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Håbets år 
I skrivende stund er der en uge til FLYV 2021-1 er rullet 
gennem trykkemaskinerne på trykkeriet JØRN THOMSEN 
ELBO i Kolding. De store ark vil derefter ligge et døgns tid, for 
at sikre at tryksværten er helt tør, inden arkene sendes gennem 
de maskiner, der foldet; hæfter og skærer overflødigL papir bort. 
Herefter er vejen for de mange friske magasiner, at de havner 
i plastposer med mærkater, der giver Bladkompagniets medar
bejdere mulighed for at levere FLYV til alle abonnenterne. Alt 
sammen på mindre end en uge, fra den færdige trykfil leveres til 
trykkeriet, til du som læser kan sidde med det færdige resultat, 
af de mange timer der er gået forud med at fotografere, skrive, 
redigere og lave det grafiske arbejde. Sådan har det fungeret i 
mange år, og sådan skal det fortsætte, for FLYV er som det har 
været i årtier, magasinet for alle med interesse for flyvning og luft.fart. 

Når vi ser os omkring, er der meget andet, der er som det plejer 
at være, for vi kan handle alle nødvendige varer og transpor
tere os rundt i landet - næsten som vi har været vant til lige 
så længe vi kan huske. Men vi lever i en tid med restriktioner, 
man skal langt tilbage i tiden for at finde magen til. For ikke 
engang under besættelsen var skolet; gymnasier, erhvervsskoler 
(Jg uuive1, itete1 lukktl uu.1, ug kultudivcl lukkc<le lidle1 ikke 
ned under krigen. Danmark er i en slags undtagelsestilstand og 
vi er tvunget til så vidt muligt at holde os for os selv, og gøre alt 
hvad vi kan, for at bidrage til "at den lille bitte usynlige satan ikke 
ødelægger alt for megetjor os" som en af mine venner udtrykte det. 

Vi kan transportere os rundt i landet, næsten som vi plejer -
både til lands og til vands - for vejene er åbne og færgerne 
sejler - men det gælder desværre ikke i luften! For i skrivende 
stund er de fleste lufthavne droslet ned til absolut minimum, 
fordi der kun starter og lancier ganske fa Ay, og nogle lufthav
ne er indtil videre helt lukket! Luftfarten er ubegribeligt hårdt 
ILtlfll ,,f Cuvid-19, ug <ler v·il ,,L11<l,y11ligvi, gå lfldlJgc tlldllge 211, 

fo1 akLiviLctsuiveaucL er t.ilbagc til del, vi havde vænlltl us Lil 
indtil "den lille bitte usynlige satan" stak en kæp i hjulet. 

Rune Balle 

~nsvarshavende Chefredaktør 
g udgwer af FLYV siden 2013 

A-cert / PPL 1991 

CPL i New Zen/and 2003 
CPL i Danmark 2004 

;,/yvep/adschef på Samsø siden 2004 
Y\/einstruktør 2005 

Søf/y Rating Canada 2012 

I følge FPU - Flyvebranchens Personale Union - er op mod 
halvdelen af alle danske erhvervspiloter og mange flere kabi
neansatte lige nu uden arbejde. Og når de skal tilbage i arbej
de, efter flere måneder på landjorden, har de brug for grundig 
genoptræning. Det bliver dyrt at kickstarte luftfarten, og derfor 
har FPU foreslået en hjælpepakke på 30 til 40 millioner kr. som 
hjælp til finansiering af de nødvendige genoptræningskurser. 
Det er så "unfair" at Covid-1 9 rammer en branche så hårdt, 
men når vi har vundet over virussen, kommer alle forhåbentlig 
på vingerne igen. 

Med udsigt til at vaccinationer - og den store nedlukning af 
Danmark - tvinger corona-virussen i knæ, vokser håbet. Lang
somt vil aktiviteterne vende tilbage, og forhåbentlig kan vi se 
frem til mere aktivitet i lufthavnene og på de mange flyveplad
ser landet over. For ud over "almindelig" trafik bydes der man
ge steder på åbent hus, FLYV-ind og Airshow, og NØJ hvor vi 
glæder os! Indtil da må vi nøjes med at dele vore historier på de 
sociale medier og i FLYV; der næsten er som altid - men også 
kun næsten - for det er vanskeligt at dele historier om aktivite
ter der bliver aflyst. 

