget, som nok så moderne 
hightech jets ikke kan: Den kan bli
ve hængende længe i et kampområde 
og blive ved med at støtte enheder på 
jorden. lkke så få amerikanske infan
ter ister i Mellemøsten har konstate
ret, at AIO'eren "saved my ass" . 
Boeing har derfor nu fået en kon
trakt på nye vinger til typen. Den lø
ber over elleve år og har en værdi op 
t il 999 millioner dollars. USAF har 
allerede monteret Boeing-produce
rede vinger på 173 AlO'ere. Den nye 
ordre handler om at sikre, at endnu 
flere af de gamle kampfly kan forbli
ve i frontlinjen til engang i 2030'erne. 
Det vil være henne omkring typens 
60 års-fødselsdag. En pæn lang leve
tid for et kampfly, svarende til at en 

A 10 kan medføre omkring dobbelt så mange bomber (eller missiler}, som en B-17 Fly
vende Fæstning kunne under Anden Verdenskrig. Foto: USAF/Blake R. Borsic 

Bleriot XI, som fløj over den engelske 
kanal i 1909 skulle kunne have delta
get i Vietnamkrigen, hvis sidste hold-

barhedsdato havde været lige så langt 
ude i fremtiden dengang. 

OSH 
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Det lille museum med ufatteligt mange starter og landinger i baghaven 

SAS FLYVEHISTORISK 
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Utlil't'f fflilff 1•1il§tWt'tlllf T 

SAMLING 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 
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Alle effekter i udstillingen er doneret af private eller af SAS. 

A300 var den type, som indledte det europæiske flyproducerende 
samarbejde, der i dag har placeret Airbus som eneste konkurrent 
til Boeing, der på sin side af Atlanterhavet har udkonkurreret eller 
opkøbt alle andre. Det ellers meget Douglas-orienterede SAS fløj 
med fire maskiner af typen i 1980'erne. Modellen her blevet reddet 
fra et havari forårsaget af en uvorn knægt, der skulle se, om man 
kunne hænge i den. Det kunne man ikke, den faldt ned og gik i 
stykker. Men heldigvis er den blevet sat i smukkeste stand igen og 
kan nu ses på SAS Flyvehistorisk Samling. 

Det kommer næppe som en overra
skelse for FLYV's læsere, at der er fly
vemaskiner i Kastrup, men langt fra 
alle er klar over, at der faktisk også 
ligger et flyvemuseum i forbindelse 
med lufthavnen. Kommer man der
ud med Metroen, skal man kigge til 
venstre i retning mod fragtafdeling og 
taxaholdepladser. Det varer en ti mi
nutters spadseretur, inden man kom
mer hen over en parkeringsplads til 
den rigtige bygning med den rigtige 
trappe, og så er det bare op på før-
ste sal. 

Det er her SAS Flyvehistorisk Sam
ling holder til. Det er et meget sym
patisk sted, hvor en kreds af frivilli -
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ge gør et stort arbejde med at bevare 
og dokumentere SAS-historien - og 
hvad der gik forud her i Danmark 
med Det Danske Luftfartsselskab. 
Arbejdet med samlingen startede 
først i 1980'erne og indledningsvis 
holdt den til i et bølgebliksskur med 
navnet "Staniolen". Samlingen har 
flyttet lidt rundt, men har nu med 
støtte fra SAS fået tag over hovedet i 
lufthavnen. 

Det, der umiddelbart falder i øjne
ne, er den store samling modeller. 
Et museum, der skal fortælle histo
rien om et luftfartselskab vi lle vi rke
lig have problemer, hvis flyene skulle 
være udstillet i fuld størrelse. Mili-

Casper Dahm hører til de 
meget begejstrede frivilli
ge, der står bag SAS Fly
vehistorisk Samling. Han 
har altirl været interes.c;eret 
i fly - var sidst i 1960'erne 
med til at grundlægge 
Danmarks første spotter
gruppe. Hvorfor bruge så 
meget tid på samlingen? 
"Det er glæden ved at 
være med til at fortælle hi
sto, ien om luftfarten i Dan
mark! Nogen skal gøre det. 
Og så hyggen og det gode 
kammeratskab blandt os 
frivillige i museet. " 

tære fly som Lancaster eller Vulcan, 
der fylder godt op på Royal Air For
ce-museet i London, er jo mindre fly 
i sammenligning med dem, SAS har 
fløjet med. Så modeller er en god og 
realistisk løsning. Her er både tale 
om nogen i mindre skalaer, andre i de 
klassiske 1:72 og 1:48 samt de store og 
imponerende udstill ingsmodeller fra 
rejsebureauer. 

Herudover er der uniformer skænket 
af cockpit- og kabinepersonale, samt 
en mængde mindre genstande med 
tilknytning til SAS. Bagerst er det vi
deobiograf, hvor man sidder rigtig 
godt i t id ligere businessclass-sæder. 
Her vises film og holdes foredrag. 

Af stor interesse for dem, der vil for
ske i den danske og SAS's flyvehi
storie har samlingen et arkiv med 
fartplaner, logbøger, scrapbøger, be
styrelsesreferater, tekniske håndbøger 
og meget andet. Jeg havde stor fornø
jelse af dette, da jeg lavede research 
til min bog DC-3'erenfra Roskilde. 

Arbejdet med at holde styr på det 
hele og med at formidle historien om 
SAS og Dansk Luftfart udføres af fri
vill ige. Det e r en stor opgave, og der 
er altid brug for en hånd mere, hvis 
nogen skulle være interesseret. Der 
er intet krav om ti lknytning til SAS, 



Over Nordpolen til Californien eller Japan 
- her fejret med en smuk SAS-parasol i 
japansk stil. 

DDL 
Drr DANSK■ LUll'TP'ART■KLSKA■ 

,.,. 1943 

Jubilæumsplakat fra 1943 - for Det Dan
ske Luftfartsselskab, SAS blev først opret
tet tre år senere. 

mange medlemmer har arbejdet i an
dre selskaber i Kastrup. 

Den første onsdag i hver må ned er 
der om aftenen fællesspisning og 
foredrag for medlemmerne. Søndag 
eftermiddag er der åbent for publi
kum. Er man en gruppe, der ønsker 
at besøge samlingen på andre tids
punkter, kan det i mange t ilfælde 
lade sig gøre. 

SAS F lyvehistorisk Samling er abso
lut et besøg værd. ;:,r 

1r1t11,~,,, a;1m1•1N§ft1tlf l1ISf■ 

DC-6B Super Cloudmaster - "Gorm Viking" - blev leveret til SAS i 1954 . 

• . MED 

FLYVER DE PÅ l. KLASSE 

* 
Undgå rejsebesvær - flyv med SAS, sA 

er De også sikker på don bedst muligo 

behandling både af Dem selv oo Deres 

bagage. SAS betragter Dem ikke som en 

tilfældig passager, men som selskabets 

velkomne gæst. Sig derfor til Deres rejse• 

bureau, at De vil med SAS .. . 

.. . vort eget luftfartselskab. 

SCANOINAVIAN 
A/Rl.lNES SYSTEM 
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NYBOG 
Bogen DC-J'eren fra Roskilde .... og alle 
de andre, er ganske e nkelt en af de 
bøger der bør stå på enhver flyentu
siasts reol, eller ligge på sofabo rdet 
eller natbordet, for det er en fanta
stisk bog! 

Det er en moppedreng på over 370 
sider, der er spækket med histo riske 
billeder, helt fra flyvningens barndom 
t il udviklingen a f DC-1 og D C-2, der 
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banede vejen for udviklingen af DC -
3, der e r blevet en legende i militær 
flyvning og internatio nal luftfa rt. 

Det der gør bogen DC-J'erenjra Ros
kilde . . . og alle de andre helt unik, er 
at den kan nydes mange gange. For 
så snart ma n få r bogen i hånden, få r 
ma n sto rt fuldt udbytte af at starte 
med at blad re i bogen, og nyde alle 
de velvalgte historiske fotografi er og 



de velskrevne billedtekster. Bogen er 
dog ikke bare en billedbog med kor
te tekster, men også en bog man kan 
blive meget klogere af at sætte sig ned 
og læse grund igt , hvad enten man vil 
læse fra start t il s lut, eller tage et ka
pitel ad gangen. Bogen DC-3'erenfra 
Roskilde . .. og alle de andre er nemlig 
inddelt i grundigt gennemarbejde-
de kapitler, bestående af et kapitel 

om D C-I, DC-2, DC-3, efterfulgt af 
et kapitel om DC-3'erens rolle un
der Anden Verdenskrig, et kapitel om 
DC-3'eren som Rutefly, et kapitel om 
DC-3'erens rol le i den Kolde Krig, 
et om DC-3'erens rolle i Flyvevåbnet 
samt et kapitel om D C-3'eren i dets 
rolle som Veteranflyet, der efterføl
ges af en beretning om veteranflyets 
deltagelse i markeringen af D-dagen i 
Normandiet 6. juni 2019. 

Ole Steen Hansen har skrevet man
ge bøger om flyvning og luftfart, men 
denne er ikke bare fu ldt på højde 
med alle de andre velskrevne bøger 
fra ha ns hånd, men et mesterværk, 
der blandt a ndet er vellykket takket 
være hjælp og bistand fra Foreningen 
for Flyvende Museurnsfly; DC-3 Ven
nerne; SAS F lyvehistoriske Samling; 
Dakota Norway; Forsvarets samling i 

Gardermoen; Det Kongelige Biblio
tek samt National Archices i London 
samt en lang række privatpersoner, 
der har stillet materiale og viden t il 
rådighed . 

F LYV kan på det varmeste anbefale 
alle at erhverve - eller ønske sig - bo
gen DC-3'eren fra Roskilde . .. og alle de 
andre, der er den perfekte gave ti l ham 
eller hende der kan vente til juleaf

ten . ~ 
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Tekst: Ole Steen Hansen. Foto: Iver Søndergaard og Ole Steen Hansen 

Landsbylægen takker af 
Der er rigtig mange piloter, der i årenes løb har fået eller fået fornyet 
deres medical på lægehuset i Thorning. Desværre er det slut nu. 

Iver Søndergaard har været lands
bylæge i mange år - i to landsbyer 
endda. Den ene er Thorning, hvor 
han også bor. D en anden er spredt 
ud over hele Danmark, men samles 
spredt her og der, hvor vindposer og 
hangarer indikerer, at godtfolk holder 
t il. Iver har i næsten fyrre år været 
den danske flyveverdens landsbylæge. 
Og - til manges store beklagelse - har 

han besluttet, at mixture-håndtaget er 
trukket t ilbage for sidste gang. 

"En svært beslutning," konstatere
de Iver, da FLYV besøgte ham i hans 
praksis prydet af plastikmodeller, 
fotos af natur og fly og så naturlig
vis også udstyret med det grej, der 
skal t il for at undersøge, om en per
son rent medicinsk er i stand t il at 

flyve en flyvemaskine. To portrætter 
var centralt placeret i hver sin ende af 
konsultationen. Jens Toft stod på en 
hylde lige ind over computeren. "Jeg 
er sikker på, han holde øje med pri
sen," fo rtalte Iver. 

Peter Skæg; en af dansk flyvnings sto
re originaler, hang lige inde for døren 
til højre. Iver har altid været mere til 

"Det er jo ikke det at lave de skide attester; 
jeg komme til at savne nu, hvor jeg holder 
op som flyvelæge, det er at møde og ken
de disse gale mennesker." 



I 
• I 

En lang række plastikmodel/er stod i en montre udenfor konsultationen, bl.a. en S-61, som Iver gjorde tjeneste i, da han fløj med som 
Ooc. Og kig lige efter - det er flyvelægen selv, der kommer gående hen ad gangen i baggrunden. 

originaler end kopier. "Når vi engang 
har fået kureret dem med ADHD og 
alle mulige diagnoser, så vil der ikke 
være piloter mere. Så holder dansk 
flyvning op med at eksistere." 

Iver trådte sin barnesko på et lille 
landbrug på Mors, og det er også der, 
han har fundet sin kone. "På Mors 
gifter vi os med hinanden for at holde 
indavlen ved lige - alt uden for øen er 
fjendtligt og farligt. Derfor rejser vi 
hjem og finder en kone og drager så 
ud i verden igen." 

Ivers far var hjemmeværnsmand, og 
luften var "tæt af jetjagere, der var ved 
at flyve tagene af husene. Englænder
ne kom med Vulcans og ting - Vulcans 
i trætopshøjde. Jeg tror nok jeg var 
autist med fugle, dyr og flyvemaskiner. 
Jeg ville kunne kende dem alle sam
men. Jeg skulle have system i det." 

Tanken om at flyve selv eksisterede 
dog slet ikke i hovedet på drengen, 
men da han var blevet tolv år, flyttede 
Svævethy til området. "Det var en ren 
ulykke, jeg gik til præst med en, der 
svævefløj. Det kom tæt på den måde, 
nu kendte jeg nogen der fløj. Men 
hjemme hos os var der hverken penge 

eller tid, så jeg kom desværre ikke selv 
til at sidde i de svævefly. Men det flyt
tede min tankegang, der sad altså rig
tige mennesker i en flyvemaskine. 

Han tog ud for at se på flyvemaskiner 
på Kirstinesminde, mens han læste 
medicin i Aarhus. Men det var Flyve
våbnet, det fik ham på vingerne. Efter 
at have gennemgået rekrut- og sergent
uddannelsen kom han på S-61 og fløj 
med som "Doc". Iver har prøvet at 
lande på Arresø med S-61, og han var 
med, da hotelplatformen Alexander 
Kelland i 1980 væltede ud for Norge, 
og en større indsats var påkrævet. Ved 
den lejlighed gik helikopterens nav-ud
styr i udu, men en Nimrod fra Royal 
Air Force hjalp den frem til en plat-

form ved at lægge en række flares ud 
foran dem for at indikere ruten. 

Samme år havde Iver et andet møde 
Royal Air Force: "Vi skulle lande med 
vores S-61 og korn igennem et områ
de, hvor en Vulcan havde været flere 
minutter tidligere. Vi ramte hans slip
strøm, og det var ved at rive os ud af 
himlen." 

"Vi kunne ellers alt i Flyvevåbnet," 
kommenterede Iver, "i Hæren kunne 
de lave regler for alt." 

Iver er grundlæggende skeptisk over
fo r en alt for rigid, talfikseret og for
mularorienteret - og derfor i sagens 
natur stereotyp - vurdering af, om en 
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Hjemme på Mors, hvor Iver Søndergaard kommer fra, var det ikke noget, som hed "gider". "Det ord, måtte vi slet ikke sige, og smut
tede det ud alligevel - smak, smak, så fik vi nogen på hovedet. Jeg tror ikke engang vi kunne stave til det. " 
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Bogstaverne til synstesten var spejlvendte, fordi man så dem i et spejl for at få den rette 
afstand. Omkring kassen hænger et udvalg af Ivers egen fotos af fly og motiver fra Afrika. 
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Et papirfoto af Peter Skæg hjælper med at 
bringe mental balance i verden. Originaler 
tak! 

pilot kan flyve eller ej. Me n i et vist 
omfang er det den slags, han har måt
tet lave for at overholde formalia og 
krav. "Jeg vil da ikke sige, at det har 
været sp ild af tid, det er nem lig me
get hyggeligt. Me n jeg tror ikke jeg 
har gavnet flyvesikkerheden ret meget 
med det." 

"Hvis folk har fået et eller andet pro
blem, så har jeg jo set på, og om jeg 
kunne fiske dem ud af det, men jeg 
ville have hele historien lige med 
det samme. Mine ører kan godt tåle 
at høre noget, som ikke skal stå på 
et stykke papir. Således er jeg kom
met til at kende folk, ligesom jeg har 
kendt folk her i landsbyen Thorning. 
Når vi kender hinanden, kan man 
bedre finde en løsning, der giver me
ning." 

Og den løsning har - naturligvis -
nogle gange bestået i, at en pi lot ikke 
fik s in medical. Det er meget sjæl
dent sket mod pilotens vilje. "Jeg har 
talt meget med folk om det. Det er en 
risikovurdering, og det er ikke altid 
nemt. Men i de tilfælde, hvor en pilot 
ikke skal flyve mere, har det tit hjul
pet at sige: 'Gå lige hjem og spørg din 
datter, 0111 du må flyve en tu r med 

børnebørnene.' Så er tingene som re
gel fa ldet på plads af sig selv.'' 

Iver har en opfordring til landets fly
veklubber, for han ved fra sine kun
der i butikken, at gennemsnitsalderen 
i dem er stigende: " I klubberne skal I 
lave en regel om, at alle står op til et 
fællesmøde, ser på hinanden og siger, 
at man ha r p ligt til at sige t il sin mak
ker, hvis man synes, vedkommende 
viser tegn på demens. Demens bliver 
den næste trussel i GA. Vi ved godt, 
at det er budbringeren, der bliver 
skudt, sådan har det alle dage været. 
Det er alt id endt med, at den der har 
sagt det, er blevet frosset ud. Det er 
bare utroligt vigtigt at få det sagt." 

I øvr igt anbefaler Iver, at man ho l
der sig rask. " Hvis du skal indlægges 
på et hospital er du i yderste livsfare. 
Specielt, hvis du har me re end et pro
blem, for så skal du passer ned i flere 
kasse samtidigt. Det går aldrig godt." 

Iver startede egentlig med at lave rne
d icals på Karup, men snart kom til ci
vile til, og det er blevet ti l rigtig man
ge gennem årene. De senere har det 
være 450 medicals. Han kan nu se 
tilbage på e t solidt livsværk, hvor han 
har været med til at holde Danmark 
flyvende. Og det er vel gået meget 
godt? "Jeg ha r aldrig i mi t haft en kla
gesag," siger Iver til sidst, "det siges, 
det skulle være ubehageligt." 

Skulle artiklen for fatter klage over 
noget, vil det være, at dansk flyvnings 
la11dsl>ylæge 11u tager til Afrika for al 
fotografere dyreliv. Fred være med 
det, og held og lykke med næsehorne
ne, men jeg er næppe den eneste, der 
kommer til at savne en flyvelæge med 
så mange plastikmodeller, flyfotos, 
gode historier og sund fornuft i kon
sulta tionen! ;:,,--
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Tekst. Diete, De:tL 
Fotos: Dieter Betz og Thomas Jøhnk 2/2 

EKSTREM VINTERFLYVNING 
- 4000 km på ski gennem Alaska's vildmark 



Alaska Range 
- storslaet og 

måske også lidt 
skræmmende ... 

Vejrguderne er på vores side og har 
tilsyneladende besluttet at skabe et 
stabilt højtryk over hele A laska. Vi 
tør næsten ikke at tro på, hvor heldi
ge vi er. 
Vi er på vej mod 'bjerget' . 

Sigtbarheden synes ubegrænset og 
Denali står bare der med sine 6000 
meter i landskabet, som den natur
ligste ting i verden. På mine tidlige-
re Alaska rejser har jeg næsten aldrig 
set den så klar - og jeg har været i 
Alaska tolv gange de sidste 25 år. De 
få gange, hvor skyerne lettede og vi så 
bjerget, fejrede vi det som en åbenba
ring, som en særlig gave. Og nu står 
den bare der hele tiden og vores tun
ge Super Cub har kursen direkte mod 
den. Den første gletscher rækker sin 
blåhvide tunge mod os, klar til at slu
ge dette mikroskopiske insekt og lade 
det forsvinde for altid. Når vi kigger 
ned på de blå spalter i isen, bliver det 
uigenkaldeligt klart for os, at derne
de er der ingen overlevelse, hvis vi 
får motorstop. Der er ingen plads ti l 
at crashe uden at blive slugt af glets
cheren . Måske kan vi nå ud til ran
den med store klippeblokke og stej-
le skrænter, men vil det være bedre? 
Men hvorfor skulle motoren standse? 
Hvorfor lige nu? Og hvorfor tænke 
på det i al denne storslåede skønhed? 
Kun fordi jeg som pilot har lært altid 
at have en plan B. Og det er svært at 
sluge, når der absolut ingen plan B er 
- kun håbet om at overleve, hvis det 
skulle gå galt. 

Vest for Denali er der en passa-
ge på knap 10.000 fod gennem 
Alaska-Range. Da vi passerer den, er 
der stadig 10.000 fod op ti l Denali 
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Ulvene har respekt for flyet af gode grunde ... 

ved siden af os. Jeg har stor respekt 
for bjergbestiger, men kunne aldrig 
gøre det selv, da jeg lider af højde
skræk. 

På den anden side af Alaska Range 
åbner landskabet sig til store skov
klædte vidder, domineret af Kus
kokwim floden s uendelige sløjfer. Det 
er her, man har udsat en flok skov-bi
soner som har været udryddet i 100 
år i Alaska. Dem vil vi selvfølgelig 
gerne finde. Men hvor skal vi begyn
de at lede? Det er kun en lille flok i 
et uendeligt landskab - den berømte 
nål i en høstak. Vi følger floden. En 
sort plet i det fjerne; en elg (Moose) 
som står og græsser i den tynde pile
bevoksning mellem flodsløjferne. Den 
kigger kun kortvarigt op mod os, selv 
Olll vi ko111111e1 k1 Ulle11ue i JO 111e-
ters højde. D et varer ikke længe, før 
vi støder på mere liv, som virker be
tydelig mere skræmt og bener afsted, 
selvom vi stiger meget højere og Oy
ver langsomt med minimal støj . Det 
er ulve. De ha r dårlige erfaringer med 
småfly som vores. For nogle år siden 
var det tilladt at skyde ulve fra fly. Og 
det glemmer de nok ikke fore løbig. Vi 
kan se deres store, pelsede poter, som 
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Det er ret lunt om dagen - om natten 
røj den ned til minus 42 C 

forhindrer at de synker i, når de spæ
ner henover sneen. Vi tager nogle bil
leder med tele-objektiv og lader dem 
være i fred. 