At f-lyve professionelt eller i fritiden giver mange gode ople
velser, og FLYV opfordrer herved såvel fritidspiloter som er
hvervspoloter og kabineansatte til at tænke tilbage på nogle af 
de bedste oplevelse1; flyvning og luftfart har budt på de seneste 
år. På FLYV vil vi meget gerne være med til at sprede positiv 
energi, så ring eller skriv, så finder vi plads til de mange gode, 
sjove eller underfundige oplevelser, der kan fa os alle til - for en 
stund - at glemme alt det bøvl vi har faet ud af' Covicl-19-vi
russen. 

Med håbet om at dette FLYY, trods alle de genvordigheder der 
folger mcrl c0mnarn, må ~r1wlr lirlt optimi~mc og gbrdc, øn
skes l - kære læsere - alt godt 1 det nye år! 

God læselyst! 

\ 
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På Ejstrupholm er der kommet nye ejere, 
der satser på faldskærmsudspring og en 
spændende cafe og restaurant. 
Læs mere på side 14 

Royal Air Force har sat mange historiske 
spor i Danmark. Følg med på den spæn
dende rejse langs den jyske vestkyst. 
Læs mere på side 30 

Ln flyvende gumm,M d 
kan give store oplevelser til 
lands, til vands og i lutten. 

Læs mere på side 24. 
Foto: Rune Balle 

Viden om menneskelig ydeevne er vigtig, 
og nu er der kommet en helt ny lærebog 
til faget! Læs mere på side 10 

Hunway incurs1ons 4:.:l 
Luftposten, Jesper Rungholm 44 
FLYV for 90 år siden 48 
Oscar Yankee 50 
Flyveskolerne 51 
Mindeord , Oberst Svejgaard 51 
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Elly Beinhorn er en spændende - men otte 
overset - verdensstjerne. 
Læs mere på side 16 



Klima - Bruchlandung ~ 
verhindern! 

81,n~ [i,rochefi ~ 
itatt drecRige Fliegerl ~ 

'°"BVNO(U~ ;f 

K Q R :r 
SAGT 
Af Ole Steen Hansen og Rune Balle 

Berlin Brandenburg har fået megen hån, spot og latterliggørelse med undervejs gennem de 13 års forsinkelse. Ved åbningen var der så 
protester over, at den i det hele taget åbnede. Når der nu er klimakrise, skal man jo flyve så lidt som muligt. Demonstranterne foreslog 
t. eks. at nedlægge al indenrigsflyvning i Tyskland. Måske lidt utestligt, når den - i øvrigt ganske flotte - lufthavn nu endelig åbnede. Man 
kan være enig eller uenig. Men demonstrationen illustrerer en virkelighed, luftfarten må forholde sig til. Den slags tanker breder sig. 
Foto: Wikimedia Commons/Leonhard Lenz 

BERLIN BRANDENBURG ÅBNER 
Jamen tillykke, må man da sige. Og Ber
lins 11ye luftl1av11 har Lilme<l vist sig ikke 
at være for lille. Berlin Brandenburg skul
le være åbnet i 2007, men så kom der en 
forsinkelse, en til og en del andre. Bl.a. 
var der problemer med sprinkleranlæg
get. Det er en ømtålelig sag i Tyskland, 
fordi sytten mennesker omkom under en 
brand i Di.isseldorf Lufthavn i 1996. Men 

altså, nu er der styr på tingene, og luft
havnen åbner. Den blev projekteret til 25 
millio11cr µassagerer 0111 året. l\!k11 allere
de i 20 1 7 nåede det samlede passagcrtal i 
Berlin Tegel og Berlin Schonefelcl, de to 
lufrhavne den skal afløse, op på 34 milli
oner. Men den er altså stor nok. I hvert 
fald lige nu, hvor coronaen har haft den 
konsekvens, at antallet af flypassagerer 
er faldet til næsten halvdelen af, hvad det 

var i 2007, da lufthavnen skulle åbne. Så 
for en sikkerheds skyld beholder den nye 
Iktli11 Biau<leuuwg deu g,.unle Sd1uue 
fclcl-bygning, som så får uavuel Tenniual 
5, der ville kunne booste kapaciteten med 
8-1 0 millioner passagerer. Så vi far se. Gæ
ster man Berlin med traJ-ikfiy, lancier man 
fremover i BER - Berlin Brandenburg. 
OSH 
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HÅRDT ÅR FOR BOEING OG AIRBUS 
Det gik ellers lige så godt, men 2020 har 
været et rædselsår for al luftfartsindustri. 
Nu foreligger produktionstallene fra de 
to store producen ter Airbus og Boeing 
fra året, der gik. Boeing leverede 15 7 fly 
af alle typer i 2020 - en tilbagegang på 
59% i forhold til året før. Airbus leverede 

6 FLYV Nr. 1 2021 

Nettoændring i ordrer 2020 

Airbus Boeing 

A220 30 737 -1.034 

A320-familien 263 747 -4 

A330 -14 767 11 

A350 -1 1 777 -1 

A380 0 787 2 

Airbus ialt 268 Boeing i alt -1.026 

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

-= 

566 Dy i 2020 - en tilbagegang på 34% 
i forhold til '.W I Y. Boeings topscorer var 
787'eren med 53 leverede, mens Airbus' 
topscorer var A320-familien med 446 le
verede fly. Men alt i alt en tilbagegang 
på 42% i en industri, der ellers indtil for 
ikke så længe siden talte om at udvide 
produktionen. Det er dog ikke mindst, 

når man ~er p[t ordrebøgerne, at det står 
klart, hvor hårdt coronaen rammer. Og 
for Boeings vedkommende er det des
uden alle problemerne med 737 i\lJAX. 
Ved udgangen af 2020 har Boeing 4.223 
fly i ordrebogen, mens Airbus har 7 .184. 
OSH 



SAS Bombardier CRJ 900 OY..KFB fotograferet i 2011, da den blot var to år gammol. 
Den har siden været omkring flere andre selskaber, inden den i marts 2020 blev leaset 
tilbage i SAS med registreringen ES-ACK. Foto: OSH 

KORT SAGT 

VIGTIG ROLLE FOR REGIONALE 
JETFLY 
Chef for Cityj et Par Byrne mene1~ 
at de regionale jetfly kan blive et vig
tigt værktøj for luftfartsselskaberne, 
når verden begynder at vågne op fra 
sin r,orona-betingede tornerosesøvn. 
Han mener, at selskaber "vil beva
re deres slots i lufthavne, forsvare 
deres markedspositioner og holde 
fast i ruter". CRJ 900 har en stør
relse, som Byrne forudser snart vil 
være den, der er størst efterspørg
,d på ho, ,e-1,kahe-rne - ne-mlig e-n 
L)'Pe, der før større jetfly kan fyldes 
tilstrækkeligt op, så turen giver øko
nomisk mening. Han håber det også, 
for Cityjet har ekstra kapacitet på 
sin wet-lease-f!)) da Air France, Aer 
Lingus, Brussels Airlines og Lufthan
sa aflyste deres kontrakte1~ dengang 
coronaen ramte. SAS gjorde ikke, og 
nu får vi se, om dette træk sikrer sel
skabet gode kort på hånden i 2021 . 
OSH 

NY SOFTWARE TIL F-35 
Northrop Grumman har fået 
til opgave at udvikle software, 
der skal forbedre samspil
let mellem F-35's kommu
nikations-, navigations- og 
identifikationssystemer og 
dens electronic warfare sy
uem. Det er ikke nærmere 
beskrevet - i hvert fald ikke 
offentligt - hvad der mere 
præcist skal ske, m en må
let er at give piloten mere 
overblik og overskud til at 
møde trusler og løse sine op
gaver. Det er meningen af 
den nye pakkeløsning skal 
bygges ind fra starten i fly, 
der vil komme af samlebån
det i 2025. Der er endnu ikke 
Lale om, livo1 uå1 dlet Lil ltvll
ke11 µris, den vil kunne op
datere de F-35'ere, der vil 
blive produceret indtil da. 
OSH 