Forude ligger en li lle plet ved floden , 
som er hovedvejen for de folk, som 
bor her i Nikolai. Der er også en lille 
flyveplads som opretholder fo rbindel
sen til omverdenen et par gange om 
ugen. Et stille sted, undtagen i marts 
måned, når ' lditarod' lægger vejen 
fo rbi. Så er der heftig trafik i den lil
le landsby, med kun 88 indbygge-

ingen fare for skabrand her i Mc Grath 

re, og som i nogle dage fungerer som 
checkpoint og rasteplads for det store 
'race' , som t iltrækker folk fra hele 
verden. 

Men i år er der stille. Verden største 
hundeslæderace starter fra Fairbanks 
i år - en beslutning, man havde ta-
get i sidste øjeblik. Der er s impelthen 
ikke sne nok på den sydlige ru te, som 
normalt starter i Anchorage. En streg 
i regningen, også for os. Vi vil gerne 
have set dem starte og så følge dem 
fra luften. Men det er Alaska - af alle 
Ling, så mangler der sne. 

Det samme gælder for McGrath, som 
ligger en times flyvning længere ned 
ad floden og som også er økonomisk 
afl1ængig af den ekstra indkomst, 
som racet bringer til de 324 indbyg
gere. Vi har valgt Mc Grath som vo
res første destination. Her kan vi få 
strøm til flyets o lievarmer, et varmt 
måltid og en varm seng - alt det man 
glæder sig mest til efter flere timer i 
luften med en temperatur på 25 til 35 
minusgrader og stive tæer. 

Næste morgen, ved det første skridt 
udenfor døren, bliver vi ramt af kul
den. Det smerter at trække vejret, det 
føles som ørerne krøller sammen og 
vil falde af hvert øjeblik - ikke så un
derligt - temperaturen var raslet ned 
til minus 42 C i løbet af natten. Fly
ets olievarmer havde gjort sit arbej
de, motoren startede fint, men det tog 
lang tid at få den op til arbejdstempe
ratur. Næste mål: Yukon floden, hvor 
vi forhåbentlig kan møde ldi tarod, 
fordi hundeslæderne efter starten i 
Fairbanks følger Tanana floden, ind
til den munder ud i Yukon. Vi kan 
få benzin i Galena, som ligger ved 
Yukon og så følge floden opad, indtil 
V i 111øde1 ue fø1 &le ar ue go<ll 50 l1u11-
deslæder. 

Siden 1973 har hundeslædeførere i 
Alaska, kafe.Il "mushers", udfordret 
hinanden i et race, som de selv kalder 
'The last Great Race on Earth'. Det 
er cirka 1500 km langt og blev vundet 
første gang a f en lokal musher, som 
var 20 dage om det. Nu e r rekorden 
8 dage og tre timer, men nu er hele 



strækningen også markeret, prepare
ret og gennemkørt - ikke noget med 
at kæmpe sig gennem snedriver, det 
er nærmest som at køre på en hig
hway -og hundene har sokker på, for 
at beskytte deres poter. 

Racet blev i sin t id startet, for at be
vare slædehundene og tradionen om
kring det eneste t ransportmiddel i 
gamle dage. " Iditarod" er navnet på 
en lille landsby, en spøgelsesby nu, 
som ligger på strækningen mellem 
Anchorage og Norne. Trailen blev 
etableret i 1898 men kom først rig 
tig Lil sin rel i 1910 under 'Gold Rush' 
perioden, hvor a lt, inklusive guld, 
blev transporteret med hundeslæde. 

Vi lander i Galena, tanker og fortsæt
ter under blå himmel mod øst, mens 
vi følger den brede flod og dens bløde 
kurver og kigger efter tegn på aktivi
tet. Snart dukker Ruby op, endnu en 
lille by langs Yukon. Her er så man
ge spor i sneen i floden udenfor byen, 
at vi føler os fr istet til at lande. Det 
er tydeligt at man forbereder sig på 
besøg, men ikke et menneske at se. 
Vi fortsææ tter op ad flod en og opda
ger noget besynderligt midt i den sto
re flod: en tågebanke! Åbent vand og 
tilsynladende dampende varmt. En 
varm kilde midt i Yukon? Tankevæk
kende! Så duer hverken ski eller hjul 
t il at lande med. 

I det fjerne kredser en lille gul flyver 
over noget. Yes! Nu kommer de! Fan
tastisk at tænke sig, at ialt 800 hun
de, fordelt over 50 hundespand, er 
på vej henimod os. Der er 16 hunde 
per spand - vi flyver lavt over skoven 
ved siden af flod en for ikke at genere 
hundene og deres førere. Og nu kan 
vi se de første. De glider afsted i asta
digt tompo langs flodens skovklædte 
sider. Manden på slæden bevæger sig 
ikke, han kunne lige så godt være ud
stoppet. Hundene ha r blå frakker på 
og blå sokker og tungen hænger ud af 
halsen. Utroligt, hvad man kan se fra 
et fly. Thomas og jeg skiftes til at fly
ve og fotografere, nogen gange flyver 
vi begge to, andre gange er der ingen 
og så passer flyveren sig selv, indtil 
den laver noget, som får os begge til 
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'/0/TAROD' race, 16 hunde per spand 

at spørge:" Hvad laver du?" og begge 
svarer:"Jeg laver ikke noget. Troede 
du flyver!" Sådan en Pi per Cub er et 
herligt apparat. 

Nu er det t id til at finde et sted, hvor 
vi kan etablere vores egen landings
bane i Yukon floden, for at kunne fo
tografere hundeslæderne på jorden. 
Den modsatte side af floden, længst 
væk ville være bedst, så kan vi hol-

Vi hilser pa folk pa Yukon 
som forbereder trailen til 
/0/TAROO-racet 
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de motoren i tomgang uden at gene
re nogen. Jeg lægger det første spor 
og mens vi stormer gennem den løse 
sne med power på, føles det alligevel 
som om vi synker i, så ful! power og 
op igen. "Den er blød og dyb!" siger 
vi i munden på hinanden. Vi kigger 
efter et bedre sted, men det er total 
gambling, vi ha r ikke en chance for at 
se, hvor dyb sneen er. Det ville være 
bedst at lande i selve trailen, men det 

må vi ikke. Men så dukker der et sted 
op, hvor isen skinner igennem nogle 
steder. Her må det være muligt. Efter 
fem touch and go's er vi sikre. Og ba
nen er også lang nok. Folk er tilbøje
lige til at glemme, at man skal star-
te igen fra den position man stopper, 
flyet kan jo ikke vendes rundt, der er 
kun en vej - fremad. Den næste slæ
de nærmer sig, men han standser på 
lang afstand og ser på os i sin kikkert. 



--
• Der er dage, hvor man skal vende om. .. 

Han holder helt stille - og det kunne 
være vores skyld, så vi skynder os vi
dere - og det gør han også. Der er for
resten en hel del kvinder med i racet, 
så det kunne også være, at vi har for
uroliget en kvinde. 

Vej ret er så forbandet godt, at vi føler 
os forpligtet til at flyve enden ud af 
bukserne og se meget mere af Alaska, 
end hundeslæder fra luften. Og så 

kan man simpelthen ikke få nok af 
de ufattelige store landskaber. l ngen 
superlativer slår til længere, vi står 
bare og måber. Det er vores vidun
derlige verden, vores klode! Så stort, 
så smukt - indimellem føler jeg, at 
der er grænser for, hvad jeg kan fatte. 
Man bliver junkie af dette her, når jeg 
kommer hjem, skal jeg på afvænning, 
ihvertfald som adrenalin-junkie. 

Vi havde 8 dage at flyve i - det blev til 
35 timer, som nok svarer ti l mindst 
4000 tilbagelagte kilometer - og det 
er jo ikke ret meget, ikke i Alaska. 
Herligt at tænke sig, at der er så me
get mere. Vi fløj ti l den allersidste 
dag, hvor vi endnu engang prøvede 
at bygge en landings strip i Susitna 
floden, ikke langt fra Talkeetna, men 
denne gang havde vi publikum. Mens 
vi lavede vores landinger, kom der en 
ulv og lagde sig på maven, for at iag
tage os under hele proceduren. Må
ske vidste den, at der er mad i sådan 
en flyvende dåse, måske var den bare 
nysgerrig som alle hunde og deres for
fædre altid har været, måske betrag
tede han os ikke som en trussel. Den 
blev liggende, indtil vi holdt stille og 
Thomas hoppede ud af flyveren, så 
luntede den stille tilbage til skoven. 

Vi nåede også at finde vores flok 
skov-bisoner, helt tilfældigt lige før vi 
fløj ind til Ra iny Pass. D isse tonstun
ge dyr er ved at etablere sig, for før
ste gang i 100 år. Der allerede 900 af 
dem i hele landet. Også prærie-biso
ner er ved at komme tilbage, efter de 
næsten var udryddet. Der var 60 mil
lioner af dem, indtil europæerne kom 
til Amerika. 

Det er dyrt at redde dyr og oftest er 
det ironisk nok jagten, der skaber de 
økonomiske forudsætninger, for at 
bevare dyrene. Folk betaler formuer, 
for at få lov til at skyde en bison. Da 
vi landede ved en lodge, som lå en ti
mes flyvning fra bison flokken, mød
te vi en flok jægere, som netop skulle 
afsted i nogle dage i vildmarken - for 
at skyde bison. De var klædt i fuld 
camouflage, kørende på snescootere 
med en pulk på slæb, fyldt med ud
styr. 

Natur er også business. Er der penge i 
natur, kan vi redde vores klode. 
Vi snupper en kop kaffe, men afstår 
fra at overnatte på Rainy Pass Lod
ge, det koster 600 USD per næse per 
nat. Så vil vi hellere flyve ti lbage til 
Don Lee's "Alaska Floats and Ski", 
hvor der venter et varmt måltid og en 
varm seng. ;,y, 
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Tekst og fotos: Dieter Betz 

HAHNWEIDE 2019 



Mikael Carlsans 
BLERIOT XI med Burg 
'Teck' i baggrunden 



Dornier Do 2 7, 7 959 

OV 1 O BRONCO, turboprop, 1969, O=observation, 

Efter tre dage 
i telt ... 



Turen er beregnet til 
5 timer fra Tåsinge 
til Hahnweide (med 
et nødvendigheds
stop i Magdeburg) 

Harvard AT 6, 
1942 

Efter tre dage 
Minimoa med ' 

Burg Teck' 

Klemm 35, 1940, ombygget til en-sædet 

Sådan b lev det. Jeg kørte fra Ebeltoft ti l Tåsinge onsdag. Torsdag morgen fløj vi til 
Magdeburg, hvor vi mødtes med Michael i sin rød/hvide KZ 7 og fortsatte sam
men til Hahnweide, også kend t som I<.irchheim/Teck, ikke langt fra Stuttgart. 

Det e r en god ide at kom me tid ligt. Der var meldt 450 fly t il t ræffet. Hele tvær
banen b liver brugt ti l parkering, plus 'flight line' langs den 1000 meter lange 
sta rtbane 13/3 1. 

De t var overvældende, hvad der a lle rede hold t af flytyper, som jeg a ldrig hav
de set før. Et smukt syn. De gamle fly passede ligesom ind i det gam le landskab 
o mkring dem: gamle bakker med gammel skov og en gammel borg pa toppen 
som malerisk baggrund for denne h istoriske begivenhed. 

Vej ret va r perfekt hele weekenden, svag vind, god sigt - alt hvad der måtte fly
ve, korn t il a t flyve - lige fra M ikael Carlsons Ble riot X I og Fokker Drl til P 51 
Musta ng, Me 262 og Sea Fury med 2400 hp - bare fo r at nævne nogle få i den
ne fantast iske samli ng. 

FLYV Nr. 5 2019 29 



Som inkarneret biplan-fan blev jeg slået helt ud: der var over 100 dobbeltdæk
kere præsenteret imellem godt 400 Oldtimere! Aldrig ha r jeg set noget lignen
de. Oshkosh er måske større, men li<.11 ~lel ikke s,1111me divc1silcl - og så liar 
' Hahnweide' helt sin egen stemning! Det gør ikke sig selv større end det er, 
men det er ikke mindre end storartet. 

Her er et lille udvalg af m in billedhøst på knap 10.000 skud, taget med tre for
skellige kameraer, en øm ryg og en nedslidt pegefinger. ;,r 

Hyggeligt samvær er en vigtig del af'Hahnweide' 
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OV 10 Bronco, 1969 



Dansk Piper L4J fra 1944, i morgendug. Piloten 
soverendnu 
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Stam{J_e i aftenlyset 

museetsKZB 
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I Eg~ 
Jakob med 
fødselaren 
på 79 

Familien Møller's åbningsformation 

Vores afholdte flyvelæge 
Iver Søndergård elsker det 
flyvende ti 
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Virtuel Reality er udviklet til underholdning, men bruges i alle 
mulige sammenhænge. 

Stort set a lle piloter kender Microsoft 
Flight Simulator, der blev lanceret i 
slut ningen af 1970-erne! Simulatoren 
var de første mange år begrænset af 
ret dårlig grafik, samt at man skulle 
" flyve" ved hjælp af piletaster på et 
tastatur. 
Efterhånden som computerne blev 
bedre, blev "simulatoren" også bed
re og bedre, men i mange år var det 
et problem, at man kun kunne se 
fremad på en enkelt "gammeldags" 
skærm, og derfor ikke kunne få glæ
<le af <lel perifere syn, som er særllgt 
vigtigt i forbindelse med start og lan
ding. 
Med kraftigere computere og bedre 
grafik-kort - samt fladskærme - blev 
det muligt at koble flere skærme på 
computeren, så det visuelle indtryk 
blev forbedret i en grad, at det peri
fere syn også kunne trænes. Ved at 
montere en lille infra-rød scanner 
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nær simulatorens midter-skærm, og 
ved at simulatorpiloten tog en IR-ka
sket på, kunne man også få indtryk af 
at se rundt i cockpittet, men helt per
fekt blev det nu aldrig med den løs
ning. 

VITUEL REALITY 
For en del år s iden blev begrebet Vir
tual Real i ty introduceret, hvilket i før
ste omgang blev udbredt i underhold
ningsindustrien, hvor man ved hjælp 
af VR-briller kunne give brugerne et 
indtryk af at være på "slagmarken" 
eller i nærkamp i et urbant la ndskab, 
hvor man kunne se og nedkæ mpe vi r
tuelle "fjender". 
VR har dog vist sig at være anven
deligt i mange andre sammenhænge 
end underholdning, og ved hjælp af 
VR-briller, kan man i dag næsten si
mulere alt fra førstehjælp for ambu
lancereddere til hvordan man styrer 
en kran på en byggeplads, hvorfor det 
er naturl igt også at simulere flyvning. 

VRPILOT 
Thor Paulli Andersen er ingeniør 
med speciale i aerodynamik, men 
også ivrig svæveflyver og motorflyver, 
og efter at have eksperimenteret med 
en primitiv Virtual Reali ty simulator i 
krydsfiner til Aarhus Svæveflyveklub, 
talte han med sin gode ven Daniel 
Maass om at videreudvikle konceptet 
til en professionel simulator. Daniel, 
der er ingeniør med speciale i intro-

duktion af nye teknologier, var med 
på ideen, og sammen gik de i gang 
med at udtænke og eksperimentere i 
bedste iværksætterstil. 

FRA TRÆKASSE TIL ALU-STEL 
Simulatoren til Aarhus Svæveflyve
klub var meget simpel. Alt hvad der 
var brug for var et sæde ti l piloten, 
en kasse til computeren og et sted at 
montere en styrepind og et gashånd
tag. "En smuk simulator blev det 
ikke", fortæller Thor smilende, " men 
det virkede, og det gav os en ide om 
hvordan vi skulle satse på at udforme 
vores færdige produkt". 

Efter at have "fløjet" hundreder af 
timer i svæveflyveklubbens simula
tor, og efter at have afprøvet forskelli
ge VR-bri ller, var det t id til at forfine 
udformn ingen af simulatoren, hvilket 
var en oplagt opgave for Da niels far 
Erik Maass, der er smed, specialist i 
varmesystemer til kirker, og lidt af en 
opfinder, der ud over et vel udrustet 
smedeværksted også havde et ledigt 
kontor, hvor de tre kunne " nørde" 
med at udvikle en simulator baseret 
på Virtual Reality. 
Sammen med "varme-smeden" Erik, 
lavede Thor og Daniel et rig tigt "si
mulator-stel" , der måske mest af alt 
minder om en krydsnmg af en ro
maskine og en "Ellert" . Stellet kan 
dog meget mere end krydsfiner-mo
dellen, for ud over at kunne "flyve" 
med styrepind, kan der let monte-
res en "yoke" i stedet for "pind" og 
så har stellet indbygget vibration, så 
ma n som " pilot" kan mærke rystel
serne fra motoren! Kombinationen af 
FNPT-ll kontroller og en af de nyeste 
modeller VR-briller skal gøre flyveop
levelsen så realistisk som muligt. 

UDVIKLING OG TESTFLYVNING 
T hor Paul li Andersen fortæller, at 
grundtanken er, at simu latoren skal 
være til professionel brug, og ikke 
bare som legetøj. Derfor har det me
ste af testflyvningen også væ ret ba
seret på professionelle instruktører, 
der ha r været en uvurderlig og uund
værlig hjælp. Med mulighed for at 
vælge mellem "yoke" og "stick" - og 
forske ll ige udformninger af gashånd-



Bag piloten er der en stor touch-skærm hvor instruktøren kan følge med i flyvningen og 
simulere motorstop, røg i cockpittet og give eleven mange andre udfordringer. 

tag - kan simulatoren tilpasses de 
enkelte flyveskoler. Flyveklubber vil 
også kunne få glæde af en simulator 
fra VRpilot, fortæller Thor, der også 
fortæller, at det ikke er meningen at 
skoler eller klubber skal kunne købe 
en simulator, men kun leje. "Det har 
den store fordel, at vi kan lave løben
de forbedringer og opdateringer, og 
at brugerne på denne måde får det 
optimale produkt''. 

MOVING PLATFORM 
Gennem udviklingen af YRpilot si
mulatoren har Thor, Daniel - sam
men med deres testpiloter - overvejet 
mange forskellige løsninger på bedst 
mu lig simulation, og med i overvejel
serne ha r været at montere simulato
ren på en bevægelig platform. "Det er 
teknisk muligt at gøre det" fortæller 
Thor "men sammen med vore testpi
lote r er vi nået frem til, at den ekstra
udgift ikke er pengene værd" . 

FLYV TESTER 
Efter grundig briefing, b lev FLYV 
tilbudt en tur i prototypen på VR
pilots simulator, og allerede inden 
start var det tyde ligt at virtual real i ty 
uden tvivl bliver vejen frem. Så snart 
man sidder i cockpittet, og har fået 
"brille" og headset på, er oplevelsen 
nemlig imponerende. For man sidder 
pludselig i et cockpit, hvor man kan 
se næsten det samme som i en rigtig 
flyvemaskine - og mærke samme ry
stelser fra motoren1 

Så snart man har vænnet sig til at 
man ikke kan se sine hænder, er op-

Simulatoren kan leveres med "stick" eller 
"yoke", og faktisk også med begge løs
ninger, så simulatoren på få minutter kan 
bygges om efter behov. 

FLYSIMULATOR 

leveisen ganske enkelt imponerende. 
Og selvom simulatoren ikke rykker 
sig en centimeter, så gør vibrationer
ne i stolen, sammen med det visuelle 
indtryk, at man ganske enkelt "fly
ver". Det at man kan dreje hovedet 
og se skråt bagud, og se op ned, og at 
det perifere syn udnyttes fu ldt ud gør 
en KÆMPE forske l! 

Selvom simule ringen er nær perfekt i 
luften, så mangler der dog en del på 
jorden, hvor særligt taxi'ing er van
skelig, fordi "flyet" ikke bevæger sig 
helt korrekt. Al begyndelse er som 
bekendt vanskelig, og når softwaren 
bl iver finjusteret vil det sandsynlig
vis kunne gøres næsten ligeså perfekt 
som når man er "i luften" . 

FREMTIDEN 
Simu latoren fra VRpilot er et rigtigt 
godt bud på fremtidens simulator, og 
det skal blive spændende at få erfa
ringer fra de flyveskoler der har vist 
interesse. Hvem der bliver den første 
kunde holder Thor og Daniel dog for 
sig selv, men I-LY V bliver inviteret ti l 
at kikke med når den første simulator 
bl iver leveret. I FLYV 2019-6 forven
ter vi derfor at kunne bringe mere om 
erfaringerne med den nye simulator 
fra iværksætterne i Lystrup, lige nord 
for Aarhus! 
VRpilot har mere information om si
mu latoren på www.vrpilot.aero ;,r 
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Tekst og foto: Erik Rhode, Smørum 

På eventyr i Brasilien 
Mange danske privatflyvere er vant til at flyve rundt omkring i Europa, 
hvor det er relativt nemt og sikkert at flyve på kortere eller længere ture 
med små fly. Eventyrlyst kan dog føre til det mest utrolige, og i denne 
beretning, fortæller Erik Rhode Andersen om nogle de mange og 
spændende oplevelser, man kan nå på bare ti dage i Brasilien. 

PLANLÆGNING 
I FLYV feb. 2005 skrev jeg en beret
ning om en forlæneet weekenct, hvor 
jeg, samm en med min søn Jesper, der 
er bosiddende i Sao Paulo, drog ud 
på en VFR-flyvning i lejet fly. Det var 
en interessant tur, og da der er man
ge spændende muligheder i det sto
re land, blev vi enige om at planlægge 
en ny tur, der skulle strække sig over 
mindst en hel uge. 
I mellemtiden tog Jesper I-certifikat 
og købte en halvpart i en Cirrus G3, 
der er et ideelt rejsefly og blandt de 
bedst indrettede og velflyvende fly på 
markedet, med en rejsehastighed på 
hele 185 knob, ved / ':J% og 160 knob 
ved 62%, hvilket giver hele syv timers 
flyvetid. 
Brasi lien er rigt på spændende og na
turskønne steder. Det er ca. dobbelt 
så stort som Europa og omkring 80% 
af vejnettet uden for byområderne 
er jordveje. De fleste turister vælger 
derfor -forståeligt nok - rejsepa kke
løsninger, som helt sikkert er meget 
populære. De store st rækn inger i bus 
i Brasilien kan dog være trættende, 
og ma n besøger kun de kenctte turist
attraktioner, så d erfor kan man nå 
at opleve meget mere på kortere tid, 
hvis man flyver selv. 
Min søn Jesper, der jo er kendt med 
Brasilien, planlagde turen, der vi l-
le stræ kke sig over 10 dage, og Palle 
Skovgaard, de r e r Jespers klassekam
merat fra skoletiden i Danmark, blev 
inviteret med, og vi købte billetter et 
par måneder i forvejen da flybilletter 
til Brasilien ofte bliver dyrere, efter-
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Erik og Palle(Skovgård) klar til afgang. 

hånden som ma n nærmer s ig afrejse
datoen . 
Vi undgik bevidst den brasilianske 
sommer d.v.s. månederne december 
til ma rt.~. hv0r regnticten manr,e ~re
der ofte er ledsaget af meget kraftige 
C B'er, som enhver pilot har stor re
spekt for. 
Besætningen p å turen blev, med an
dre ord, Jesper og Palle, der selv har 
bygget sit fly en RV-6A, OY-RVI samt 
undertegnede, der ligeledes ha r certi
fikat og været medbygger på 4 RV'er. 
F lyvebilletterne kostede ca. 5000,- kr 
(tu1/retur) pr stk. a lt inklusive, hvil
ket må siges at være billigt for en rej -

setid på godt 12 timer. I begyndelsen 
af april - og efter flyskift i Amsterdam 
- ankom vi således med KLM til Sao 
Paulo ved 17-tiden lokal tid, hvilket er 
fem timer efter danf.k vintertid og 
så naturligvis efterå r, da Brasilien lig
ger syd fo r æ kvator. 

RID DE JANEIRO 
Allerede næste morgen fortsatte vi 
med rute fly (pris 150 dkr.) med en 
flyvetid på ca. I time, til en af Rio de 
Janeiros lufthavne Santos Dumont, 
der ligger smukt på en meget lille 
halvø i bugten, tæt ved det centra-
le Rio. 



Palle og Jesper foran lguassu vandfaldet 

Her blev vi modtaget af Jesper, der 
først kunne slutte sig til os sidst på 
dagen, og da det var første gang Palle 
var i Rio, blev vi - af en af mine brasi
lianske bekendte - kørt rundt til nogle 
af Rio's større seværdigheder, hvilket 
er svævebane til Sukkertoppen med 
udsigt til Cococabana og Rio samt 
Corcovado med den enorme kristus
figur m.m. Steder som alle der besø
ger Rio selvfølgelig bør se. 
Vi afsluttede dagen med en spænden
de middag alJe tre på en maritim re
staurant, hvor tjenerne var klædt ud 
som pirater og med pistoler i bæltet. 
Her stiftede Palle for første gang be
kendskab med den populære brasili
anske drik Caipirinha, der består af 
Cachacha (sukkerrørs brændevin), 
rørsukker og li mon - on the rocks - og 
han bekræftede med et glimt i øjet, at 
det nok ikke blev sidste gang! 
1 nden vi skulle videre ud på eventyr, 
havde vi planlagt at overnatte i Rio 
de Janeiro, der er en af verdens mest 
berømte tu ristbyer. Det kunne der
for lyde som noget kostbart, men tro 
ikke at det koster kassen at overnat
te i Rio. Vi blev indlogeret nær cen
trum på Hotel Ibis, e n kendt hotel
kæde af høj standard, og for 159 RS 
(390 dkr) overnattede vi i et 2 sengs 
ciohheltvæ re lse med aircondition, TV 
og hvad der ellers hører sig til. Det er 
vist svært at finde et tilsvarende hotel 
i Danmark til den pris. 

FOZ DO IGUASSU OG ITAIPU 
Tidlig næste morgen var Rio omgi
vet af lavt skydække og den sædvan-

Jesper og Palle 

lguassu vandfaldet 

lige smog, så der blev udfærdiget en 
IFR-flyveplan. Snart var vi derfor på 
vej til turens første mål Foz do lguas
su, et af verdens største vandfald, der 
ligger på grænsen mellem Brasilien, 
Argentina og Paraguay. 
Efter kort tids flyvning forsvandt sky
dækket, og nu var vi VMC med en im
ponerende udsigt til klippeøer og de 
flotte brede sandstrande, og efter knap 
fire timers flyvning kunne vi ved fro
kosttid skimte målet på lang afstand. 
Jespers plan gik ud på, at bo hvert 
sted vi besøgte i 2 dage. Det gav en 
vis ro over arrangementet, og så kun
ne han ind i mellem tillade sig at hilse 
på os med en Caipirinha, som er bra-

silianernes mest foretrukne drik næst 
efter øl. 
Målet her var dels vandfaldet Foz do 
Iguassu, der i snit gennemløbes af 
14.000 1113 vand i sekundet, med en 
faldhøjde på knap 100 111 , og derud
over et besøg på verdens største vand
kraftværk Itaipu ved Parana-fiodeu 
ikke langt fra Iguassu. Kraftværket 
forsyner hele Paraguay, samt adskilli
ge af Brasiliens stater med strøm, in
klusiv R io og storbyen Sao Paulo's 19 
mil. indbyggere. 
For bekvemt at komme rundt, hyrede 
vi en taxa for den forlængede week
end - til en pris der svarer til ca. 500 
dkr. - og det første må l var ltaipu. 
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ltaipu er som nævnt verdens stør-
ste vandkraftværk, men da Kina gik 
i gang med at bygge et, der ville blive 
lidt større, besluttede Brasilien at ud
vide Itaipu med yderligere 2 turbiner, 
så det igen kunne være det største. 
Yanseflodens gennemsnitl ige vand
tilførsel kommer ikke på højde med 
Parnåflodens, der med den tilhørende 
vandresoire er 170 km langt og ca 10 
km bredt. 
Vi fik desuden forevist værkets sto-
re kontrolrum, hvor alle funktioner 
styres og kontrolleres. Vi fik fortalt, 
at der t il opbygning af Itaipu er brugt 
lige så meget jern, som til at bygge 
380 Eiffeltårne! 
(Man kan læse mere om det enorme 
kraftværk påwww.itaipu.com.br) 
Om aftenen sørgede vores chauffør 
for bordbestilling ti l et brasiliansk 
show med brasilianske rytmer og mu
sik. Her var ca halvdelen af gæsterne 
fra nabolandet Argentina, - kun få ki
lometer til grænsen . 
Den følgende dag besøgte vi stedets 
berømte fuglepark med mere end 500 
forskellige sydamerikanske fuglearter, 
og her går man bl.a. inde i kæmpe 
volierer med 10-12 meter til " loftet" , 
hvilket er et slaraffenland for fuglein
teresserede! Om eftermiddagen gik 
turen med speciel transport gennem 
regnskov til den store attraktion - Igu
assu vandfaldet. Her iførte vi os red
ningsveste og blev placeret i en kraftig 
gummibåd forsynet 2 stk 150 hk mo-

På finale til Fazenda Set Emilia 

torer, for at kunne modstå den krafti
ge strøm. Der var plads til 8-10 per
soner i båden, og snart gik turen mod 
strømmen op til et af de mange vand
fald, hvor vi kom tæt på de nedstyr
tende vandrnasser fra over 80 m høj
de. Til bådførerens store fornøjelse, 
havde vi til sidst ikke en tør trævl på 
kroppen, men med en lufttemperatur 
på over 30 gr virkede det svalende. 
De enorme vandrnasser lød som tor
den, og med mellemrum var vi kort
varigt omgivet af forstøvet vand som i 
tæt tåge, og ind i mellem slog en far
verig regnbue bro hen over sceneriet 
- et Guds tegn på, at det ikke var en 
ny syndflod! Vi bemærkede, at der ind 
og ud af de mange vandfald, var en 
livlig trafik af fugle. En bestemt fug
leart har sine reder inde bag vandfal
det, og med sammenklappede vinger 
kunne man se dem som en pil skyde 
sig igennem vandmasserne. Større be
skyttelse af æg og unger, kan man vel 
næppe forestille sig. 
Vi syntes vores 10-dages tur var helt 
unik, indtil vi traf et middel aldren
de ægtepar fra USA, der var på tur i 
deres Cessna 172. De var taget hjem
mefra 8½ måned tid ligere og oplevel
serne havde været mangfoldige. De 
erkendte, at de ikke var særlig sprog
kyndige, men fortalte, at de klarede 
sig med lidt spansk og lidt portugisisk 
på turistniveau, og at de sammenlagt 
skulle være afsted på tur i næsten et 
helt år! 

ET RIGT FUGLE- OG DYRELIV 
Den følgende morgen skulle vi igen 
op før en vis herre fik sko på, og i den 
flotte solopgang satte vi kursen mod 
nord. Efter et par timers flyvning, nå
ede vi på højde med Bolivia, og her 
ændrede omgivelserne karakter til et 
meget fladt sumpagtigt landskab på 
størrelse med Danmark. Det kaldes 
Pantanal, og det flade grønne land
skab er gennemskåret af snoede og 
langsomt løbende vandløb og mindre 
floder samt spredt regnskov, og selv 
fra luften skulle man lede længe for at 
få øje på beboelse. 
Her vi lle det være noget af en præ
station at finde vej, baseret udeluk
kende på visual navigation. C irrus'en 
er forsynet med hele 3 GPS'er, så vi 
styrede direkte mod destinationen en 
Fazenda, hvis ejer Jesper havde kon
taktet i forvejen. Fazendaen dukkede 
op med sin i øvrigt ikke særlig vel
holdte asfaltbane ret forude, omgivet 
a f sump og mindre om råder af regn
skov. Tropisk regnskov er ensbetyden
de med varme, og da Cirrus'en har 
a ircondition slog varmen os kraftigt i 
møde, da vi åbnede cockpittet. Ud
over varmen bemærkede vi straks en 
velsignet stilhed kun brudt af fugle
stemmer. En af de mest dominerende 
stemmer lød præcis som vores natter
gal i hjemme i Danmark. 
Fazendaen hedder Santa Emilia og 
for interesserede er positionen: 19 30 
24 S og 55 36 47 W. Ejeren oplyste, 



Palle fanger en piratfisk 

at der var ca. 6 timers kørsel til nær
meste handelsby, på brasilianske veje, 
der på disse kanter er alt andet end 
fremragende. 
Her var vi fø rst og fremmest indstillet 
på at nyde naturen, og muligheder
ne var mangfoldige. Ture i omegnen 
foregår til fods, i pick-up, i en jolle el
ler til hest - afhængig af terrænet - og 
a lle fire mulighederne kom i brug un
der vores to dages ophold. 
Jeg har ikke tal på, hvor mange for
skellige dyre- og navnlig fugleartre, 
vi oplevede under safarien på pick
up'en om eftermiddagen. Navnene 
var det også svært at holde styr på, og 
mange navne var af indiansk oprin
delse. 
Adski llige steder spankulerede en 
stor storklignende fugl på ca. I meters 
højde med kraftigt sort næb. Ustand
selig blandede forskellige a rter af pa
pegøjer sig og altid parvis, idet de fle
ste holder sammen p arvis hele livet. 
[ trætoppene sås hvide fiskehejre-lig
nende fugle samt store rovfugle, der 
ligeledes spejdende efter et måltid. På 
turen så vi tillige hjorte, flodsvin samt 
krokodiller, der dog her højest bliver 
1½ m lange. 
Ejeren, der var vores guide, fortalte 
at han havde haft en dansk ornitolog 
boende i længere tid, og han havde 
registreret ikke færre end 480 fugle
arter i området. 
En halv time før solnedgang nåede 
vi en mindre fazenda, hvor mange af 

de store blå Ara-papegøjer havde for 
vane at overnatte. Mange af dem hav
de haft reder her. Vi ventede da også 
kun få minutter før en snes stykker 
ankom, selvfølgelig to og to! De holdt 
en koncert uden lige, som om de lige 
skulle udveksle dagens begivenheder 
inden de gik til ro. 
Omkring et kvarter efter solnedgang 
blev det ikke bare mørkt, men bul
drende mørkt, og det var tid ti l at 
vende tilbage. Ejeren havde medbragt 
en stor projektør, så vi kunne stude
re nattelivet på hjemturen, og jeg be
mærkede, at ledningen til projektø
ren ikke var forsynet med et stik. Det 
var heller ikke nødvendigt, for motor
hjelmen blev åbnet, hvorefter de to 
af-isolerede ledningsender blev blot 
snoet omkring polerne på akkumula
toren. 
Stadig siddende eller stående på ladet 
af pick-up'en foregik hjemturen i vind
stille, mørke og 26 grader, og det var 
lige så spændende som udturen. Vo
res guide havde en vis evne til at spore 
mørkets dyreliv, der kun sjældent lod 
sig afskrække af vores færden. 

EN KROKODILLE PÅ KROGEN 
Den måske mest fascinerende na
turoplevelse var utvivlsomt den næste 
morgen, hvor vi traditionen tro star
tede vores dag før solopgang, det vil 
sige ved godt 6-tiden i dette område. 
Vi blev kørt til den nærliggende me
get stille flydende flod , alt mens fugle-

En krokodille forsøger at snuppe fangsten 

Krogen får fat i Krokodillens tand 

ne hilste en ny solrig dag velkommen. 
Båden blev sat i vandet, og nu drev vi 
mellem eksotiske planter og regnskov 
- langsomt og stille i den jomfruelige 
morgenstund. Den ene fuglestemme 
afløste den anden. Stemningen lader 
sig ikke beskrive, vi næsten holdt vej
ret af betagelse, for det var en stem
ning, vi sent vil glemme. 
Efter nogen tid mente vores vært, at 
nu var det tid til aktivitet. Han hav
de medbragt fire fiskestænger samt 
en pose med rå kødstumper, der blev 
fæstnet til krogene, og målet var at 
fange piratfisk til frokostbordet. 
Piratfiskene her er på størrelse med 
halvstore karper og var meget villige til 
at bide på krogene. De sprællede ge
valdigt på krogen, og man skal tage sig 
i agt fo r deres lange sylespidse tand
sæt, og vi blev stærkt advaret mod, at 
sidde med hænderne i vandet. 
Bedst som fiskeriet næsten udvikle
de sig euforisk sneg en krokodille sig 

En Tucan fotograferet i fuglereservatet 
"Parque das Aves". 

FLYV Nr. 5 2019 41 



langsomt tættere på os, ti ltrukket af 
synet af de spræ llende fisk på kro
gene. Det fik værten t il at lokke den 
nærmere, idet han holdt sin sprællen
de fangst um iddelbart over vandspej
let. Det kunne krokodi llen ikke stå 
for og kom nærmere, men idet den 
snappede efter fisken, trak han den 
hurtigt op, t il stor morskab. Tred-
je gang var han dog ikke hurtig nok, 
idet krokodillen næ rmest sprang op 

som et lyn med det resul tat, at den fi k Der holdes siesta 
fat i ikke blot fisken, men også kro
gen, de r nu sad fast omkring en af 
krokodillens tænder. 
Der blev film et på livet løs, alt mens 
krokodillen bankede ind i båden for 
at kom me fri af snøren. Nu var det 
bare med også at holde armene in
denbords. Det lykkedes at frigøre kro
gen og krokodillen fortrak med sin 
fangst. 
Piratfisk smager fortræffel igt, og efter 
frokosten og efter at de n høje mid
dagstemperatur var aftaget, steg vi ud 
af hængekøje rne, hvor vi have holdt 
siesta . Væ rten meddelte nemlig, at 
der var sadlet fi re heste, og kort tid 
efter sad vi bekvemt - omend uvant 
- alle på hesteryg igennem områder, 
hvo r stort set al anden form for trans
port er umulig. Man kommer ofte 
tættere på dyrelivet til hest end f.eks. 
på ladet af e n piek-up, idet meget dy-

reliv her t ilsyneladende ikke ser no- Palle siger: Erik - hvor sidder hestebremsen? 
gen egentlig fa re i en hest. Først da de 
fleste fugle begyndte at indtage deres 
pladser for natte n vendte vi tilbage. 
I forbindelse med aftenmiddagen fik 
vi endnu en overraskelse. Under ind
tage lsen af desserten og resten af eai
pirinhaen dukkede værten og hans 
bror op medbringende hvert sit mu
sikinstrume nt, - en harmonika og en 
guitar - og nu blev der sunget og spil
let smuk brasil ia nsk fo lkemusik for os 
t re da nske gæster. Regningen var i øv
rigl også en overraskelse, for to dages 
ophold med fuld pension og tre safa
ri ture med oplevelser for livet, koste
de omtrent 500 dkr. pr næse. 