En F-35 fra 422nd Test and Evaluation Squadron letter fra Nellis Air Force Base i maj 2020. 
Foto: USAF 
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USA - STADIG PÅ FØRSTEPLADSEN 
USA får ny præsident, men noget har 
ikke forandret sig. USA ligger stadig på 
dt"n ahsoluttl" f0rswplads, når det drejer 
sig om, hvem der har de største luftstyr
ker i verden. USA har 2. 71 7 kampOy eller 
19% af verdens bestand. Kina ligger på 
andenpladsen med 1.57 1 j etjagere. Hvis 
der skal tankes i luften, ha r USA 625 fly 
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at gøre det med 76% af alle i verden. 
Andenpladsen på dette felt holder Frankrig 
med 23 tankfly. M ilitær luft transport har 
USA 941 maskiner; 22°/cJ af alle i verden, 
til at tage sig ae og htT er det Rusland, 
der kommer ind på andenpladsen med 
429 fly. Rusland holder også andenplad
sen , når vi ser på kamphelikoptere. Rus-

land har 1.5'10 mod USf\'s 5.'1311. 27% 
af alle kamphelikoptere i verden er ame
rika n5ke. :\lu må vi så Sl", hvordan dt"n 
nye præsident tænker sig ar håndtere dis
se militære kapaciteter i forhold til sine 
all ierede og i forhold til diktatorer og an
dre mennesker rundt omkring i verden . 
OSH 



STOPPEL HOBBY LUKKER 
En dårlig nyhed - Danmarks sidste rig
tige butik for plastikmodeller med alt, 
hvad dertil hører af lime, maling, flot 
modeludstilling, gode råd og god snak, 
lukker desværre. Stoppe! Hobby er coro
na-lukket, men vil ikke åbne igen, da 
ejerenJ akob Stoppe! har fået leukæmi. 
Ilau Cl i ud1a11<lliug, og vi kJ y<lset fiug
re, men for plastikmodelfolket er en æra 

slut. Der har været planer om et ejerskif
te, men det er nu aflyst. På et tidspunkt 
vil der komme et ophørsudsalg med alle 
de varer, der er i butikken. Det vil blive 
netsalg, så hold øje på Stoppel.dk. Vi 
skal samtidig gøre opmærksom på, at 
stoppel-decals.dk fortsætter - man vil 
altså stadig kunne købe danske mærker 
til 5inc pl1tstikmodellci: 
OSH 

Coriv,D-19 j-
CORONA OG MEDICAL 
FOR PILOTER 
Trafikstyrelsen har den 15. 
januar 2021 udsendt skrivelsen: 
"PEL-info 94 COVID-vaccination og 
raskmelding efter COVID". Skrivelsen 
er primært henvendt Lil alt flyvecertifice
ret personel, som deltager i luftfart på et 
EASA-certifikat - altså erhvervspiloter 
og kabinepersonale - men skrivelsen er 
bestemt også relevant og tankevækken
de for alle der flyver firmaflyvning eller 
som privatpiloterl 

Efter hver injektion af vaccine skal der 
holdes en funktionsfri periode på grund 
af, at der er relativt hyppige bivirkninger 
til vaccinen. Her skal der skelnes mel
lem to-pi lotsystem (48 timers "groun
ding") og single-pilot-system (96 timers 
"grounding"). 

For vaccine1~ som IKKE er godkendt i 
EU, er en generel forholdsregel pålagt: 
Her gælder 30 dages grounding efter 
vaccination! :;:,,, 
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NY BOG 
MENNESKELIG 
YDEEVNE 

MOGENS KORNUM 

Specaillæge i almen medicin 

Tidligere flyvelæge og flyvefysiolog i Flyvevåbnet 

PPL(A), Instrument rating IR(A), Gyrokopter

certifikat 

HUMAN PERFORMANCE 
MENNESKELIG YDEEVNE 

PATRIK HÅKAN JONZON 

Autoriseret psykolog 

Flyvepsykolog ved Forsvaret 

BO NØRNBERG 

BASERET PÅ EASA TEORIPENSUM 

TIL FAGET MENNESKELIG YDEEVNE 

PPL/ LAPL 

Assisterende Medical Assessor for luftfart 

i Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen MOGENS KORNUM 

PATRIK HÅKAN JONZON 

BO NØRNBERG 

"Human Performance" eller menneskelig 
ydeevne opstod som teorifag til både privat
flyvercertifikater og erhvervscertifikater i 
midten af l 980'erne. Nogle kritikere så 
det dengang som noget "sniksnak", der 
var blevet opfundet for at gøre livet surt 
for kommende piloter. Oprindeligt hed 
faget "MYB", der stod for ~i[enneskelig 
Ydeevne og Begrænsninger, og det er in
trressant at "begrænsninger" er gledet ud af 
faget, og at der er fokus på, hvad vi som 
mennesker kan, mere end hvad vore be
grænsnmger er. 