BESØG I DIAMANTMINER M.M. 
Den følgende dag va r der igen en 
spændende flyvning på programmet 
t il et bjergrigt område læ ngere nord
på med bl.a. nedlagte dia mantminer, 
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Udsigten fra et hjemmebygget tårn 



Et skilt der ikke er til at tage fejl af 

hvor flyvepladsen helt relevant hed -
Diamantina 12 26 S og 41 16 W. Jeg 
forsøgte at være morsom med spørgs
målet, om vi ikke for en gangs skyld 
så skulle stå tidligt op. Ikke overra
skende fandt morgenmålt idet sted a l
lerede før solopgang og efter check af 
flyet m.m. lettede vi kort efter solop
gang. Det gjaldt om at komme frem 
inden evt. tordenbyger udviklede sig. 
Der var ikke mulighed for at tanke på 
St.E milia fazendaen, så vi mellem
landede i en mindre provinsby - Rio 
Verde - for tankning, så vi atter havde 
brændstof til 7 timers flyvning. 
Kursen gik tværs over hovedstaden 
Brasilia, hvis indre bydel fra luften 
fremstår som en fugl med udbredte 
vinger, et ejendommeligt men facine
rende syn fra en højde, hvor man me
get tydeligt kunne beundre de enkel
te bygninger samt parker og lignende. 
Landskabet antog derefter mere og 
mere karakter af bjerglandskab, og i 
det sidste kvarter før landingen, fløj 
vi ned og ind mellem de særprægede 
bjergformationer, hvilket var et flot 
syn. 
Efter landing og et kvarters kørsel i 
taxa (til en pris på ca. 40 dkr.) an
kom vi t il den lille meget malerisk 
rrcwin~by 1 rn,0i\ med husr i stæ rke 
farver og selvfølgel ig brosten på alle 
gaderne. Vores hotel lå smukt place
ret klos op ad et mindre vandfald. 
Jesper havde på forhånd bestilt en 
guide, der skulle føre os rundt til om
egnens seværdigheder. 
Guiden hed Delma, og at hun vidste 
meget om de steder hun førte os hen, 
var der aldrig tvivl om. Jesper havde 
i hvert fald stort besvær med at bry
de o rdstrøm men, for at oversætte de 

Jesper og Palle med en Caipirinha 

vigtigste informationer til Palle og 
jeg. Delma talte ligesom de fleste bra
sillianere kun portugisisk, og bortset 
fra i de enorme indkøbscentre, som 
bestemt ikke står tilbage for de mest 
prangende i New York, ta ler kun få 
brasilianere andet end portugisisk. 
Men man kommer faktisk langt med 
en lille parlør og lidt fingresprog. Bra
silianere er nemlig utroligt tålmodige, 
ikke mindst hvis de fornemmer, man 
har t il hensigt at handle med dem. 
En meget stor del af stedets oplevel
ser blev naturligvis gjort til fods, for 
her var der faktisk ikke rigtig andre 
muligheder. Turen gik gennem natur
skønne områder mellem klippefor
mationer vadende over mindre floder 
på sten delvis skjult under vandover
fl aden, som guiden kendte som sin 
egen bukselomme. Jeg troede et øje
blik, vi havde fu ndet Cola'ens ud
spring! Flodens farve ledte uvi lkårlig 
tanken hen på indholdet i en colafla
ske. Den specielle farve skyldtes flo
dens meget høje indhold af minera
ler, og ifølge vores guide skulle floden 
være særdeles helbredende både at 
bade i og at drikke af. Vi nøjedes med 
et svalende bad under et af de små 
vandfald, og syntes allerede at kunne 
mærke en berigelse fra vandet. 
I forbindelse med en bjergvandring 
gik vi dybt ned gennem en åbning. 
Ved nedgangen var der anbragt fanta
.~ifulck sk ilte, der bl.a. advarede ikke 
stedkendte, der let ville miste oriente
ringen og måske aldrig finde ud igen. 
Balancerende på klippestykker blev vi 
ført ned til kæm pe store gange formet 
af en for læ ngst udtørret stor under
jordisk flod. Gennem millioner af år 
har kalk fra dryppende vand dannet 

spektakulære form ationer i forskel
lige nuancer. Et fascinerende syn og 
her var bogstaveligt talt stille som i 
graven, idet flodlejet jo for længst var 
udtørret. 
Atter oppe i det fri fik vi øje på tre 
børn i omkring 6-årsalderen, der spil
lede en slags petanque med små kug
ler. Delma fortalte, at de holdt frik
varter og at det lille h us bag dem var 
deres skole. Huset var på omkring 30 
m2 og jeg kiggede forsigtigt indenfor. 
Det sparsomme inventar bestod af 
3-4 små borde og nogle stole. 
Da jeg ville tage et billede, gemte en 
dreng sit hoved, og først da jeg lag
de en Real mønt foran ham tog han 
hænderne væk, så jeg også kunne 
tage et billede af ha m. Et øjeblik efter 
racede han forbi os på sin cykel med 
de andre efter sig, og de råbte et el
ler andet, jeg ikke forstod. Jeg spurgte 
derfor Jesper - hvad råber de? Hvort il 
han svarede: "Slik". 
Den følgende dag fik vi anbefalet 
endnu et naturskønt område, men da 
afstanden var ca. 100 km st illede Del
mas søster sin gamle Fiat til rådighed. 
Jeg blev sat ti l at køre, da jeg var den 
eneste, der havde medbragt et køre
kort, og Fiat'en fungerede udmærket, 
bortset fra at den ene dør ikke kunne 
åbnes. 
Vi forventede en del jordveje men var 
så heldige, at vi overvejende kørte på 
asfalt , bortset fra en strækning på ca 
20 km, hvor jeg måtte køre slalom for 
ikke at banke ned i de mange dybe 
huller. 
Målet var anstrengelserne værd, for vi 
fik et indblik i d iamantminearbejder
ne primitive boligforhold, og f1k en 
storslået naturoplevelse mellem kæm-
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Kokos måltid 

pemæssige kl ippeformationer. Et be
søg på en pompøs byzantinsk kirke
gård vidnede om en svunden kultur. 
Hvor vi end kom i de små bysamfund, 
var det tydeligt, at Delma var popu
lær. Den sidste aften sluttede hun 
sig til os ved middagen, og nu fortal
te hun om sig selv og hendes fa mi-
lie. Det var yderst interessant, ikke 
mindst da hun berettede, at hendes 
oldefar i sin tid "kidnappede" en pige 
på 14 år og holdt hende skjult i 2 å r. 
L>et lød ikke særlig flatterende i vores 
øre, me n så tilføjede hun, at denne 
pige der blev De lmas oldemor, al
drig havde sat spørgsmål ved situatio
nen, og at hun havde haft et lykkel igt 
liv. Man kunne ikke gifte sig før man 
var 16 å r, - derfor var "kidnapningen" 
nødvend ig, hvis man ikke ville risike
re, at en anden tog hende! 

Pla nen for den følgende dag var, 
a t vi skulle besøge en gammel me
get smukt beliggende by Paraty syd
vest for Rio. Paraty var tidligere op
samlingssted og udskibningshavn for 
guld fra flere nu nedlagte guldminer. 
At besøge Paraty måtte vi desvær-
re opgive. da en lang ræ kkt" kraftigt" 
tordenbyger spærrede vejen for os. 
Stormscop'et i flyet viste imidlertid , 
at der var et passende hul mellem to 
tordenaktiviteter, hvilket medførte, 
at vi efter aftale med flyvekontrollen 
måtte vælge en væsentlig mere vest
lig kurs. Det gav os så mulighed for 
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at gøre ophold i e n smukt beliggende 
kystby Ubatuba, hvor landingsbanen 
ende r ca 100 m fra en af de mangfol
dige brasilianske sandstrande, hvor 
vandtemperaturen året rundt kun 
svinger mellem 24 og 26 grader. 

PÅ FLYMUSEUM 
Brasilien har lang tradition for flyv
ning, og i Sao Carlos ligger landets 
stø rste flymuseum, der dog var lukket 
på grund af ombygning. Det forhin
drede dog ikke Jesper i at forsøge at 
argumentere sig til et besøg, hvilket 
lykkedes, på betingelse af, at vi kunne 
bære over med manglende skilte og 
anden information. 
Museet, der ligger i Sao Carlos (21 
52 · 28 s og 47 54 ' 13 w), har sin egen 
landingsbane og er ofte centrum for 
store flyveopvisninger og flytræf. Ved 
ankomsten blev vi afhentet af museet 
og kørt til hovedindgangen, hvor mu
seumsdirektøren bød velkommen og 
førte os rundt i de imponerende hal
ler m ed fly fra stort set hele verden. 
Alle super fl ot renoverede, som havde 
de forladt fabrikken dagen før. 
n ati<lfm flyvepioner Santos Dumont 
er for Brasilien, hvad Ellehammer er 
for Danmark, og flere af hans første 
konstruktione r, som havde visse fæl
les træk med Ellehammers model ler, 
var rigt repræsenteret. Museet d is
ponerede også over en sto r katamar
anlignende flyvebåd i træ, der befløj 

Der skåles med værten når middagen bestilles 

J@spør, guiden Delma, Erik og Pallo 

store afstande over hav, og påstås at 
være fløjet over Atlanterhavet mel
le m Syd Amerika og Afrika før ame
rikaneren Charles Lindgbe rgh fløj 
over Atlanten. Man påstår endog, a t 
Santos Dumont fløj før brd r. Wr ight i 
USA, men p.g.a. datidens langsomme 
kommunikationsmuligheder i Brasi
lien, var verden og navnlig USA svær 
at overbevise. 
Et af museets store trækplastre var en 
Super Constellation, der er et sto rt 
4-motores fly magen til genera l Eisen
howers pr ivate fly. Dette var som alle 
de øvrige fly i museet i overordentlig 
flot stand. 
Vi var nok mere interesserede i de 
omkring et halvt hundrede enmotors 
fly, og for os var en Messerschmitt Bf 
109 væsentlig mere interessant. Dette 
flotte flyveklare jagerfly er et af de få 
tilbageblevne origina le eksemplarer 
i verden, og vores guide bad os kig-
ge ind under vingeroden, hvor man 
havctt" lwvart"t Ol" ~kucthullfr, <l f r var 
årsagen t il nedskydning over Norge i 
sin tid. 
Jeg lod mig gerne forevige foran 
mit fovo ritfly en Thunderbolt P~5 
R E-model. Men der var mange a n
dre kampfly fra 2. verdenskrig, og vi 
kunne sagtens havde brugt e n hel dag 
på dette favnende museum, der rum
mede over hundrede forske llige fly. 
Men for ikke at misbruge den store 
gæstfrihed, valgte vi efter et par t imer 



at takke for en særdeles interessant 
rundvisning. 

AFSLUTNING PÅ TUREN 
På den sidste dag skulle afslutningen 
på vores begivenhedsrige IO-dages tur 
naturligvis fejres, og der havde Jes
per valgt en kendt speciel restaurant 
i Sorrocaba ca 50 km nord for Sao 
Paulo. Efter landingen kørte vi i en 
taxa til en restaurant ved navn 'Co
stela e o Norne' (Costela er navnet). 
Der er ikke tale om nogen prangen
de restaurant - tværtimod - og stem
ningen var meget afslappet. Vi fik 
en ret usædvanlig velkomst. Værten 
kom os i møde og skænkede straks 
cachacha i 4 små glas. Han gav os et 
glas hve r og hævede sit glas og hilste 
os velkommen med ordene "Bem vin
do" (velkommen) og tilføjede: Lad os 
skåle for, at vores koner aldrig bliver 
enker - og herefter kiggede han sig di-

skret over skulderen og tilføjede - og 
at de aldrig opdager vores elskerin
der! Derefter ledsagede værten os til 
en stor ovn med en halv gris. Han for
klarede, at den stryges med groft salt 
og krydderier og steges i 36 timer ved 
100 grader. Alt overflødigt fedt var 
væk uden at kødet blev tørt, og det 
var særdeles velsmagende og så mørt, 
at værten skar smagsprøver ud til os 
med en tandstikke. 
Vi fik anvist et bord, og restauranten 
har ikke menukort, da man altid har 
den samme ret på menuen. Retten 
ledsages af et væld af velsmagende 
ti lbehør og selvfølgelig en Caipirin
ha, og stedet er så populært, at man 
til weekenderne er nødt til at bestille 
bord lang tid i forvejen. 

Sao Paulo e r med da nske øjne 
en nærmest ufattelig stor by, med 
mindst 19 millioner indbyggere. At 
den er ubegribeligt stor illustreres 

blandt andet af at hoved færdselsåren 
har hele li kø rebaner i HVER retning. 
Men selv Il kørebaner er dog ikke nok, 
når så mange mennesker og varer skal 
transporteres, for i myldretiden er det 
nærmest hurtigere at gå end at kø re. 
Da Jespers klassekammerat Palle 
skulle transporteres fra den ene ende 
af byen til den anden, for at flyve til
bage til Danmark, besluttede Jesper 
at flyve ham til den internationale 
lufthavn i Cirrus'en fremfor at udsæt
te ham for en nærmest ulidelig lang
sommelige køretur. Det var endnu en 
øjenåbner, for selv med en hastighed 
på 185 knob, tog det en halv time at 
flyve fra den ene ende af byen til den 
anden, hvor byens internationale luft
havn er beliggende. Det blev så vores 
sidste flyvetur, der afsluttede ti sær
deles begivenhedsrige dage, som vi 
sent vil glemme.;:,,, 
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Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Sådan skifter 
du batterier ved 
et fyrtårn! 
Det kan gøres besværligt, men det kan også gøres med en Colibri 

Der er rutiner i alle job, hvor spæn
dende de end måtte være. Og så er 
de dage, hvor alle ens talenter skal op 
i opdrejninger, fordi opgaven virke
lig kræver sin pilot. Sådan en dag var 
FLYV med til, da Uni-Fly gav Sø
fartsstyrelsen en hånd med at skifte 
batterier ved fyrtårnet på øen Hjelm. 

For et års tid siden var FLYV med for 
at se, hvorledes to medarbejdere ved 
Søfartsstyrelsen kunne komme hjem 
til aftensmaden, når de med en Ro
binson 44 samme dag blev transpor
teret frem og tilbage til den lidt util
gængelige ø Hjelm. Dengang drejede 
det sig om et rutineeftersyn, hvor 
t ransporttiden med skib ville have 
været meget længere end med den lil
le helikopter. 

Her i sommers var opgaven ved fyret 
langt mere omfattende. Det drives af 
solceller, som leverer strøm til blybat
terier, der er samlet i kasser med tre 
battericeller i hver. Batterierne holder 
en årrække, og så skal de skiftes. De 
325 kg tunge ballerikasser, ville man 
traditionelt sejle over til øen fra Ebel
toft. En form fo r landgangsfartøj er 
påkrævet, for Hjelm har ingen havn, 
oe batterier og køretøjet til at håndte
re dem, skal derfor sejles helt ind til 
kysten. Herfra er der så en transport
opgave med at få dem op til fyret, der 
knejser på knolden midt på øen. Alt 
det kan godt lade sig gøre, selvom det 
kan være en udfordring at få booket 
landgangsfartøjet uden at dets tran-

sittid - som også skal betales - bliver 
alt for voldsom. 

Det hele kan imidlertid gøres me-
get enklere. Med helikopter. Søfarts
styrelsen kontaktede derfor Uni-Fly 
for at høre, om det kunne lade sig 
gøre at flytte batterikasserne med de
res EC-120 Colibri. Der skulle løftes 
tolv nye til Hjelm, og der skulle flyves 
tolv brugte tilbage. Desuden skulle en 
UTV meget gerne derover. 

Batterierne ville ikke være noget pro
blem, men UTV'en ville blive en ud
fordring, for J en vejede umiddelbart 
mere, end Colibrien kunne løfte. Så 
kunne man naturligvis bestille en me
get større helikopter et andet sted fra, 
men det ville få omkostningerne til 
at stryge opad t il urealistiske højder. 
Det ville imidlert id være muligt, hvis 
UTV'en blev strippet for så meget 
som muligt - hjul, kofanger, motor
hjelm og andet festligt. Det kunne fly
ves for sig selv, og efter alle beregnin
ger og hel ikopterens håndbog og data 
ville der være 50 k~ i overskud, når 
den lettede med den strippede UTV 
under sig. 

Uni-Fly kunne klare ctet til en pris, 
der var konkurrencedygtig i forhold 
til søtransport. Man ventede så bare 
på en uge, hvor vejrguderne ville lege 
med. Det varede det meste af en må
ned, før det lod sig gøre. To elektrike
re blev fløjet Lil øen først på ugen for 
at afmontere de gamle batterier og 

gøre dem klar til lufttransport. De to 
mænd boede på øen i perioden. Sø
fartsstyrelsen har et hus, men der er 
ikke rindende vand, så man bar selv 
madpakke og drikkedunk med . 

M idt på ugen skulle batterierne så 
flyves, og her var vejret virkelig kri
tisk; ikke for meget vind, ikke for 
meget fugt i luften. Det siger sig selv, 
hvorfor kraftig vind vil kunne skabe 
problemer, når en 325 kg tung batte-

Groundmanden dirigerer helikopteren 
ind til den helt rigtige placering. 
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Et batteri flyves fra Hjelm - bemærk remmen, der hænger og forhindrer batteriet 
i at rotere. 

rikasse, som skal stå lodret, fordi bat
terierne indeholder syre, skal place
res nøjagtigt og uden at vælte mellem 
træer, et hus og andre batterier. Fug
ten kunne skabe problemer, fordi der 
specielt i fugtigt vejr opbygges statisk 
elektricitet uden flyvningen. Det kan 
give groundmanden - for nu at bruge 
et godt dansk ord - et o rdentligt stød, 
når han række r ud efter batteriet. Ud
sigten til tolv kraft ige elektriske stød 
er ikke rar. 

Ou~<lag va1 <len µla11lagle <lag, rne11 
vej ret dri llede, og flyvningen blev ud
skudt til dagen efter. ' lorsdag mødte 
alle så op på e n mark ved Elsegårde 
øst for Ebel toft. Herfra er afstanden 
og dermed den kostbare flyvetid til 
Hjelm kortest fra den jyske kyst. Det 
var ikke ved daggry, for der var forud
sagt morgentåge, og da piloten har en 
maksimal arbejdstid pr dag, ville det 
være meget uheldigt, hvis arbejdet 
ikke kunne gøres færdigt, fordi de før-
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ste timer var blevet tilbragt med at stå 
med en kafTekop og vente på at tågen 
sku Ile lette. 

Efter briefingen på en græsmark blev 
noget af mandskabet fløjet til Hjelm -
flyvetid , ca. tre minutter - mens last
bi lchaufføren, der kom med batte ri
erne og en groundma nd, der er det 
kvalificerede bindeled mellem fragten 
og helikopteren, blev på fastlandet. 
Colibrien blev strippet for al unødig 
vægt som for eksempel stole, tæpper, 
0oals, og så gik del ellers løs med bat
terierne. 

Batterierne skulle sættes ned tæt ved 
bygninge n, så der ingen nævneværdig 
tra nsporttid var på jorden. Levering 
til døren, ligesom med pizza. Men det 
betød, at helikopteren skulle næ rme 
sig en bygning med den 325 kg tunge 
last, som man naturligvis ikke kun-
ne udelukke fa ldt af. Altså ikke no
get med at flyve over bygningen , og 

ikke noget med, at nogen opholdt s ig 
i den under operationen. Heller ikke 
noget med, at nogen befandt sig un
der lasten nede på jorden. Der var 
mange træer omkring det lille græsa
real, hvor de nye batterikasser skul
le sættes ned og de andre samles op. 
Vinden er aldrig helt den samme, ka
stevinde, der kan opstå omkring fyr
tårnet, skoven og knolden midt på 
øen, er det heller ikke. Altså var hver 
eneste indflyvning en udfordring. 

Nok så det enkelt ud, når heli kopte
ren hang stille i hover og groundman
den håndterede batteriskiftet. Men 
det var i de minutter, der blev arbej
det allermest. Det var rigt ig v igtigt at 
få batterierne ophængt rigtigt. 

En last under helikopteren hænger 
aldrig helt på samme måde. Selvom 
batterierne var ens, var de r alligevel 
små forskelle i ophæ nget. Og disse 
små fo rskelle blev under flyvningen 
på bedste aerodynamiske vis konver
teret t il roterende bevægelser, når he
likopteren fløj fremad. Ophænget kan 
rotere, men alligevel skal man så vidt 
muligt undgå, at lasten roterer, da for 
voldsomme rotationer kan overbela
ste ophænget. For at modvirke rota
tionerne blev en tung rem hægtet på. 
Den hang efter batterikassen i luften 
og bremsede rotat ionerne. 

Efter seks batteriflyvninger var der 
brugt fuel, så Colibrien var kommet 
derned i vægt, hvor det var blevet 
UTV'ens tur. Men her fik vi et glim
rende eksempel på, at teorien kan 
komme i konflikt med virkeligheden, 
og at det så er virkeligheden, der be
stem mer i sidste ende. 

Collbrlen kunne da også godt !ølle 
UTV'en op i hover. Men så var a lle 
dens kræfter også i spil. Vinden hav
de lagt sig helt, og temperaturen var 
steget til 25 grader. Ydeevnen var re
duceret, og der var ingen hjæ lp fra 
vinden. En helikopter har e n pak
keløsning på taget i form af rotoren. 
Den sørger for både opdrift og frem
dri ft. Når helikopteren ska l til at be
væge sig fremad, bliver en de l af op
driften konverteret til fremdrift. 



Når der flyves med passagerer over vand, er det et krav, at der er oppustelige floats på 
mederne, så helikopteren kan stå på vandet efter en nødlanding. 

Når alle kræfterne blev brugt på sel
ve løftet, havde piloten ikke andet 
valg end at sætte UTV'en ned igen. 
Der var intet overskud til også at fly
ve fremad. Det skulle der have været 
efter beregningerne, men det var der 
ikke. Så blev der fløjet lidt flere batte
rier, for vejrudsigten hævdede, at det 
halvanden time senere ville blæse op 
i en kortere periode. Det gjorde det 
også. Og så var der vind over rotoren, 
svarende til, at helikopteren bevæ
gede sig fremad lige fra starten. in
den blev også dørene afmonteret for 
at lette helikopteren for yderligere 50 
kilo. Og så lykkedes det. 

Men det var fortsat så marginalt, 
at der ikke var noget med at sætte 
UTV'en ned ved huset ligesom bat
terikasserne. Langsomt nærmede pi
loten sig græsarealet oppe ved fyret. 
Selvom vind og vejr havde været til
strækkeligt til at lette ved Elsegårde, 
var der ingen garanti for, at forhol
dende ville være identiske på øen - og 
landingen skulle foregå tæt ved fyret. 
Altså måtte overgangen til hover fore
gå meget roligt, så der var mulighed 
for at afbryde, hvis det skulle vise sig 
at være umuligt. Og her ville det i en 
snæver vending være lettere at kom
me af sted igen, når operationen fore
gik oppe ved fyret. 

Det var disse minutter alle erfaringer 
og sanser var i spil. Det er en var van
skelig og udfordrende opgave. Men 
den lykkedes fint, og på turen over 
havde U'I'Y'en hængt helt roligt un
der helikopteren. 

Det blev en lang dag. En mekaniker 
var med for at montere UTY'en, og 
han fik brug fo r lidt hjælp med at vip
pe den, da hjulene skulle på. Heldig
vis var der både elektrikere og andre, 
som kunne give en hånd med. Dørene 
skulle også tilbage på Colibrien, in
den de sidste batteriflyvninger. 

Men det hele lykkedes, og igen fik vi 
demonstreret, at lufttransport kan 
være den enkleste og ligefrem billig
ste løsning. Et landgangsfartøj kunne 
r isikere at skulle ligge og vente en uge 
eller to på at vinden skulle lægge sig. 
Det ville ikke kunne lave andet end at 
vente, men der skulle alligevel betales 
for det på en eller anden måde. 

Det gjorde naturligvis ikke dagen rin
gere, at alle involverede syntes, der 
var en vældig spændende t ing at være 
med til. Udfordringer er altid godt 
som afveksling fra hverdagens ruti
ner. ;:,,' 

Landet på Hjelm - helikopteren letter med 
det samme for at samle et batteri op. 

Per Erichsen (pilot) og Steen Simesen 
(groundmand, mekaniker og hoist-opera
tør) er i færd med at afmontere en dør før 
flytningen af UTV'en. 

Der var rigeligt med varme hænder til at 
vippe UTV'en, så hjulene kunne monteres. 

Jamen, det var så det. UTV'en er klar til at 
gøre nytte på øen. 
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HDMA 
SLIMFIT - Rednings faldskærm 
3 forskellige profiler sikrer du kan finde den optimale pasform mellem dig og dit sæde. 
• Mk-3 er tynd nederst 
• Mk-4 er tynd øverst 
• Mk-5 er lige tynd fra øverst til nederst 

SLIMFIT er udviklet med fokus på sikkerhed og størst mulig komfort i cockpittet. 
• Ved pilotvægt på 105 kg er synkehastigheden ca. 5,5 m/sek 
• I ~Uet 0-porøs kalot sikrer maksimal åbningshastighed 
• Speciel flad brystremslås 
· Vægt 6 kg 

Pris kr. 18.650,- * 

Giv os bestillingen i år, og få din nye SLIMFIT leveret til sæsonens begyndelse i 2020. 



INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG 
SKOLING - ALLE UDDANNELSER TIL 
FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER. 

B I LLUND 

AIRCENTER~ 
Billund Air Center A/S 

Stratusvej 15 • DK-7190 Billund 
Tlf: +45 7533 8907 • E-mail: bac@billundaircenter.dk • 

www.billundaircenter.dk 

•• jj;mght.dk 

lkaros ATO t ilbyder: 

• Teori PPL 
• Teori, IR(A), Distance Learning, 150 timer 
• Teori EIR(A)/CBIR(A), Distance Learning, 80 timer 
• Teori, BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
• Sko ling til PPL & CPL 
• Sko ling ti l en- og to-motoret klasserettighed 
• Sko ling ti l en- og t o- motoret instrumentrettighed 
• Sko ling t i l Instruktør rettighed, FI 
• Skoling t i l Instrument Instruktør rettighed, Fl/ lR 
• ~k01in9 t il ,RI ~PA MF 
• Skoling t il Nat rettighed, NO 
• PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 
• 12. time, Diff.- og Fam.træning 
• Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
• Revalidation/Renewal d iv. rettigheder 
• Flyud leje 

lkaros Fly • Roskilde Lufthavn 
Lufthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 

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

HELIFLIGHT.DKTILBYDER UDDANNELSE 
PÅ HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22, 

ROBINSON 44 OG EUROCOPTER 120. 

Undervisningen varetages af 
professionelle instruktører. 

Heliflight.dk ApS 

LÆR AT FLYVE I RANDERS 

= 

www.aarhusaircenter.dk 

Hangarvej H. 11 • 4000 Roskilde Lufthavn 
Tlf: +45 70 22 52 60 • Kontakt@heliflight.dk 

Lufthavnsvej 34 - 38 • 4000 Roskilde • Tlf: 46 191114 
Email: cat~ aircat.dk • www.aircat.dk 
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GENERAL AVIATION SERVICE APS 
LUFTHAVNSVEJ 44 
4000 ROSKILDE 
DEN MARK 

GASERVICE 
CfNER.lL .l'IIATION SERVICE APS • WWW.GUU:VICf. DK 

VAT NO.: DK 20 8188 08 
+45 72 170 180 
WWW.GASERVICE.DK DK.145.0098 
INFO@GASERVICE.DK DK.MG.1008 

[!],i •':[!] !IJ.!.~I SCAN KODEN OG SKRIV DIG OP 
rgl..~ . , TIL VORES NYHEDSBREV 
1.:.1 •• ., 

AUTHORIZED SERVICE CENTER 

Vi er Pilatus eksperterne i Norden! 

Læs mere på vores nye hjemmeside, airservice.dk 

nlo'l ~ Vamdrnp 

LI~ SERVICE 
rcraft Maintenance 
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~ +45 75 58 37 08 

m info@airservice.dk 

O airservice.dk 

DAO 
We /ceep our cus'lomers f'lyinq 

DAO Aviation AS 
Copenhagen Airport Roskilde 
Hangarvej Hl, 4000 Roskilde 

Phone +45 46191219 
www.dao.dk 

One stop Part 145 shop for all your needs. 
M aintenance, avionic, engines, propeller, components, design, parts 

lkaros ATO tilbyder: 
• Teori PPL 
• Teori, IR(A), Distance Learning, 150 timer 
• Teori EIR(A)/CBIR(A), Distance Learning, 80 timer 
• Teori, BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
• Skoling til PPL & CPL 
• Skoling til en- og to-motoret klasserettighed 
• Skoling til en- og to- motoret instrumentrettighed 
• Skoling til Instruktør rettighed, FI 
• Skoling til Instrument Instruktør rettighed, FI/IR 
• Skoling til CRI SPA ME 
• Skoling til Nat rettighed, NQ 
• PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 
• 12. time, Diff.- og Fam.træning 
• Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
• Reval idation/Renewal div. rettigheder 
• Flyudleje 

Roskilde Lufthavn • Lufthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 

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



FLY-SKAM 
I løbet af året 2019 har der været meget stor fokus på glo
bal opvarmning og de medfølgende klimaforandringer, 
hvilket har inspireret kritikere af flyvning og luftfart til at 
introducere et helt nyt begreb: "FLY-SKAM". 

Når vi bræ nder kul , olie eller gas udledes der C02, der 
er medvirkende til at hæve klodens gennemsnitstempera
tur. Når det sker, smelter gletchere i hele verden, inklusi
ve arktis og antarktis, hvilket medfører forhøjet vandstand 
på hele vores planet. Men øget temperatur medfører også 
tørke i nogle regioner og voldsommere vej rfænomener, der 
gør den forhøjede vandstand endnu værre, når kraftig vind 
flytter rundt på vandet i havene. Med andre ord har vore 
aktiviteter ændret klimaet i negativ retning, hvilket vi alle 
bærer vores del af ansvaret for! 

Flyvn ing og luftfart er synlige menneskelige aktiviteter, og 
ikke mindst på dage med blå himmel kan vi se kondens
striberne fra jetfly, og e r vi nær lufthavne, kan vi høre og se 
flyvemaskiner. 

Fra at flyvning og luftfart har haft status af noget nærmest 
magisk, der har givet menneskeheden nye fantast iske mu
ligheder, er der nogle der forsøger at gøre det at flyve ti l 
noget man skal skamme sig over, som var det plasticaffald 
de r driver i land på strande i nærmest hele verden. 

Medier - og ikke mindst sociale medier - e r gode til at 
dele holdninger og til at åbne for debatter og d iskussioner 
om samfundsforhold , der bør debatteres, men af og til bli
ve r det for unuanceret. Derfor ha r den internationale luft
fartsorganisation IATA også taget initiativ til at se kritisk 
på begrebet "FLY-SKAM", der kan få det til at lyde om 
flyvning og luftfart er mere ødelæggende for vores planet 
end mange andre foru reningskilder. 

Rune Balle 

ncdcl.klø, ug udgiver af FLYV .d 
s, en 2013 

A-cert /PPL 1991 
CPL i New Zealand 2003 
CPL i Danmark 2004 
Flyvepladschef på Samsø sid 
Flyveinstruktør 2005 en 2004 
Søfly Rating Canada ?012 

Der er ingen tvivl o m at menneskelige aktiviteter medfø
rer klimaforandringer, men der er heller ingen tvivl om, at 
flyvning og luftfart kun står for 2-3% af den globale ud
ledning af "klimaskadelige drivhusgasser" . Skibstrafik, 
vej transport, produktion af fødevarer og drikkevarer samt 
beklædning og ikke mindst opvarmning af bygninger, og 
endnu mere tankevækkende: aircondition i bygninger, står 
for en langt højere procentdel, og det er nærmest grotesk 
at der brændes kul, olie og gas for at nedsætte temperatu
ren i bygninger, der kunne have været isoleret langt bedre 
end de er! 

At skyde skylden på andre, er desværre meget almindeligt , 
og derfor er dette ikke et forsøg på at frikende flyvning og 
luftfart, og at give "de andre" skylden, men at påpege at 
C02 fra flyvemaskiner nok ikke er mere skadelig end C02 
fra andre kilder, hvorfor det ikke gavner at udskamme en 
enkelt årsag ti l klimaforandringerne. 

Som bekendt ophørte stenalderen ikke fordi vi løb tør for 
sten, men fordi vi udviklede vore tekniske færdigheder, 
så stenredskaber blev erstattet af ny teknologi. På samme 
måde er vi i fuld gang med at forbedre skibe, biler, huse og 
flyvemaskiner så forbruget af fossile brændstoffer mind
skes. Det skal vi bestemt ikke skamme os over! 

Et juleønske kan de rfor være, at lige netop begrebet " FLY
SKAM" glider ud , og erstattes af begreber der ikke er en 
ukonstruktiv buh-råbende pegefinger, og at vi alle bruger 
vore begrænsede fossi le brændstof-ressourcer med øget 
omtanke. 

God Jul og Godt Nytå r! 

Rune Balle 
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Leder 3 
Kort sagt 5 
DC-3 har fløjet sidste tur 1 0 
Victory Aviation 13 
Harvard søger hænder 16 
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PRIVATFLY KAN NU LANDE SIG SELV! 
Pressemeddele/se fra European Aircraft 
Sales, 30/10-2019. 
Flyproducentcn Pipcr Aircraft, Ine. 
har netop a nnonceret det banebry
dende sikkerhedssystem "HALO Sa
fety System" - et sikkerhedssystem, 
som kommer fabriksinstalleret i den 
nye Piper M600 SLS, som bl.a. gør 
flyvemaskinen i stand t il at lande 
uden menneskelig indblanding. Syste
met drives af Garmins nyeste tekno
logi, "Garmin Autoland", som ved 
et tryk på en knap a utomatisk sen
de r information om flyvemaskinens 
position og intention om landing t il 
den næ rmeste lufthavn, før flyvema
skinen selv navigerer til lufthavnen og 
lander. 
HALO Safety System indeholder 
helt nye teknologier, som er unik
ke i den nye Piper M600 SLS, bl.a. 

KORT 

SAGT 
Af Ole Steen Hansen og Rune Balle 

auto-throttle (automatisk gashånd
tag), automatisk stabil isator og 
la nd-overvågning, samt automatisk 
kontakt med kontroltårn og andre 
flyvemaskiner, men den største og 
vigtigste landvinding i sikkerhedssy
stemet er det automatiske nødla n
dingssystem "Garmin Autoland". 
Garmin Autoland lander automatisk 
flyvemaskinen i den nærmeste brug
bare lufthavn, hvis piloten er ude af 
stand t il at betjene flyet. 
Den a merikanske flyproducents salgs
repræsentant i Skandinavien, Ho l
land og Baltikum, European Aircraft 
Sales, er stolte af at kunne præsente
re dette nye produkt for deres kunder 
og glæder sig over, at dette innovative 
sikkerhedssystem vil gøre fre mtidens 
flytrafik endnu mere sikker. 
European Aircraft Sales har eksiste
ret siden 2009 og d rives af det man-

geårige makkerpar Katja Nielsen og 
Bjarne Jorsal, som er begejstrede for 
den sikkerhed, " HALO Safety Sy
stem" vil give både piloter og passa
gerer i Piper M600 SLS. "Den mest 
dyrebare last, en pilot kan have, er 
passagererne!" siger direktør Bjar-
ne Jorsal, " Det nye sikkerhedssystem 
vil gøre det muligt at lande e n Piper 
M600 SLS uden at have forudgående 
erfar ing med flyvemaskiner, så hvis 
piloten af den ene eller anden årsag 
er ude af stand til at lande maskinen, 
kan den gøre det selv, uden at udsæt
te passagererne for fare. Det er et pa
radigmeskift i moderne flyvning!" 

Læs mere på 
www.europeanaircraftsales.com 
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Efter prisoverrække/sen i Dansk Forfatterforenings lokaler (fra venstre): Forfatter og 
fotograf Ole Steen Hansen, redaktør Pia Sloth Poulsen og forlægger Ulrik Skafte - tre 
af de c:enirale personer omkring udgivelsen af Skudt ned - f/ysty1t i Danmark 1939-45 
og DC-3'eren fra Roskilde ... og alle de andre 
Foto: Jonas Svenstrup 

Flybøger udløser 

f aglitterær pris 
Ole Steen Hansen, FLYY's faste free-lance-skribent, mod
tog cl. 7,7,_ novemher Den Faglitterære Pris 2019 ved en re
ception i Dansk Forfatterforenings lokaler i Strandgade på 
Christianshavn. Prisen blev tildelt både for hans samlede 
forfatterskab og for hans seneste to bøger Skudt ned - fly
styrt i Danmark 1939-45 og DC-3'eren fra Roskilde ... og alle de 

andre. Annemette Hejlsted motiverede prisuddelingen på 
bestyrelsens vegne og sagde bl.a.: 

"Ole Steen Hansens forfatterskab har tre kendetegn, som 
jeg vil fremhæve som særligt betydningsfulde: Fortælle
glæden, a lsidigheden og det at han altid sætter mennesket 

.~----=~~ ....-
,~nt"-1. "" 
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Serien om flyvningens histo
rie fortalt for børn lavede Ole 
Steen Hansen i samarbej-
de med et forlag i London. 
Serien udkom bl.a. på fransk, 
kinesisk, hollandsk, dansk og 
amerikansk (hvor det jo hedder 
"airplane" og ikke "aeroplane"). 
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Ole Steen Hansen skriver både for børn og voksne, og 
desuden designer han mode/fly Hans "Berliner" er til 
rundflyvning med bamser. Arbejdstegningen blev udgi
vet af det tyske magasin Flug- und Modelltechnik. 

l 
j 

1 

RSHOW
1 

Stauning Lufthavn 
Lørdag den 10. juni 2000, kl. 13.30-16 30 

~,.,:::;;;::,~ ....... ,..~., ..... ...,.,,00. .... ~-~.._._,.,._,~ 

Ole Steen Hansen leverede i nogle år 
foto til plakaten for KZ Rally i Stauning. 



i centrum. For det første er fortælleglæden hos Ole Steen 
Hansen uomgængelig. Han fortæller ikke for at vise sig 
frem, ikke for sin egen skyld, men for læserens og tilhøre
rens skyld, og ikke mindre for at gøre stoffet interessant og 
vedkommende. Alsidigheden lyser ud af forfatterskabet. 
Ole Steen Hansen har skrevet bøger med titler som Mo
torsport, Landbrugsmaskiner, Stenalderen, Tyskernes katastrofe, 
Bombemål Berlin, Katte, Heste, Mellemøsten og Turen går til Jyl
land. Og Ole Steen Hansen holder sig ikke til det danske, 
han har også skrevet bøger på engelsk om Vietnam og fly, 
og oversat et utal af bøger fra engelsk til dansk." 

Forlægger Ulrik Skafte fra Turbine fortalte om tilblivelsen 
af de to flybøger: 
" Forfatteren bliver grebet af sin research og forsvinder 
fuldstændig ind teksten og den gode fortælling. Grafike
ren går amok i alle de gode billeder og lader dem hæm
ningsløst fylde i bogen. Og forlæggeren stå r ved siden af 
og kigger på. Det gør han jo sådan set ikke. Han lukker 
øj nene. Han kan jo godt se, at det der ender galt, hvis vi 
taler om budgetter og den slags mindre interessante ting, 
men han er lige så begejstret og glad som forfatteren og 
grafikeren - og så ender vi jo med et stort og tungt bom
befly af bog med alt for mange sider, men hvad hulen gør 
det? Vi står alle tre begejstrede som tre små drenge ved si
den af startbanen og beundrer den bog, de r snart skal fly
ve ud i verden. Og vi ved alle tre, at den er blevet alt for 
dyr at producere - alt for dyr at lave. Men hvad gør det? 
Vi ved alle tre, at vi har skabt et værk, som vi kan stå inde 
for og som er smukt, spændende og værd at læse." 

Tidligere modtagere af den faglitterære pris er bl.a. Peter 
Øvig Kn udsen, Tom Buk-Swienty, Tor Nørretranders og 
Søren Ryge Pedersen. Men i 2019 er det første gang, at bø
ger om flyvemaskiner og flyvehistorie er en udslagsgivende 
faktor i motivationen fo r ti ldelingen af Danmarks fornem
meste faglitte ræ re pris. 

Rune Balle 

Could you cut 
the cost of your 
Aviation lnsurance? 

~1s1cover 
To find out more go to Visicover.com 

AEROCLEAN 

EDXJ Husum 
0049/4841 /935588 

aeroclean-husum@freenet.de 
www.aeroclean-husum.de 
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KORT SAGT 

Foto: Allan Jensen 

VINTERKLAR 
Så blev det tid til at gøre Cessna 140'eren klar til vinteren. 
A llan Jensen lader den blive på jorden i den kolde årstid, 
og det kræver en smule forberedelse. Denne gang fik han 
en hjælpende hånd af tolv år gamle M ichela. Hun har ofte 
været med på museet i Stauning, men nu havde hun skre
vet og spurgt, om hun måtte være med til at lave noget på 
en flyvemaskine. Jo da, gerne. Først en flyvetur for at gøre 
motoren varm, herefter af med cowlet, ny frisk olie på og 
desuden sprøjte konserveringsolie ind i cylindrene. Så af 
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med navkapslerne, fordi der skulle pumpes mere luft i hju
lene, som ikke behøver at stå og blive flade hen over vin
teren. En god eftermiddag efter skole i hangaren - og så 
sandelig et eksempel t il efterfølgelse. Hvis nogen udviser 
in teresse for at beskæftige sig med flyvemaskiner, er det 
da bare at få dem med i legen, så de kan se, at det virkelig 
er noget, der værd at fylde tilværelsen med! Alle har glæde 
af det. Og Michela var ferm til at betjene værktøjet! 

OSH 



Danske Flyveres årsfest 
Tekst og foto: Natalie Kjaergaard 

Første fredag i november samles om
kring 150 medlemmer af foreningen 
"Danske Flyvere" til den årl ige gal
lamiddag på Radisson Blu i Køben
havn. Altid samme sted, altid samme 
traditioner og altid i fineste antræk, 
for til gallamiddagen er der "dres
scode" . Kvindelige medlemmer skal 
møde i balkjoler, mens herrer skal 
møde op i gallauniform, smoking el
ler kjole og hvidt. Sådan har det væ
ret i over hundrede år, og sådan skal 
det fortsat være! 

Foreningen " Danske Flyvere" blev 
etableret den 18. august 1917 og for
eningen har gennem de mange år haft 
flere royale protektore r, hvoraf de se
neste var Kong Frederik IX der blev 
efterfulgt af Hans Kongelige Højhed 
Prins Henrik. Af de omtrent l.000 
medlemmer er der godt 50 kvinder 

Foreningen har medlemmer der er pi
loter med vidt forskellige baggrunde: 
privatflyvere med certifikat til ultra
lette fly; privatflyvere med PPL; pi
loter der flyver G A; piloter der fly
ver rutefly i alle varianter samt - ikke 
mindst - piloter der flyver eller har 
fløjet i forsvaret. Fælles for alle er, at 

De kvindelige piloter klædt på til fest! 

de er aktive eller tid ligere aktive pilo
ter, med fælles interesse for flyvning 
og luftfart. Til gallamiddagen er det 
gennemgående tema derfor natur
ligvis FLYVN ING, og som det blev 
sagt mange gange når der blev skålet: 
"Fordi vi flyver, misunder vi ingen 
andre"! 

"Danske Flyvere" har en lang og 
veldokumenteret historie og stærke 
traditioner, som alle medlemmer er 
stolte over at være en del af. Langt 

KORT SAGT 

de fleste af fo reningens piloter har 
dog travle hverdage, hvor der ikke 
altid kan afsættes tid til at tale med 
flyvervennerne. Derfor er den årli-
ge galla-aften værdifu ld, fordi der er 
tid t il at de le oplevelser og få betyd
ningsfuld indsigt i forskellige former 
fo r flyvning. Nye medlemmer er a ltid 
velkomne, men skal som altid intro
duceres af andre medlemmer, og tra
ditionen tro, bydes nye medlemmer 
velkommen ved den å rlige galla-mid
dag den fø rste fredag i november. 

Hjertelig velkomst til de nye medlemmer, som får overrakt Danske Flyveres sølvvinge og diplom. 
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DANMARKS DC-3 HAR FLØJET SIN SIDSTE TUR 

OY-BPB fotograferet over København i mAj 2019. 
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I godt og stolt selskab på Duxford under 
turen til Normandiet i juni. 

Landet efter den sidste opvisning på 
Roskilde Airshow i august. 

Se meget mere pi 
www.hp-staaltag.dk 
OgsA kæmpe billige 
restpartier til afhentning. 