Faget er utroligt interessant, fordi vi som 
mennesker kan utroligt meget. Ved at få 
viden om, hvad vi kan, lærer vi også hvor-
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for vi af og til ikke helt slår til - FYSISK 
eller PSYKISK. På begge felter er den nye 
bog MENNESKELIG YDEEVNE god 
for kommende piloter, men så sandelig 
også for piloter der har fløjet i mange å1~ 

Bogen er skrevet med det formål at dække 
EASA-pensumkravene, til den teoretiske 
uddannelse til PPL (Privat Pilot Licence) 
og LAPL (Light A.ircrafl Pilol Liccncc), 
og bogen er struktureret så den fol ger den 
syllabus og pensumliste, som er udfærdi
get af EASA. 

Bogens hovedforfatter, gør i forordet op
mærksom på, at EASAs pensumliste ikke 
er særligt detaljeret, og at det derfor ikke 

kan garanteres, at bogen giver svar på alle 
spørgsmål, der kan forekomme til eksa
men. Med den grundighed der er lagt for 
dagen, så er det nu nok mest sandsynligt, 
at bogen indeholder MERE end det, der 
er nødvendigt. For del er en fantastisk god 
bog, der skal læses inden eksamen, men 
som også med stort udbytte kan læses for 
at blive bedre til at forholde sig til de er
faringer; ma11 gør sig som pilol. 

Gennem hele bogen bliver man klogere 
på, hvad vi kan både fysisk og psykisk. 
Da litteratur om luftfart i stort omfang 
er skrevet på engelsk, er det ret smart, 
at alle bogens overskrifter og fagudtryk 
er medtaget både på dansk OG engelsk. 

~ 



Bogen Human performance 
I Menneskelig ydeevne er 
grundigt og flot illustreret 
både i forhold til at få en 
forståelse af kroppens fysik 
og blive klogere på, hvordan 
hjernen og kroppen arbejder i 
forskelliqe situationer. 

SKRÅNENDE TERRÆN 

SKRÅNENDE BANER 

& · h;-

TERRÆN FØR BANE 

1sn,·1~w,m 

I" 

DAG NAT 
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HCJMA 
MASTER PARACHUTE RICC/NC SERVICE 

SLIMFIT REDNINGSFALDSKÆRME 
Optimal komfort og støtte til enhver pilot i enhver sædeskål. 
Mk-J - Tynd nederst 
Mk-4 - Tynd øverst 
Mk-5 - Lige tynd fra øverst til nederst 

Hurtig åbning i kritisk lave situationer 
• 0-Porøs, styrbar kalot 
• Synkehastighed ved 105 kg pilotvægt, kun 5,5 m/sek 
• Speciel flad brystlås 
• Vægt kun 6 kg SPAR PENGE! 

VI SKIFTER DIN GAMLE KALOT 
I DIT EKSISTERENDE SELETØJ 

Mk-3 
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FLYVERSKJUL 

EJSTRUPHOLM 
Et halvt års tid inden corona-pandemien stak en kæp i hjulet på næ
sten al luftfart overtog et par ildsjæle Ejstrupholm flyveplads i Midljyl
land. Ildsjælene - Katrine og Rasmus Fynshave - knoklede så sveden 
sprang/ og skabte på et halvt år et inspirerende mirake( med fald
skærmscenter; cafe og spændende rammer; der giver mulighed for 
et væld af aktiviteter. 

Tekst: Rune Balle 
Foto: Rune Balle og SkydiveX 

Kommer man flyvende til Ejstrupholm 
Flyveplads, skal man kikke efter en lys
ning vest for Ejstrupholm. Her ligger den 
lille private flyveplads. T il forskel fra de 
"stats-anerkendte" offentlige flyvepladse1~ 
er banen ikke markeret med sekskantede 
rød-hvide kegler, og der er ikke nogen ty

deligt markeret sikkerhedszone omkring 
banen, ligesom der ikke er "signalgård" 
og fritstående mast med vindpose. Fly
vepladsen er ikke desto mindre et besøg 
værd, og det er gratis at lande, hvis man 
kommer for at spise i Cafe Flyveskjul. 
Andre besøgende p iloter slipper med en 
hundredelap, der oven i købet kan over
føres med MobilePay, ligesom registrerin
gen også er elektronisk via flyvepladsens 
hjemmeside. 