0 

STALTACi 
Mariendalsvej 12 • 8800 Viborg • 86 62 37 05 
Mobil 23 81 90 08 • Mail: pw@hp-staaltag.dk 

www.hp-staaltag.dk 
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NYE BØGER 

F-16 PÅ VINGERNE MED DANSKE JAGERPILOTER 

I bogen "F-16 På vingerne med danske piloter" be
skriver Thomas Kristensen, Henning Kristensen og 
Svend Hjort i ord og med billeder de danske jager
piloters oplevelser i de danske F-16 kampfly. 

F-16-flyene har været en vital del af det danske mi
litær siden det blev introduceret i 1980'erne, og har 
siden været udsendt til et utal af vigtige internati
onale missioner i hele verden. Men kun ganske få 
kender til fornemmelsen af at sidde i flyet og træffe 
de afgørende valg. Denne bog giver et unikt indblik 
i jagersoldatens adrenalinfyldte handlinger og ef
tertænksomme refleksioner om krig, som det ople
ves fra cockpittet i en F-16. I bogen medvirker mere 
end 50 F-16-piloter, som med tekst og fotos fortæl
ler om deres dramatiske og betagende oplevelser fra 
hele verdens brændpunkter. 

Thomas Kristensen, Henning Kristensen og Svend 
Hjort har til "F-16" samlet en række unikke fortæl
linger fra F-16-piloter, som har været udsendt til fa
refulde missioner, og som giver et stærkt vidnesbyrd 
om F-16-flyets store indflydelse på Danmarks mili
tære kapacitet. 

Vejledende udsalgspris 399,95 kr. 

ISBN:9788711917855 
www.storyhouse.dk 
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Tekst: Filip Modrzejewski og Ole Steen Hansen. Foto: Filip Modrzejewski 

Kommer du lige forbi Dallas, Texas 
er der en chance for at få den tur i 
jet, du altid har drømt om. 

-1c or 
viatio 

Udsigten fra bagsædet i en S-211 



Det er nok udmærket at have et afslappet forhold til hundredekronesedler, hvis man vil prøve en tur i en S-211, men på den anden 
side - der er ingen tvivl om, at man vil huske turen langt bedre end nok så mange andre ting, man får tiden til at gå med! 

Køreturen fra Dallas International til flyvepladsen Den
ton varer blot tredive minutter. Så står du på det sted, 
hvor de to brødre Tom og Chuck Paquin samt deres kam
merat Chris Koelzer ha r grundlagt Victory Aviation. De 
er fastjet-veteraner fra US Navy og har erfaringer på både 
F-16 og F/A-18. Deres første projekt var en Harvard, som 
de købte i 2016 og stadig flyver med. Snart fik de fat på et 
par SIAT-Marchetti S-211, en sjælden type jettræner, der 
kun er bygget omkring 60 eksemplarer af. Flyene stam
mer fra Singapore Air Force, og det ene har analogt, det 
andet g lascockpit. Valget af de to forskellige typer er helt 
bevidst, fordi de giver V1ctory Av1at1on mulighed for at til
byde begge dele. Eller at piloter kan sammen ligne, hvis de 
vil prøve begge to. 

14 FLYVNr.62019 

Victory Aviation kan flyve med de folk, der bare vil prø
ve en tur i jet. Amerikansk lovgivning forlanger, at man 
er i besiddelse af et certifikat, selv når man er passager i 
et experimental-jetfly. Et PPL er nok, men man skal alt
så være pilot for at kunne være med i legen . Alt hvad der 
laves med to piloter - prøveture, skoling, formationstræ
ning, aerobatics eller upset prevention and recovery - kan 
kla res på et EASA-certifikat. Først når der bliver ta le om 
soloflyvning el ler hele pakken med type rating, skal der et 
amerikansk FAA-certifikat til. 

Og hvad koster herlighederne så? En time I S-211 me<l 
glascockpit skal man lægge 2.750 dollars fo r, mens man 
slipper med 2.500, hvis det er den analoge version. Korn-



mer man over tre timer, er der 500 dollars rabat i timen, 
og over t i slipper ma n hele 750 dollars billigere. Hvad der 
e r sparet, er som bekendt tjent, så her er en chance for at 
tjene 750 dollars i timen! 

Med i prisen få r man også den høje kompete nce og store 
begejst ring, der er en del af Victory Aviation. Firmaet har 
planer o m at udvide med en S-211 baseret i Californien og 
en i Florida. Og så et e ller andet supersonisk, som kunne 
væ re en T-38 e ller en MiG -29. ;:,,, 

VICTORY AVIATION 
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Tekst oa foto· Rune Ralle 

HARVARD 
SØGER 
HJENDER 
I et lunt værksted på Flyvestation Karup 
ligger hundreder af dele til en Harvard 
sirligt sorteret på reoler, hvor de venter på 
frivillige hænder. Næsten alle delene er fra 
"324", der er efter at have gjort tjeneste 
som træningsfly i flyvevåbnet, blev udlånt til 
museet på Egeskov Slot. 

Da FLYV kikker forbi værkstedet i Karup, en kølig søndag form iddag 
i december, e r tre Harvard-entusiaster; Jan Johansson, Jakob Bak og 
Tommy Olsen i gang med a t klargøre dele til flyet, der forventes at bli
ve flyvedygtigt indenfor en overskuelig fremtid. 

Jan Johansson, der e r formand i foreninge n H ARVARD DANMARK, 
fortæller, at det st ille og roligt skrider fremad med "324". E n del af 
foreningen med lemmer mødes nemlig næsten hver o nsdag og hver a n
den søndag, m en selvo m der er folk på proje ktet, så er der brug fo r 
mange fle re, der vil være med t il at gøre flyet luftdygtigt. 
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, v1ppe-anord 
ere at arbejde 

At restaurere en Harvard fra 1943 er noget af en mundfuld, og skul-
le en enkelt arbejdsom ildsjæl beslutte sig for at udføre alt arbejdet på 
fuld tid, ville det uden tvivl tage mange år! At restaurere et fly som en 
Harvard kræver dog mange forskellige kompetencer, hvilket betyder, 
at det er nærmest umuligt at gennemføre et sådant restaureringspro
jekt uden en mindre flok, der kan udføre de mange forskellige opgaver 
der står på "to-do" listen. Noget meget vigtigt er også at hjælpe hin
anden med at holde gejsten oppe. Derfor bliver det også understreget, 
at man som frivillig flyrestaurering-entusiast skal kunne hygge sig med 
at bidrage til projektet. For ud over at skrue, skrabe, sl ibe og male, 
skal man også skal kunne værdsætte at tilbringe tid i værkstedets hyg
gelige hule, hvor der både er køleskab, komfur, ovn, kaffemaskine, 
vandkoger samt opvaskemaskine. 

Jan Johansson fortæller, at Harvard 324 egentlig er nået ret langt, for
di den mest komplicerede del - den ca. 600 hestekræfter store Pratt 
& Whit ney Wasp stjernemotor - er så godt som klar. Den har nem-
lig været skilt ad i alle tænkelige dele, af en gruppe mekanikere på et 
værksted nær Ålborg. Alle stumper er blevet checket grundigt, før 
motoren igen blev samlet. Inden motoren blev skilt ad, var der dog 
lidt rynkede øjebryn, for da man forsøgte at dreje propelakslen rundt, 
føltes det som om motoren havde "sat sig". Det viste sig at have en 
meget god forklaring, for da Harvard 324 blev " pensioneret", blev mo
toren konserveret, og fyldt med konserveringsolie, så at flere cylindre 
nærmest sad fast i det nu 70 år gamle fly. Det var dog ikke den eneste 
gode overraskelse, for da man fik gravet lidt i flyets historie, viste det 
sig, at Harvard 324 havde fået en helt ny motor kort tid inden den blev 
"pensioneret" og konserveret. Med 1.500 timer mellem overhaling af 
motoren, er der med andre ord motortimer til rigt igt mange å rs flyv
ning, når projektet når så langt. Hvornår det bliver, afhænger af hvor 
mange hænder der kan hjælpe med at ordne alle de mange dele der 
ligger på hylderne. Alle, der har lyst til at bidrage, er derfor velkomne, 
fortæller Jan Johansson, der er formand i foreningen " Harvard Dan
mark", der har værksteder i både Karup og Ålborg. 
Skulle der være nogle vordende Harvard folk derude, så besøg Har
vard Danmark på facebook, på hjemmesiden www.harvarddanmark. 
dk eller ring til Jan Johansson på 4034 7342. Det er også muligt at 
støtte restaureringen gennem at blive medlem i Harvard Danmark. 

18 FLYV Nr. 6 2019 



HAAVARD 

FLYV Nr. 6 2019 19 



Fremtidsdrømme - den sekssædede 
Tensor som lufttaxa i en af verdens 
megabyer. Bemærk canardvingen 
forrest. Måske viser b1::1f(f/}ffi i§ $ 
den er nødvendig med den sekssæ
dede variants tyngdepunkt placeret et 
længere stykke fremme foran rotoren. 

C 

Tensor - nygyrok 
Tekst: Ole Steen Hansen. Illustrationer: Fraundolier 

Den har ambitioner om at kunne det 
hele. Den skal være byvenlig, miljø
venlig, pilotvenlig, elektriskvenlig, 
når vi kommer dertil. Det tyske firma 
Fraundorfer Aeronautics er klar til at 
testflyve sin Tensor - en tosædet gy
rokopter, men med potentialet til at 
bl ive sekssædet i en kommerciel ud
gave senere. 
Indtil nu har næsten alle gyrokoptere 
blot været designet for fritidsmarke
det. Det har Fraundorfer Aeronautics 
tænkt sig at lave om på. 

Firmaet holder til Flugplatz Donau
worth-Genderkingen 80 om nordvest 
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for Mi.inchen. Tensor bliver i første 
omgang testfløjet i en tosædet versi
on tænkt t il private og flyveskoler. 1 
2022 håber man at få certificeret en 
version til forskellige former for ob
servation og målinger fra luften. Og 
i 2024-25 skulle man så gerne være 
nået frem til en sekssædet kommer
ciel variant til f.eks. taxaflyvning. 

Ingeniørerne, der har brugt 20.000 
arbejdstimer ale ne på rotorens aero
dynamik, har regnet sig frem til, at ta
ke-off-distancen bliver 90 meter, cru
isefarten op til 115 kts og rækkevidden 
320 11111. Tensor har kun halvdelen af 

den modstand, en helikopter med til
svarende egenskaber har, og kun en 
tredjedel af den modstand, der føl
ger med en multirotor. Kroppens de
sign er optimeret, så det hovedsagelig 
vil være laminar luft, der nå r frem til 
den skubbende propel. Det gør den 
mere effektiv og mindre støjende. 

Tensor vil i første omgang flyve med 
en Rotax-motor, men Fraundorfer 
Aeronautics spejder ligesom alle ud i 
fremtiden og det er med i planerne, at 
Tensor vil kunne flyves elektrisk med 
energien leveret af brændstofceller el
ler batterier. 



tpter testflyves 
Det skal blive spæ ndende at se, om 
Tensor er af de projekter fra mindre 
fabrikante r verden over, som på trods 
af mange gode intentioner og store 
investeringer i tid og penge ikke rig
tig bliver ti l noget. Eller om det her er 
fremtiden. Tensor har helt klart fokus 
på dens evne ti l at operere indenfor 
bygrænser. Om netop en velkonstrue
ret, støjsvag og bræ ndstoføkonomisk 
gyrokopter er en løsning her, kan kun 
t iden vise ... :;>r' 

1•!1$•)1 
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DET FØRSTE TYSKE JETTRAFIKFLY 

I 

aowtt 

Model af Baade 152 på Verkehrsmuseum Dresden. Foto: Wikimedia Commons/Wuselig 

Tekst og arkivfotos: Ole Steen Hansen 

Det første tyske 
jettrafikfly 
var fra DDR 
Her i 30-året for Murens fald kan det være på sin plads at 
påpege, at det første tyskejettrafikfly blev bygget i Dresden 
i DDR. DDR var et land, der i virkeligheden aldrig havde en 
chance, og det fik typen Baade 152 heller ikke. 

BRO - Vesttyskland - opstod efter Anden Ver
denskrig ved en sammenlægning af de franske, 
amerikanske og britiske besættelseszoner. De 
vestl ige sej rsmagter havde forståelse for, at vest
tyskerne skulle have en chance for at få ru indyn
gerne ryddet op og komme på fode igen. 

D DR - Østtyskla nd - var den tidligere sovjeti 
ske besættelseszone. Sovjetunionen ville have 
krigsskadeserstatninger efter de vældige øde læg
gelser, Hitlers krig havde påført den. Ma n for-

stå r på sin vis godt russerne, men det betød, at 
det a lene var DDR, som ko m til a t beta le. DDR 
var bagud på point helt fra sin grundlæggelse. 
Et eleme nt i d isse krigsskadeserstatninger var, 
at tusinder at tyske flykonstruktører og teknikere 
blev hentet t il Sovjetunionen. 

En af dem var Brunolf Baade, der arbejdede for 
Junkers. I lan blev født i 1904 og vokset op i det 
sydlige Berlin. Under Novemberrevolutionen i 
1918 rendte han lid t rundt for at fi nde et gevær, 
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"Den første prototype havarerede, formodentlig på 
grund at problemer med brændstofsystemet. " 

men blev efter nogle dage sendt hjem 
til mor og far af de revolutionære, der 
mente at kunne klare sig uden hans 
hjælp. 

Baade fik en teknisk uddannelse, fløj 
svævefly på Wasserkuppe og rejste 
som "vandrefugl" rundt i hele Tysk
land, Skandinavien og Østrig under 
noget, der i vore dage ville blive kaldt 
sabbatår. Han var i praktik hos Bio
hm og Yoss i Hamburg, hvor han var 
med t il at bygge et dampskib, som 

han påmønstrede og skovlede kul i 
bunden på hele vejen til Sydamerika, 
hvor han fik afløb for mere af sin rej
selyst i bl.a. Peru og C hile. 

Flyvningen blev dog hans levevej. Han 
kom til at arbejde for Willy Messer
schmitt på Bayerische Flugzeugwerke, 
men også i USA hos bl.a. North Ame
rican og den amerikanske afdeling af 
Fokker. I USA mødte han en kvinde 
af tysk afstamning, som han giftede 
sig med. I 1936 rejste de hjem til Tysk-

land, hvor Baade kom til at arbejde for 
Junkers. Han var bl.a. med til at kon
struere og udvikle bombeflyet Ju 88. 
Under krigen arbejdede han med jet
flyet Ju 287, der havde negativ pilform 
på vingerne. Og det var ikke mindst 
han erfaring med jetfly, der gjorde, at 
russerne mente, han ville gøre god nyt
te i Sovjetunionen, da det land skulle 
rejses igen efter krigen. 

Sammen med et team af ingeniører 
konstruerede Baade bl.a. bombeflyet 

Bombeflyet OKB-150, som under Baades ledelse blev udviklet i Sovjetunionen. Det havde ror drevet elektrisk og 
kan kaldes en tidlig fly-by-wire-konstruktion, selvom der ikke var nogen computer involveret. Flyet blev videreudviklet 
til Baade 152, da de tyske ingeniører fik lov at rejse hjem igen efter deres ufrivillige ophold i Sovjetunionen. 
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OKB-150. Dette kan siges a t være en 
sovjetisk Junkers, da det var research 
og erfaringer fra denne tyske fabrik, 
der nu blev brugt i Sovjet. I årene 
1950-54 fik tyskerne lidt efter lidt lov 
at rejse hjem, og her kom Baade til at 
stå i spidsen for konstruktionen af det 
jettrafikfly, der fik betegnelsen Baade 
152. 

DDR's ledelse havde nem lig bestemt, 
at landet skulle være med på noder
ne, og oprettede en flyfabrik i Dres-

DET FØRSTE TYSKE JETTRAFIKFLY 

den. Baade 152 fløj første gang i 1958. 
Det var en maskine med plads til 48 
op til 72 passagerer, alt efter benplads 
og sædestørrelser. Den første prototy
pe havarerede, fo rmodentl ig på grund 
at problemer med brændstofsystemet. 
Men der var al mulig grund til at tro, 
at DDR var i færd med at udvikle et 
fly, der kunne være blevet et kendt 
syn i Europas lufthavne. En Junkers i 
moderne socialistisk klædedragt. 

Men sådan gik det ikke. Sovjetun i
onen så meget hel lere, at landene i 
Østblokken købte Tupolev Tu-104. 
I Vesten ville Caravellen have været 
en hård konkurrent. DDR's hjemme
marked var grænsende t il ikke eksi
sterende. Så, og utvivlsomt efter gode 

råd fra storebrødrene i Sovjetunio
nen, besluttet DDR's led else i 1961, at 
landet alligevel ikke skulle bygge jet
trafikfly. Det var bedre at købe russi
ske. "At læ re af Sovjetunionen er at 
lære at sejre", lød et kendt DDR-slo
e~n. Her v~r det i hvert fald Sovjet
unionens flyindustri, der sejrede. 

Så historien om DDR og Baade 152 
er en t rist historie om et land spær
ret inde i en socialistisk p lanøkono
mi, hvor dets talentmasse ikke fik en 
chance for at udvikle Jet, Je kunne. 
Alle mere eller mindre færd ige Baade 
152'ere blev skrottet. DDR selv h lev 
skrottet i 1989, da det folkelige pres 
mod styret blev fo r stort , men det er 
en helt andet historie ... ;>r' 

Bruno It Baade i 195 7 med en model af det første tyskejettrafikfly 
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ENERGISK MULTITALENT 
Max Ammer er et rnultitalent der er 
så fuld af energi, at det kræver god 
kondition at følge med. Een dag om 
ugen tager han den dog med ro, og 
det er lørdage, hvor han lader alle 
aktivi teter hvile og læser bøger, el
ler bare slapper af i hængekøjen. 
Max bor på Raja Arn pat, et øhav i 
det østlige Indonesien, hvor han dri
ver to dykkecentre, og her havnede 
den ide-rige og energiske hollænder 
egentlig ved lidt af en t ilfæld ighed. 

INSPIRERENDE MYTE 
Max Ammers store interesse er gam
mel teknologi, og han korn t il Raja 
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Arnpat - i Indonesien - fo rdi ha ns 
tidligere udlejer i Holland havde for
talt ham, at amerika nerne, hen imod 
slutn ingen af Anden Verdenskrig, 
begravede en masse jeeps og motor
cykler på en strand i Papua. Hvad 
andre ville ignorere som en myte, tog 
Max Ammer dog alvorligt, og han 
drog derfor ud på eventyr, der skulle 
vise sig at blive en g ivtig skattejagt. 
Han fandt stranden, som han hav-
de hørt om, og han fandt en masse 
spændende ting som de amerikanske 
styrker havde efterladt, fordi det ikke 
kunne svare sig at sende det hjem 
til USA. Ud over jeeps og Harley 
Davidson motorcykler, fa ndt Max 

Ammer også mange andre ting, der 
kunne restaureres og sælges til sam
lere, blandt andet en masse gamle 
Coca-Cola glasflasker, der gik som 
varmt brød. 

UNIK BIODIVERSITET 
Under sine dyk i området - som er 
et af verdens vigtigste biodiversitets
regioner - opdagede Max, at der lå 
noget på havbunden, der mindede 
om et flyvrag. Det va r så spænden
de, at han satte sig for at undersøge 
hvad han havde fundet, og til hans 
store overraskelse var det ikke bare 
et, men hele tre fly fra Anden Ver
denskrig: En Curtiss P-40, en PBY 



C atalina og en Rristo l Rea ufighter. 
Vragene inspirerede i ham ti l et nyt 
projekt, for tæ nk 0 111 ma n kunne 
hæve et af vragene, og gøre det fly
vedygt igt igen! Først måtte han dog 
hje m t il Europa og sælge alt hvad 
han havde gravet frem a f sandet. 

ETABLERING AF DYKKERCENTER 
Salget af Ha rley Davidson motor
cykler, jeeps og C oca Cola- fl asker 
gjo rde det m uligt for Max Ammer 
at vende t ilbage ti l Indonesien, og 
etable re et dykkecenter. Det blev på 
Ma nsua r Isla nd, hvor han vi lle vise 
dykkerturister den utro lige biodiver
s itet i om rådet. I sin fritid ville ha n 
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så undersøge, o m der var fl ere spæ n
de nde flyvrag. 

LEARNING TO FLY 
Max Ammers interesse for teknolo-
gi bestod ikke kun i at finde gamle 
ting og få dem ti l at virke, og ud over 
a t væ re interesseret i flyvemaskiner, 
så va r del også en drengedrøm at få 
certifikat. Første udfordring var at 
få UL-certifikat, hvilket han gjorde 
hjemme i Holland, men da der ikke 
var flyvepladser hvor han boede i In
donesien, va r det nødvend igt a t starte 
og lande på vandet. For a t læ re det, 
måtte han en tur til Florida, og tilba
ge i Indonesien grundlagde ha n en så 

flyveklub, fo r at dele interessen for 
UL-søflyvning med a ndre. 