FLYV BESØGER 
På en vandkold dag i november er FLYV 
iuvilcn.:l Lil al bcs0gc ildsja:knc Katrine og 
Rasmus Fynshave. Og da skyerne hænger 
for lavt til VFR-flyvning, må besøget indle
des med at den gamle "skærgårdstraktor" 
lancier på den enorme parkeringsplads ved 
Ejstrupholm Flyveplads, hvor Kat1ine og 
Rasmus tager imod. Med et stort smil for
tæller R asmus, at der er plads til 600 bi-
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le1; på den ny-anlagte parkeringsplads, så 
den er rigeligt stor til de planlagte events 
og arrangementer. Det er med andre ord 
ikke Janteloven, der sætter grænser for 
hvad flyvepladsen skal udvikles til , for 
ambitionerne er i ordets bogstaveligste 
forstand sky-høje. 

RUNDVISNING 
Da vi har bumpet albuer (hilst på coro
nesisk) viser K atrine og R asmus rundt på 
flyvepladsen, hvor der virkeligt er sket for
andringe1; i løbet af det første år de to nye 
ejere har været i gang. For ud over bedre 
tilkørselsvej og parkeringsplads, er den 
gamle hangar nemlig blevet bygget om, 
så den huser Cafe Flyverskjul, der ganske 
enkelt er omdrejningspunktet, i hele det 
imponerende projekt Katrine og Rasmus 
har sparket i gang! 

IKKE SOM DE ANDRE 
Cafe Flyverskjul er ikke nogen helt al
mindelig cafe, og det helt med vilje, at det 
ikke er en blankpoleret københavner-cafe, 
fortæller Katrine Fynshave. "Der er lagt 
mange timer og meget energi i at skabe 
et Eclt råt og groft miljø, fordi det afspej
ler flyvepladsen" . Det kan man roligt sige 
er lykkedes, og hvad der måske ved første 
øjekast kan se lidt tilfældigt ud, er nøje gen
nemtænkt! lnde i den gamle ombyggede 
hangar er der plads til over 120 siddende 

gæster, og for at kunne servicere gæsterne, 
er en 20 fods fragt-container bygget om til 
en bai: Containere er der brugt en del af, 
for indgangsparti og toiletbygning er byg
get i containere, og bag container-baren 
et par containere indrettet med alt hvad 
der er nødvendigt, for at kunne lave mad 
i et moderne restaurationskøkken. 

FORSAMLINGSHUS 
Cafe Flyverskjul er både cafe og restaurai1t, 
og så snart lokalbefolkningen fik øjnene 
op for at der kunne afholdes anderledes 
konfirmationsfester, runde fødselsdage og 
sågar brylluppet; kimede telefonen med 
forespørgsler og bestillinger. Ejstrupholm 
Flyveplads blev med andre ord også til 
forsamlingshus, om end anden bølge af 
corona-epidemien har lagt en midlertidig 
dæmper på aktiviteterne. Kauine Fynsha
ve fortælle1; at corona'en ikke har været 
en katastrofe, men at den dog har gi.vel 
lidt panderynker. Men ildsjælene på fly
vepladsen er nu ikke sådan lige at slå ud 
af kurs, for på trods af corona, har cafeen 
haft godt 4.500 gæster Lil spisning i løbcl 
af '.2020, og til det skal lægges "take-away" 
og "meals on wheels", hvor Cafe Flyver
skjul leverer mad til døren i en radius på 
omkring 25 km. "Take-away" er oven i 
købet blevet til "Fly-away", i det flere pi
loter har bestilt mad, som de så har hen
tet på så kort tid, at besøget på Ejstrup-



EJSTRUPHOLM 

'/4" 

Katrine og Rasmus Fynshave er klar til at tage imod gæster igen i år i de spændende omgivelser på Ejstruphom flyveplads. 

holm Flyveplads næsten skulle registreres 
som "touch-and-go." Faktisk præsterede 
et par piloter fra Roskilde, at lande, hen
te mad og være i luften igen tre minutter 
efter landingen! 