FLYVNING GJORDE FORSKEL 
Da Max Ammers havde læ rt at flyve, 
besluttede ha n, at det skulle bruges til 
noget nytt igt , hvorfor ha n engagere
de sig i den almennytt ige organisation 
C onservation International i Indone
sien. Her hjalp han med at ho lde øje 
med ulovligt fi skeri, og med sit UL-fly 
fløj han forskere til deres ekspedit i
onsdestinationer. Fra luften opdage
de Max, a t han kunne fi nde vrag af fly 
fra luften, når ha n udførte sine hjæ l
pende flyvninger, og med tiden er det 
blevet ti l registrering af o mkring 400 
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vrag. Og med hjælp fra museer og 
statslige institutioner, har det været 
muligt at identificere mange af vra
gene og at klarlægge besætningsmed
lemmernes skæbner. De mange vrag 
ligger spredt over et stort område, og 
langt de fleste vrag er så medtaget af 
tidens tand, at det ikke giver mening 
at forsøge at bjærge dem. Ideen om 
at hæve de historiske flyvrag og gøre 
dem flyvedygtige, måtte han Max 
Ammers da også opgive, fordi han 
indså at det var urealistisk. Gennem 
å rene er mange af vragene dog blevet 
genanvendt, ikke som reservedele til 
fly, men genanvendt af lokalbefolk
ningen, der har brugt mange flydele 
som borde, stole, tag til hytterne eller 
andre nyttige formå l. 

BELL 47 
Efter at have fløjet UL-vandfly nogle 
år, besluttede Max Ammer sig for at 
flyve helikopter, og derfor købte han 
ikke bare en, men tre historiske heli
koptere type Bell 47. Også det er en 
historie i sig selv, for egentlig ønskede 
han at købe en gyrokopter, da gyro
koptere er langt billigere at vedlige
holde og flyve end en helikopter. Pro
blemet var dog, at en gyrokopter har 
brug for en bane at starte og lande 
fra, mens en helikopter stort set kan 
starte og lande lodret. 
I sin søgen efter en egnet helikopter, 
kom Max i kontakt med en amerika
ner, der havde været pilot i US-ar
my, og efter sin tjeneste havde truk
ket sig tilbage for at leve en isoleret 
tilværelse i Alabama. Ud over at have 



-

en luftdygtig Bell 47, havde den pen
sionerede armypilot også et omfat
tende lager af dele til helikopteren, 
og Max fik lov til at køhe såvel he
likopter som reservedele, værktøjer 
og omfattende vedligeholdelses- og 
servicemanualer. På dette tidspunkt 
havde den travle hollænder hverken 
helikoptercertifikat eller erfaring på 
fly med roterende vinger. Veteranen 
t ilbød at lære Max at flyve Bell 47, og 
inden han drog afsted med helikop
ter, reservedele, værktøj og manualer, 
nåede han at få 25 timers skoleflyv-
n ine,. Han nåf'.rle rlog ikke ;;it rn ejort 
sit helikoptercertifikat færdigt, imens 
han var i USA, men t il gengæld fandt 
han yderligere to Bell 47'ere, og fik 
bJ·agt alle tre helikoptere, reservede
le, værktøj og manualer med skib til 
Indonesien i 2015. Det var imidlertid 
kun den ene helikopter der kunne fly
ve på det tidspunkt, for de andre hav
de ikke været i luften i årevis. 

HELIKOPTERHANGAR 
Da de tre helikoptere, reservedele 
og værktøj kom til Max Ammers 
hjem i Indonesien, gik han i gang 
med at få den første luftdygtig, 
en gul Bell 47G-3 der fik regi
streringen PK-SOC. Siden 2018 
har "den gule" således kunne 
ses i luften over Raja Ampat, og 
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så snart den blev flyvende, ønskede 
Max også at kunne passe godt på den, 
hvorfor han besluttede at bygge en 
hangar, tæt ved sit hjem. At hygge en 
hangar blev dog også noget af en ud
fordring, for der skulle ryddes plads 
til hangaren, og transporteres materi
aler op ad den stejle snoede sti. Hvor 
der er vilje, kan der skabes en vej, der 
i dette tilfælde kunne bruges t il at 
kø re byggematerialer og cement på en 
motorcykel! 
Med hjælp fra de lokale lykkedes pro
jektet, og hangaren står nu på et lille 
pl;;ite;;i 11 , et pnr hnnrlrerle mr.tr.r fm 

molen, hvor dykkebådene lægger til. 
Hangaren huser - ud over "den gule" 
- også værktøjer, reservedele og a lle 
delene til de to ;;inrlre Rell 47s, der 
venter på at blive genopbygget af et 
par af de lokale, som Max sørger for 
at uddanne som mekanikere. 
Hangaren er nærmest luksuriøs. For 
ud over at være lukket med porte, er 
der indlagt strøm, fra dykkercente
rets generator, og så er der aircondi
tion! Fra hangaren er der så en rampe 
til dykkercentrets anløbsbro, hvilket 
gør det enkelt at trække "den gule" i 
h;;ine,::ir, når rlf'n ikkf' <;bl h11gf''> i n0g
le dage. Saltvand og flyvemaskiner er 
som bekendt ikke den bedste kom
bination, og derfor bliver der passet 

.-.- - godt på helikopteren, der siden 2018 
har fløjet 67 timer. Med 1.300 timer 
tilbage, før motoren skal overhales, er 
det således mu ligt at flyve i mange år, 
hvis det årlige aktivitetsniveau ikke 

øges nævneværdigt. 

FRONTIER AVlATlON 
Max Ammers passion - eller 
kald - er at gøre en forskel for 
befolkningen i regionen. Der
for arbejder han også sam
men med Frontier Aviation, 
der en kristen non-profit or
ganisation, der forsyner af
sides folk med medicin eller 





transporterer dem til og fra læger og 
sygehuse, der ofte ligger hele dagsrej
ser borte ti l fods. Sammen med Fron
t ier Aviation foretager Max således 
flyvninger med sin helikopter, og bi
draeer til 1Hidannelse r1f lob le pi loter 
og teknikere. At flyve i Indonesien er 
krævende for både piloter og materi
el. Og da der ikke er mange velegne
de steder at nødlande, hvis teknikken 
svigter, er det nødvend igt med dygtige 
teknikere. En af disse e r Paul, en 22-
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årig canadier, der hjælper Max med 
at uddanne loka le teknikere, der dog 
må en tur til Jakarta, 2.700 kilometer 
vest for Raja Ampat, for færd iggøre 
sig og aflægge prøver. 

BENZIN FRA POLEN 
Når man flyver helikopter, så afsides 
som Max Ammer gør, er det nød
vendigt med brændstof a f den rig
tige kvalitet. Og AVGAS til sin Bell 
47 får Max Ammer fra Polen. Det 

importeres via Jakarta og skal der
efter transporteres på små skibe til 
Raja Ampat. Tankning af helikopte
ren foregår med håndkraft, men med 
samme omhu som alt andet, for selv 
en smule urenheder kan få alvorlige 
konsekvenser! 

INTERNATIONALE FORBINDELSER 
Max Ammer er en ildsjæl og enorm 
ressource for Ratja Ampat, som 
han kom til ved en tilfældighed, der 
egentlig bare handlede om at finde 
efterladte amerikanske motorcykler 
og jeeps for at tjene penge. Han valg
te dog at etablere sig, og at drive sine 
dykkercentre for turister, hvilket har 
skabt lokale arbejdspladser. Men han 
valgte også at engagere sig, og har så
ledes bidraget med utroligt meget for 
lokalbefolkningen og gjort en kæm
pe forskel. Til dels ved at kunne flyve, 
og moralen i å rets juleeventyr er, at vi 
ikke altid behøver at skamme os over 
at kunne flyve, selvom flyskam er ble
vet årets "modeord"! ;>r' 







LUFTKUNST 
fra 

DANMARK 
36 FLYV Nr. 6 2019 



For de piloter der savner inspiration til at flyve ud og nyde 
Danma rk fra luften, så er LUFTKUNST fra DANMARK en 
drøm af en bog at få fingrene i. For alle andre, så er bogen 
ganske enkelt som at få en æske af de bedste fyldte belgi
ske chokolader, for med LUFTKUNST fra DANMARK har 
luftfotograf og pilot Jesper Larsen fra Fyn simpelthen ud
givet en lækkerbisken af e n luftfotobog! 
Som luftfotograf flyver Jesper Larsen Danmark tyndt, for 
at løse fotoopgaver der bestilles af ejendomsmæglere, en
treprenører kommuner og mange andre, der ikke kan nø
jes med dronebilleder. 
Jesper Larsen skriver i bogen, at de fleste billeder der er 
udvalgt til bogen er opstået t ilfældigt under disse flyvnin
ger, hvor han ho lder øje med alt hvad han passerer. Ud 
over bestillingsopgaverne, bliver der nemlig også tid ti l at 
fotografere sjove motiver, smukke farver eller former og 
andet spektakulæ rt. Som vi a lle ved, så er lyset altafgøren-

de for gode fotografier, og derfor er alle billeder unikke, 
ford i vinklen, højden, lyset, t idspunktet på dagen og årsti
den spiller vigtige roller. 
Med bogen vil Jesper Larsen gerne dele noget af det smuk
keste vi har i Danmark, nemlig vores natur, og som han 
skriver, så bliver det endnu smukkere, når man ser det så
dan lidt fra oven! 

Bogen - der er i stort format på 29 x 30 cm er på 154 sider 
- og den er oplagt som gave! 
Bogen koster 349 kr. og kan købes i de fleste boghand
ler eller bestilles via fotografens hjemmeside www.luft
fotodan mark.dk 

FLYVs læsere kan dog købe bogen med 15% rabat indtil 
Jul, ved brug af rabatkoden: FLYV. Dette gøres på 
https://luftfotodanmark.dk/luftkunst-fra-danmark/ 
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Ingeniør - og svæveflyver fra Svæve
thy (Morsø Flyveplads) - Jens Chri
stian Pedersen tager imod FLYV i 
receptionen i den spritnye admini
strationsbygning hos TERMA i Ly
strup, nord for Aarhus. Først må det 
formelle dog på plads, for når et fi r
ma som TERMA udvikler og produ
cerer højteknologisk udstyr, skal der 
være styr på hvem der lukkes ind og 
hvad de har med. Derfor må tasken 
med kamera-udstyret pænt vente i re
ceptionen, og gæsten må acceptere at 
være under opsyn under hele besøget. 

Jens Christian Pedersen har arbej
det med radarteknologi for TERMA i 
mere end tre årtier. Og han fortæller, 
at Tenn a har udviklet og produce-
ret radar siden 1952. Det er er i dag 
en a f hjørnestenene i virksomheden 
TERMA, der i øvrigt er 100% dansk 
ejet! 

RADAR TEKNIK 
Ind en vi begiver os ud i produktions
lokalerne hos TERMA, holder Jens 
Christian et lille foredrag, hvor ha n 
gennemgår det fundamental e inden
for radarer, hvilket kan forklares med 
en ligning. 

Som det fremgår af ligningen, er den 
grund læggende ide egentlig meget en
kel, for der skal sendes radiobølger 
ud fra en antenne, der indsamler den 
energi der reflekteres. Det tager ikke 
lang tid, for radiobølgerne bevæger 
sig n æsten 300.000 km pr sekund. 
Bemærk " næsten" for det er ikke lige 
meget, nå r der skal regnes så præcist 
og så hurtigt som det kræves af mo
derne radarsystemer! 

Når radio-signalerne har været på 
tur ud O!l: hjem, filtreres de indkomne 
data. Mæ ngden af date svarer til en 
DVD-spillefilm, hvert 3. sekund. For
skellen er bare, at hvor det tager om
trent halvanden time for os at se en 
DVD, så skal computerne håndtere 
informationer svarende til 1/3 DVD 
- HVERT SEKUND!!! Det kræver 
eno rm regnekraft i de computere der 
modtager signalerne fra antenner-
ne, og ualmindeligt veludviklet soft
ware, hvilket e nder med at resultatet 

RADAR LIGNING 

Radar basics: The Radar Equation 

P T: Transmitted Peak Power 
G,.: Antenna Gain 
>.: Transmittor wavolength 
k: Bolzmann·s constant 
T: Noise Temperature 
B: Bandwidth 
FA: Receiver Nolse Figure 
L..,.. Radar Losses 

o. RCS 
R. Range 

s s 

Fp: PropagaUon ~ Vtdeo 
factor Proc:essmg 

a : Atmospheric Garn 
attenuation 
coefficient 

-➔ 
N N + Clutter (Rain,Sea, Land) 

What is a Radar Sensor? 

::') -- Targec RFrece;;l 

' 'i - ------•·-
Vtdeo 

..... 

Når Jens Christian Pedersen er ude i verden 
for at holde foredrag om radarteknologi fra 
TERMA, bruger han sin powerpoint {)_ræsenta
tion, der viser at radar på en og samme tid er. 
utroligt simfJ_elt og utroligt avanceret! 

Illustrationer fra The Terma Group 2019 
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præsenteres på en skærm, hvor det 
så "bare" er et spørgsmål om at ra
dar-operatøren fortolker billedet, og 
anvender den viden, der er relevant. 

Ligeså simpelt princippet er, ligeså 
kompliceret er det i virkeligheden, 
for der er vanvitt igt mange parametre 
der skal spille sammen. Ved hjælp af 
radar skal en radaroperatør i et kon
trolcenter kunne skelne mellem en 
fugl og en drone, imens vejrguderne 
sørger for at det hagler, lyner og tord
ner. Derfor har TERMA en hel stab 
af dygtige ingeniører og teknikere, der 
sørger for at radar-udstyr fra TER-

Jens Christian Pedersen ved et Ground 
Radar anlæg, der er klar til at blive eks
porteret. 
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MA er helt i front og globalt leden
de på området, hvilket så igen forkla
rer, hvorfor det ikke er alle og enhver 
der få r lov til at kikke personalet over 
skuldrene. 

DEN AFGØRENDE FORSKEL 
På verdensplan findes der mange 
virksomheder som producerer rada
rer, og radar er i dag næsten hver
mandseje, hvis vi vel at mærke taler 
om radarer til lystsejlere, og andre 
mennesker der kan finde på at bevæ
ge sig rundt i så dårligt vejr, at en ra
dar kan gøre en forskel. 

Jen Christ ian fortæller, at der er utro
ligt stor forskel på en radar til en lyst
båd, og så de radaranlæg der pro
duceres t il handelsskibe, forsva r og 
de mange havne, der også anvender 
radarer fra TERMA. At disse kun
der vælger TERMA frem fo r andre 
leverandører, skyldes ganske enkelt, 
at medarbejderne hos TERMA har 
formået at udvikle helt unikke radar
systemer, der alle samles og testes i 
Lystrup, om end mange komponen
ter købes fra underleverandører rundt 
om i verden. 

RADAR TIL LUFTFART 
Efter et hurtigt besøg i produktions
hallerne, hvor de store radar-anten-

ner på op t il 21 fod eller 7 meters 
længde bliver samlet og testet, går 
vi udenfor. Her har TERMA nemlig 
to tårne hvor radarantenner testes, 
og i luften over os snurrer en drone, 
der anvendes til at teste radar-udstyr 
til lufthavne. Selvom det er ulovligt 
at flyve tættere på en civil lufthavn 
end fem ki lometer (8 km nær mili
tære lufthavne), sker det ikke desto 
mindre, at dronepiloter ikke forstår 
alvoren i at en drone kan være alde
les ødelæggende for en flyvemaskine. 
Med nye radarsystemer er målsætnin
gen, at flyvelederne hurt igt få øje på 
selv små droner, hvorefter "jagten" 
på dronepiloten kan iværksættes. 

At detektere en drone er i sig selve en 
svær opgave, men ingenting i forhold 
til at skelne den fra alt muligt andet 
småt, såsom fugle der flyver i luften, 
biler på vejene og meget andet. Så 
målsætningen er ikke helt nået end
nu, og der arbejdes stadig intenst 
med udviklingen. 

Derimod leveres der mange an-
dre radarer til luftfart, hvor der er 
en voksende forretning af "gap-fil
ler-radarer" ti l om råder med mange 
vindmøller. Traditionelle radarer har 
tendens ti l at blive blændet af møller
nes roterende vinger, hvilket i man-



ge lande ha r forhindret opsætning af 
vindmøller tæ t på lufthavne. Terma 
har udviklet et koncept, som ikke bli
ver blændet, og som er i stand til at 
se selv små fly over møllerne og sågar 
følge helikoptere, der flyver mellem 
møllernes vinger. 

Dog er langt de fleste at de radar-sy
stemer T ERMA leverer til lufthavne, 
"jord-radarer", der giver flyveledere 
fuld kontrol over alt hvad der bevæ
ger sig rundt i lufthavnen. For med 
jord-radar kan næsten alt fortsætte 
som planlagt, selv i tæt tåge, hvor det 
uden radar er nødvendigt at begræn
se trafikken på jorden markant, hvil
ket kan medføre store forsinkelser. At 
op mod 80 % af a lle større lufthavne 1 

verden opererer med radar-systemer 
fra TERMA, det er ganske enkelt im
ponerende! 

KOSTBAR LYS-KONTAKT 
Vindmølle r kan producere "grøn 
energi", men også få vindmøllemod
standere t il a t se rødt. Og hvad enten 
vi vil det eller ej, så bliver der bygget 
større og større vindmøller, der nu ra
ger så højt op, at de skal være forsy
net med kraft igt lys for at forh indre at 
helikoptere og fastvingede fly rammer 
møllerne. Netop denne problematik 
har ført til a t myndigheder har sagt 

NEJ til opsætning af store møller, 
både af sikkerhedsmæssige hensyn, 
og ford i fordi naboerne t il vindmøl
lerne ikke vil finde sig i kraftigt bl in
kende lys fra møllerne. 

Da det blev e n kendt problematik, 
blev TERMA involveret i et forsøg, 
der i si n enkelthed gik ud på at udsty
re vindmøllerne med et system, der 
kunne slukke for de kraftige lys fra 
solnedgang til solopgang, når der ikke 
var fly i nærheden. Systemet bestod 
af en eller flere radarer, der overvå
gede luftrummet omkring vindmøl
lerne, for at sikre at lysene blev tændt 
så snart helikoptere eller fastvingede 
fly næ rmede sig vindmøllere, for så at 
slukke igen så snart det ikke længere 
var nødvendigt med blinkende advar
selslys på vindmøllerne. 

Forsøget gik godt. Systemet blev god
kendt af myndighederne, og nu leve
rer TERMA radar-systemer, der øger 
muligheden for at få tilladelse til at 
etablere parker med kæmpe-vind
møller, fordi det - med radarsystem 
og blinkende lys - er så sikkert som 
det kan blive. 

At etablere radar-overvågning og en 
"kontakt" til at tænde og slukke lyse
ne på vind møllerne er dog ikke helt 

bi ll igt, set med privatflyverøjne, men 
når alternativet er helt at droppe en 
planlagt vindmøllepark, så betyder 
nogle m illioner til en " lyskontakt" og 
vedligeholdelse af systemet dog ikke 
det helt store. 

FREMTIDEN FOR TERMA 
Inden FLYV takker af når vi en kort 
sludder om fremtiden for TERMA, 
hvor det på godt jysk kniber lidt med 
pessimismen. Radar-systemer fra 
TERMA anvendes nemlig i rigt igt 
mange sammenhæ nge, såsom over
vågning af havne, kanaler og floder 
- som f.eks. Themsen i England - li
gesom systemer fra TERMA overvå
ger mange kystnære områder, fx ved 
Middelhavet, hvor de uden proble
mer ser forskel på skibe og små gum
mibåde! Som nævnt anvender 80% 
af alle større lufthavne jord-radar fra 
TERMA, der også leverer systemer ti l 
flådefartøjer og kystvagtsk ibe. 

Fra de første navigationsradarer blev 
produceret en gang i 1950'erne, er ud
vikl ing og prod uktion af radarer med 
a nd re ord blevet noget af en succes
historie, som såvel ansatte hos TER
MA og a lle os andre kan være stolte 

af. ;,,' 
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Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Stoppel Hobby 
fylder SO 
FLYV var med da en af verdens bedste hobbybutikker fejrede rundt 

Propperne sprang og lokalerne var 
godt fyldt, da fødselaren blev fejret! 
Det her er ikke bare en hobbybu
tik, det er blevet en institution kendt 
blandt hobbyfolk i hele verden. Fra 
lande så fjerne som Brasilien, Argen
tina, Canada og Japan kommer folk 
ned i kælderen på Grundtvigsvej på 
Frederiksberg. "Jeg aner ikke, hvor
dan de finder frem til mig," fortæller 
grundlægger og ejer Jacob Stoppel. 
Det er vel på nettet? 

Folk kommer for at handle, men også 
for at snakke og vise deres små me
sterværker frem. Under mit sidste be
søg kom en kunde med tre små am
bulancer. De kunne hverken fås som 
færdige modelbiler eller byggesæt, så 
han havde købt modeller af de Vol
vo'er, som de oprindeligt var ombyg
get fra, og det havde han så selv gjort 
i ministørrelse. 

Rundt om bordet, hvor der i dagens 
anledning var lagt dug på og stillet 
chips, glas og flasker frem til fri afbe
nyttelse, gik snakken livlig og højlydt. 
På både lokaldialekten og jysk, for 
modelflyvere fra Aarhus havde også 
fundet vej - "Jacob støtter os altid, 
når vi har arrangementer, så er det 
kun rimeligt..." 

Jeg var indledningsvis bænket mel
lem folk med tilknytning til SAS Fly
veh istorisk Samling i Kastrup med 
alle dens modeller. Carsten Breiting 
var en af dem og mand for den store 
samling 1:200-fly. Carsten har kendt 
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Jacob Stoppe/- Danmarks mr. Plastik
mode/I 

Bente Andersen, Jacobs første kone og 
med til at starte butikken. Hun stod for 
korrespondancen med udlandet og stod 
også bag disken. "Jeg kom til at vide en 
masse om plastikmodel/er, så jeg kunne 
vejlede kunderne med hvilke farver og hvil
ket værktøj, de skulle bruge. " 

F-104 Starfighter bygget af Erik Kruger, en af de mange udstillede modeller i butikken 
på Grundtvigsvej. 



STOPPEL HOBBY FYLDER 50 

Jurist Lasse Hyldemose er manden bag dette diorama med en Sopwith Game/. 

Jakob det meste af livet, og begyndte 
i sin tid at importere japanske byg
gesæt - "Allerede dengang var de af 
meget højere kvalitet end de vestlige" 
- en import, som Jacob overtog, da 
Carsten havde travlt med andre t ing, 
sit arbejde f.eks. Jacob holder dog 
fast på, han ikke er "importør", men 
bare sørger for, at der altid har været 
et godt udvalg i butikken. 

Snakken om bordet og rundt i gan
gene mellem de tusinder af sæt kom 
gentagne ind på, om man overhovedet 
kan finde noget, der matcher Stoppe! 
Hobby i vores nethandlende verden af 
i dag. Der er Tiannants i England, og 
der skal da nok være nogle i USA. Så 
dommen var ikke endelig, men alli
gevel var der almindelig, kvalificeret 
enighed om, at der er meget få steder 
på denne jord, hvor man kan gå ind i 
en hobbybutik og lade sig inspirere af 
flere sæt og materialer end i kælderen 
på Grundtvigsvej! 

OVER HELE LANDET 
En bestemt slags plastikmodeller fin
des overalt i d anske flyvemi ljøer - på 
flyvestationerne, på m useer, i private 

hjem. Det er plastikmodeller af mili
tære danske luftfartøjer. Hver for sig 
har modelbyggerne deres præferencer 
med hensyn til, hvad der skal være 
helt korrekt. En lægger måske vægt 

på, at antennerne skal sidde 100 pro
cent som på originalen, fordi han var 
selv a nsvarlig for dem, da han gjor
de tjeneste i Flyvevåbnet. E n anden 
lægger vægt på at gengive den afskal-

Skål! Carsten Breiting har været ven og mode/byggerkollega med Jacob siden tidernes 
morgen. I dag er han meget aktiv i SAS Flyvehistoriske Samling i Kastrup. 
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F-84 'erne på forsiden af Willersteds bog er byg- Jacob byggede den Hunter, som prydede en Hobby-Nyt-side i Ude og Hjemme. 
get af Jacob og står i butikken den dag i dag. 

En af Jacobs meget tidligere modeller var denne Airfix-Spitfire Mk. IX, hvor han har skåret 
vingetipperne af Modeller er fotograferet stående på hans logbog fra tiden i Eskadrille 722. 
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lede maling omkring motoren på en 
F-100. En t ing har modellerne imid
lertid til fælles - der er danske kokar
der og splitflag på. Og kilden til langt 
de fleste af dem ska l fin des på Frede
riksberg. 

Det var her Jacob blev træt af at klippe 
runde huller i midten af de helt røde 
japanske mæ rker, der fandtes i bygge
sættene. Når han malede en hvid cirkel 
og satte det omhyggeligt tilskårne ja
panske mæ rke hen over, kunne det gå 
for at være dansk. Men altså, det var 
en be sværlig måde. Han satte derfor 
gang i produktionen af ark med dan
ske oecals - som overførinr,srnærker
ne hedder på godt dansk nu til dags. 
Denne artikels forfatter købte sit første 
sæt Stoppel-decals i 1969 eller cirka 
deromkring. Det var genialt - endelig 
kunne man give sin Hunter, Catalina 
eller Spitfire splitflag på halen! 

Der er i øvrigt en forbindelse mellem 
Stoppel-decals og Bing og Grøndahl. 
En tid ligere hobbyhand ler var b le-
vet ansat på porcelæ nsfabrikken og 
beskæft igede sig der bl.a. med at lave 
de motiv-stencils som blev sat fast på 
de kendte platter. Her var der teknik, 
som kunne bruges til at fremstille de
cals til plastikmodeller, og i mange år 
har det været denne mand, som har 
stået fo r udform ningen af Stoppel-de
cals. " Det meste af tiden går med 
at researche, så de får de helt rigtige 
størrelser og former." 

I dag forhandler Jacob en lagt række 
oecal-sæt i forskel lige skalaer speci
fikt til bestemte fly fra Flyvevåbnet og 
til civile danske luftfa rtøjer. Foruden 
altså, at der fi ndes utrolige mange 
byggesæt, malingtyper, p lastikstæn
ker og metalplader og hvad ved jeg i 
but ikken. 

Modellen ... den første britiske bombemaskine som blev skudt ned over Danmark under 
Anden Verdenskrig var denne Vickers Wellington, skulle have sat Aalborg Flyveplads ud 
af spillet. Alle ombord endte som krigsfanger. 

Virkeligheden ... Wellingtonnen fra 149 Squadron nødlandede dem 21. april 1940 på 
lavt vand i Limijorden ikke langt fra Aggersundbroen. 

P-11•111a•;f•1=1=r1,,.,,,1a;t1·1 

Jacob har gjort mere for plastikmo
delbygningen end nok alle andre i 
dette land. Sammen med venner har 
han lavet en række meget bemærkel
sesværdige modeludstillinger. Det var 
f.eks. i Imperial Bio ved Vesterport i 
København, da filmene Battle of Bri 
ta in og Tora, Tora, Tora havde premi
erer. Ved sidstnævnte klagede biogra
fen over, at det var vanskeligt at få 
folk ind i salen, ford i de blev stående 
og så på den vældige mode l af Pearl 
Harbor som Jacob og kammerater fra 
IPMS - International Plastic Model 
Society - havde opbygget i foyeren . 
Jacob har lavet omfattende model
uctsti II inr,er på Feeskov skov og i e n 
Sparekasse i København. 

Jacob har også haft mere end en fin
ger med i spillet, da berlingske-jour
nalisten Wilhelm Willersted i 1969 
udgav sin lille bog Byg Plasticmodel-

Kontrafaktisk plastikmodel. Oberst Bjar
kov mente, at der efter Anden Verdens
krig kunne opbygges et dansk flyvevåben 
med tysk materiel. Fly fra listen kan ses 
som modeller i Stoppe/ Hobby - her en 
Focke-Wulf '/ 90. Men farverne? Det er de 
sw, 1111e som på Fokker D XXI fm Hærens 
Flyvetropper havde før krigen. Om man 
ville have valgt dem, ved ingen, så de må 
betegnelse som et kvalificeret gæt. 

Takket være Stoppe/ Hobby findes der et 
byggesæt til KZ VII! Eller flere, hvis man 
skal være nøjagtig, for Stoppe/ Kits har 
den i flere udyaver uy IJl:!111ali11yl:!1. 
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ler; og ja, stavet med c, en godkendt 
stave måde, som dog antyder at den
ne hobby endnu var ny og i den grad 
kom vestfra, fra England og USA. 
Jacob byggede en del af de modeller, 
der sås på forsiden og inde i bogen. 

Han byggede også en hel del af mo
del lerne i Willersteds plastikmodel-

byggeserie i Ude og Hjemme. En se
rie, der hlev videreført i FLYV, hvor 
den endte med at være en ren gen
nemgang af historiske flytyper. 

FØR OG EFTER 722 
Jacob blev født på Frederiksberg i 
1943, men familien boede i Valby. 

Halvandet år gammel oplevede han, 
at mor pludselig tog ham under ar
men og styrtede hjem. Hun havde set 
lige op i de åbne bombeluger på de 
Mosquitoer, der bombede Shellhu
set og - desværre ved et uheld - D en 
Franske Skole. Efter krigen flyttede 
familien ti l Frederiksberg og Jacob 
bor stadig i samme opgang. "Jeg er 
flyttet to etager ned, men det er sam
me trappe!" siger han. 

Det var in teressen for de arktiske om
råder, som fik Jacob t il at søge ind i 
Flyvevåbnet. Hjemme i drengeværel
set var han kommet polarforskere t il 
undsætning med en Airfix-model af 
en Gloster G ladiator, der havde fået 
savet halvdelen af hj ulene af og er
stattet dem med ski. Han havde hørt, 
at ma n skulle kunne komme nordpå 
som mekaniker i Flyvevåbnet. Kun
ne man forestille sig en bedre frem
tid end at være Catalina-mekaniker i 
Grønland? 

Et af flyene fra den Blenheim-eskadrille, der blev udslettet under et togt mod Aalborg den 13. august 1940. 
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Det var U-277, der havarerede, mens Jacob var ombord. Halebommen brækkede ved 
styrtet, men som man kan se her, blev den repareret og fløj videre i mange i år. 

Efter uddanne lsen som værktøjsma
ger kom Jacob så direkte ind som 
konstabelelev og blev forvandlet til 
flyvemekaniker. Men pludselig en 
dag p å skolen kom Spætten - "sådan 
kaldte vi vores instruktør i aerodyna-

mik" - og fo rta lte, at det ikke længere 
skulle være aerodynamik på fly, men 
på helikoptere. Bøgerne var på en
gelsk, og dem måtte vi selv læse - han 
kunne ikke det sprog! Og så gik turen 
ellers til Eskadrille 722. 

STOPPEL HOBBY FYLDER 50 
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Sikorsky sørgede for at Jacob og andre 
besætningsmedlemmer fik tildelt diplomer, 
når de havde udført livreddende missioner. 

En dag spurgte en tekniker, om Jacob 
ville være "offer"? Jacob måbede lidt, 
men det gik ud på, at han skulle lig
ge i græsset til en demonstration på 
flyvestat ion Værløse, hvor hel ikopte
ren skulle samle et nødstedt offer op. 
Det kunne Jacob godt - og så gik der 
ikke længe, før han var blevet sand
sæk. Sandsækken var den unge me
kaniker, andenmekanikeren i besæt
ningen, som blev hejst ned, når nogen 
skulle reddes. 

Tyske piloter slapper af foran en Messerschmitt Bf 109, der var i kamp mod de britiske Blenheims over Aalborg den 13. august 1940. 
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Sandsækken - Jacob var ham, der hang 
og dinglede for enden af wiren, når noget 
skulle samles op fra skibsdæk eller fråden
de sorte bølger. 
Foto via Jakob Stoppe/ 

"Jeg fik ingen særlige træning, ikke 
engang vist hvordan man sætter et 
plaster på. Jeg var da ude for at være 
med til at behandle en svært for
brændt kvinde. Vi blev bare kastet ud 
i det. Og vi fløj ikke med doc (læge) 
dengang. Det var ikke fordi , de ikke 
var på flyvestation erne. En læge kom 
engang med en masse ostemadder og 
ville med, fordi han kunne tilbyde en 
madpakke. Det gav ham nu ingen bil
let. Næste dag forsøgte han sig igen, 
men nu med marcipanbrød med cog
nacsmag - dog uden til piloterne, for 
de måtte jo ikke få alkohol. Så fik han 
sin flyvetur!" 

"Der var virkelig så mange oplevelser. 
Engang reddede vi en bager fra en båd 
i Storebælt. Men da hans to makkere 
ombord så, hvordan han hang og svin
gede, ville de ikke reddes. Ikke af heli
kopteren i hvert fald. De satsede på at 
der kom en hjemmeværnskutter." 
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Modellen . . . Heinkel He 111 G3 - en sjælden variant af typen - fra Blindflugschule 34 i 
Kastrup. 

Virkeligheden samme fly på et gammelt dias fra Nationalmuseets samling. 
Foto: Nationalmuseet 

"Vi reddede også en gang en græsk 
besætning. Der var en kvinde imel
lem hun satte sig for det første lidt 
forkert i slingen , da hun blev hejst op, 
og så slap hun med den ene hånd for 
at køre korsets tegn. Hun kom op i 
S-6l'eren, men det havde været smart 
at holde fast med begge hænder og 
først gøre korsets tegn, da hun var 
kommet i sikkerhed." 

Var Jacob nogensinde bange? F.eks. 
når han som sandsæk hang og ding
lede frem og tilbage i stormvej r over 
mørke bølger? "Hvis du spurgte no
gen dengang," siger Jacob, "ville alle 
sige, at de da ikke var bange. Vi var jo 
nogle helvedes karle. Men det var da 
noget med adrenalinen sprøjtende ud 
af ørerne, så måske var det lidt svært 
at finde ud af, hvordan man egentl ig 
havde det." 

Bange blev Jacob dog efter et hava-
ri, hvor halerotorakslen brækkede i 
cirka ti meters højde, og det blev en 
" hård parkering", som det hed. "Her
efter blev jeg blev bange for det. Jeg 
elskede jobbet, men jeg turde ikke 
mere. Så jeg forlod Flyvevåbnet og 
blev hobbyhandler." 

Oplevelsen sidder i ham endnu. "Når 
jeg er stresset, kan jeg godt rå mare
ridt om det. Så skriger jeg om natten. 
Min kone fortæller mig om det. Jeg 
troede, at det efterhånden var så læn
ge side n, men det er der altså endnu. 
A lligevel er der slet ingen tvivl. De 
fem år i Eskadrille 722 var de mest 
spændende i mit. For mig er der et 
før og efter 722. Jeg fløj med i flere 
forskel lige typer i Flyvevåbnet, f.eks. 
C-47 og Catalina. Men langt de fle
ste af de 658 t imer, jeg fik i min log
bog som besætningsmedlem, var som 
sandsæk i S-6l'erne." 



Mosquito fra 143 Squadron, Banff Strike Wing, som angreb skibe i danske farvande få timer før befrielsesbudskabet lød d. 4. maj 
1945. Dette diorama - og denne artikels øvrige med fly fra luftkrigen over Danmark 1939-45 - er skabt af "Fessor"; en af de faste 
kunder, der har dem udstillet i butikken på Grundtvigsvej. 

SÅ SKÅL PÅ DET! 
Ud over a t have drevet hobbybutik 
på seks forskellige adresser på Fre
deriksberg, har Jacob været medstif
ter af Flyvehistorisk Forening, og i en 
periode på fem år var han designer 
hos Lego. "Jeg g ik penge for at lege, 
det var alle tiders job". Han har også 
været repræsentant i legetøj og solgt 
det over hele landet. Der har været 
vanskelige situationer med butikken, 
men set i det store perspektiv har Ja
cob holdt sig sikkert over stallgræn
sen, og han er stadig flyvende. Under 
navn et "Stoppe! kits" ha r han fået 
producere t og markedsfører e n KZ 
V li i skala 1:72 med mange forskellige 
bemalingsmuligheder. 

For d et, der har være t d et blivende 
og vedvarende gennem alle årene, er 
plastikmodellerne - fra redningsak
tione n med en Gloster Glad iator i 
01 e11gevæ1 elsel for 111a11ge å r siden, 

til champagnep ropperne, der sprang 
mellem glade kunder og tusinder af 
modelsæt i hobbybutikken mandag 
den 2. december. 

Hobbybutikker i det hele taget ved at 
være sjældne. Så vi er heldige at have 
et klenodie som Stoppe! Hobby. Ikke 
bare en butik, men en hule, et sam 
lingssted for modelbyggere og folk, 
der ka n lide at fortælle eller lytte til 
historier. Et sted, hvor man kan se 
andre modelbyggeres misundeligt im
ponerende kreationer. Og hvor man 
stadig helt konkret og fysik og i vir
keligheden kan gå og se på maling og 
byggesæt og ikke mindst Stoppel-de
cals. 

Og for resten, nu hvo r jeg stod i godt 
selskab med et bobleglas i h ånden 
måtte jeg da lige høre ... jeg kun-
ne godt tænke mig at bygge en mo
del i 1:48 af e11 heil bestem t Cess11a 

172, men detaljerne i farveskemaet vil 
være for vanskelige at male. Kan det 
kla res? Kan man få et sæt registre
ringsbogstaver og striber ned la ngs 
kroppen lavet sådan helt personligt? 
"Ja da," sagde Jacob Stoppe!," Intet 
problem!" 

Så skål på det, og held og lykke med 
de næste 50 år! Hvis det (guderne 
forbyde tanken!) skulle gå så galt , a t 
Jacob d rejer nøglen om inden da, er 
jeg sikker på, a t det ikke vil blive ac
cepteret. Sankt Peter vi l sim pelthen 
sende ham ned igen efter en god stak 
byggesæt, maling, lim og Stoppel-de
cals, så ingen kommer ti l a t kede sig i 
den syvende himmel! ;:,,, 
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OSCAR YANKEE 

TILGANG: 

OY- Type Bygget Fabr.nr. Reg.dato Ejer/bruger Ex 
OY-GBG Tecnam P2002-JF 2019 357 30.10.19 

OY-GBI Tecnam P2002-JF 2019 358 30.10.19 

OY-GTO Van's RV-7A 2014 73190-1393 5.11.19 

OY-HVB AgustaWestland AW139 2013 31480 16.10.19 

OY-TFX Grab G 102 Club Astir lllb 1981 5503 Cb 5.11 .19 

OY-WLD Gulfstream G VII-G500 2019 72019 25.10.19 Blackbird Air NS, Billund 

OY-YCJ ATR 72-212A 600-version 2012 991 11.11.19 

SLETTEDE: 

OY- Type Dato Ejer/bruger Årsag 
OY-BGW PA-28-140 Cherokee Cruiser 

OY-GOL Cameron TR-70 

OY-GOT Cameron V-77 
OY-HTF Robinson R44-II 

OY-HXJ Glaser-Dirks DG-400 

OY-RCX Schleicher ASW 28 

OY-SVF Jetstream 31 02 

OY-TCI Airbus A321-211 
OY-TSS Dassault Falcom 7X 

OY-XPP Glaser-Dirks DG-600 

OY-XVM PZL-Bielsko SZD-55-1 

OY-XXH Schempp-Hirth Duo Discus-T 

OY-YAN ATR 72-212A 

OY-YCH ATR 72-212A 600-version 

Piloterne Tobias Laursen og Frederik 
Aagaard fløj de to Tecnam P2002-JF 
OY-GBI og OY-GBG hjem til Tirstrup 
Lufthavn fra fabrikken i Italien. 
Foto: Tobias Laursen 
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11.11.19 Solgt til Finland 

6.11.19 Solgt til Ukraine 

6.11.19 Solgt til Tyrkiet 

24.10.19 Solgt til Østrig 

10.10.19 Solgt til Tjekkiet 

27.11.19 Solgt til Tjekkiet 

28.10.19 Sun-Air of Scandinavia NS, Billund Hugget op 

29.10.19 Thomas Cook Airlines Scandinavia NS Omregistreret EI-GRC 

8.10.19 Air Alsie NS, Sønderborg Solgt som N557PK 

20.11.19 Solgt til Polen 

22.11.19 Solgt til Tyskland 

10.10.19 Solgt til Tjekkiet 

4.11.19 Solgt som G-LMRZ 

26.1.19 Udlejet til Indonesien 

SE-YXN 

TC-HKI 

D-6467 

N519GD 

PR-ATH 
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INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG 
SKOLING - ALLE UDDANNELSER TIL 
FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER. 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
Billund Air Center /1/S 

Stratusvej 15 • DK-7190 Billund 
Tlf. +40 7G33 0907 • e-mail. Uc:1e,@Uillu11daitLE:lllE:t.c..lk . 

www.billundaircenter.dk 

Ika ros ATO tilbyder: 

• Teori PPL 
• Teori, IR(A), Distance Learning, 150 timer 
• Teori EIR(A)/CBIR(A). Distance learning, 80 t imer 
• Teor i.BEG. NBEG. GEN, NJOR-HLO/MEK 
• Skoling t il PPL & CPL 
• Skoling t il en- og to-motoret klasserettighed 
• Skoling til en- og to- motoret instrumentrettig hed 
• Skoling til Instruktør rettighed, FI 
• Skoling til Instrument Instruktør rettighed, FI/IR 
• Skoling til CRI SPA ME 
• Skoling t il Nat rettighed. NO 
• PC, VFR/IFR. en- og to-motoret 
• 12. time, Diff.- og Fam.træning 
• Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
• Revalidation/Renewal div. rettigheder 
• Flyud leje 

lkaros Fly • Roskilde Lufthavn 
LufthavnsveJ 60 • 4000 Roskilde 

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

HELIFLIGHT.DKTILBYDER UDDANNELSE 
PÅ HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22, 

ROBIN SON 44 OG EUROCOPTER 120. 

Undervisningen varetages af 
professionelle instruktører. 

Heliflight.dk ApS 

LÆR AT FLYVE I RANDERS 

== -= 

www.aarhusaircenter.dk 

Hangarvej H. 11 • 4000 Roskilde Lufthavn 
Tlf: +45 70 22 52 60, Kontakt@heliflight.dk Lufthavnsvej 34 - 38 • 4000 Roskilde • TIi: 46 19 11 14 

Email: cat~ aircat.dk • www.aircat.dk 
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