FALDSKÆRME 
Ejstrupholm Flyveplads har i mange år 
været ensbetydende med faldskærmsud
spring, og det er grunden til at Katrine 
og Rasmus Fynshave købte flyvepladsen. 
De b rænder begge for faldskærmssport, 
og har mange års erfaring med at give så
vel erfarne som nybegyndere store ople
velser! Og der er ingen tvivl om Katrine 
og Rasmus når mange af de mål de sæt
le1 ~ig, og lrod~ curo11d-udfurd1 i uger g,1v 
fø rste sæson i Ejstrupholm mange 0ere 
spring end de havde håbet på . 

KUN BEGYNDELSEN 
Katrine og Rasmus Fynshave fortæller, at 
sæsonen 2020 på mange måder har været 
en udford1ing, fordi de på ingen måde var 

forberedt på corona, men tilføje1; at de jo 
også kun lige er kommet i gang. Planen er 
nemlig, at gøre Ejstrupholm Flyveplads til 
et fantastisk sted, hvor faldskærmsfolk og 
privatflyvere kan komme og gøre brug af 
faciliteterne. Med Cafe Flyverskjul som 
omdrejningspunkt for aktiviteterne, er 
det tanken at tilbyde mange andre akti
viteter, der kan tiltrække besøgende. Ve
teran-biltræf, motorcykeltræf, lastbiltræf, 
"bagagerums-salg", Halloween og jule
arrangementer er på listen over sjove og 
spændende tiltag, og der kommer uden 
tvivl mange andre ideer. 

FALDSKÆRMS-FLY 
Fo1 dl ku1111e ~p1 i11ge [,1ld~kæ1111, et del 
nødvendigt med en flyvemaskine, og selv
om første sæson gik rigtig fint med lejede 
fly, er det planen at købe et større fly til 
formålet. At finde det perfekte fly til fald
skærmsudspring, har dog været noget af 
en udfordring for holdet omkring Katri
ne og Rasmus på grund af corona og rej-

serestriktioner. Rasmus Fynshave er dog 
overbevist om at det rigtige fly er klar til 
foråret, hvor den nye sæson forhåbentlig 
starter for fuld drøn. Rasmus fortæller, 
at SkydiveX på Ejstrupholm Flyveplads 
tilbyder Danmarks billigste tandemspring, 
hvilket inkluderer foto og video, og at det 
trækker mange kunder til. 

MASSIV OPBAKNING 
Med købet af Ejstrupholm Flyveplads har 
Katrine og Rasmus Fynshave begivet sig 
ud på et eventy1; der uden tvivl vil give 
mange mennesker fantastiske oplevelser. 
Allerede på åbningsdagen visle privatfly
verne stor interesse, i det der kom over 50 
w1:i Dy fra hele Danmark, og siden åb
ningen har Katrine og Rasmus stort set 
kun mødt velvilje og opbakning. FLYV 
vil følge udviklingen, og kikke forbi med 
jævne mellemrum, for hvor er det vidun
derligt at opleve ildsjæle med visioner, der 
giver så mange mennesker mulighed for 
så mange oplevelser! ;,,' 
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Tekst: Ole Steen Hansen 
Fotos: OSH Arkiv 

Hun drømte om verden, og hun kom til 
at opleve den. Fra små fly, alene ved sty
repinden. Og i sidste øjeblik, for verden 
lukkede ned få år efter, da hendes fædre
land under nazistisk styre i 1939 kastede 
verden ud i krig. 

Elly Beinhorn var en, jeg gerne 
ville have mødt og interviewet. Og jeg 
kunne faktisk have gjort det. Hun blev 
født i Hannover i 1907 og døde syd for 
Miinchen i 2007, I 00 år gammel. Det år 
kom jeg tæt forbi på vej til at interviewe 
en tidligere tysk j agerpilot i Tysklands 
sydøstligste hjørne. Men jeg havde ikke 
hørt om Elly Beinhorn på det tidspunkt. 
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Vi kender de engelske og amerikanske fly
verhelte, slet ikke i samme grad de tyske, 
skønt Elly Beinhorn er på niveau med de 
mest eventyrlige af dem alle. Bortset fra, 
at hendes mål ikke så meget var rekorder 
og berømmelse som drømmen om at op
leve hele vores mangfoldige og brogede 
verden. 

INTERVIEW 
Det her bliver imidlertid et interview in 
absentia - eller post mortem.Jeg spørge1; 
Elly svarer gennem sin særdeles velskrev
ne biografi Alleinjlug. Alle hendes svar er 
hentet herfra. H endes baggrund beskri
ver jeg også ud fra andre kilde1~ 
- De voksede op som enebarn i en almin
delig bedsteborgerlig familie, hvor Deres 

far drev en hattebutik. H vor kom Deres 
brændende lyst til at flyve fra? 

"Det var slet ikke sådan, at jeg 
en morgen vågnede og besluttede, at jeg 
ville være flyver. Dengang var flyvere i 
mine øjne sælsomme væsne1~ der levede i 
en anden verden. Og_jeg var en lille pige, 
der skulle gå i skole." 

' '.Jeg havde let ved at lære fage
ne. Sandsynligvis kunne jeg have gjort 
det bedre, men så havde jeg været nødt 
til at anstrenge mig, og jeg havde ingen 
ambitioner om at høre til stræberne. En
gang blev jeg valgt som elevrepræsentant 
i klassen. Dette forslag stødte på energisk 
modstand i lærerkollegiet, fordi min ka
rakter i arbejdsindsats var så dårlig. Ivline 
skolekammerater satte dog deres vilje 



igennem. Som tak fik jeg gennemført en 
ekstra skoleudflugt for dem." 
- Der boede en laten t en uro i Dem -

Hannover var ikke nok, men hvordan rev 
de Dem løs fra forventninger og opvækst? 

''.Jeg var omkring seksten, da jeg 
en dag fik den tanke, at jeg måtte foreta
ge mig et eller andet, for at finde et mål 
fu1 JJJiJH.: fu1vi11 cJc La11kc1 om al 1 t:jsc Lil 
det indre Afrika eller andre hemmelig
hedsfulde stedec Efter nogle overvejelser 
skrev j eg til Cirkus Hagenbec:k - 'Afde
lingen for dyreindfangningsekspeditioner'. 
1tlin teenagel-uerne mente bestemt, a t der 
fandtes en sådan, og at den kun ventede 
på at tage mig merl på sine næste større 

Hannover 
Hildesheimerstrasse mit 

Stadttochterschule I 

1) Hjemme hos familien hr hattebutiksin
dehaver Beinhorn. Far ville have sin (på 
det tidspunkts voksne) datter undersøgt 
hos en psykiater, da det gik op for ham, 
at hun mente det alvorligt, det der med at 
lære at flyve! 

2) Elly og mor. Da mor en del år senere 
for første gang hørte sin datter holde fore
cJ1 å!J Ol li Silll:! åf:HOllåUIISKI:! eve11/y1, fut lucJ 
hun efter kort tid salen ligbleg og tæt på at 
besvime. Ikke i sin vildeste fantasi havde 
hun forestillet sig, hvad det var, hendes lille 
pige havde kastet sig ud i. 

3) Intet kommer ud af den blå luft. Vi har 
alle brug for inspiration. Hermann Kohl, 
der som den første med sin besætning 
fløj over At tanterhavet fra øst til vest, 
blev afgørende for Elly Beinhorn, først og 
fremmest fordi han egentlig virkede så al
mindelig, da han holdt sit foredrag. Man 
kan også sige, at han gav hende en ide til 
en forretningsmodel, for foredrag, bøger 
ug at tl/<.le1 u111 eve11ty1 liy& f/yv11i11ye1 kun 1 

til at spille en vigtig rolle i Dlys økonomi. 

4) Barndommens gade i Hannover. Elly 
gik i skolen, der ses umiddelbart til ven
stre for hestedrosken. Postkortet er fra 
1906, året før Elly kom til verden. 
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Elly Beinhorn lærte kunstflyvning på en Udet U-12 Flamingo. Flyet her er en replika, 
der flyver med Oldtimer Segelflugclub Wasserkuppe i Tyskland. 

rejse. Til min overraskelse og skuffelse fik 
jeg aldrig svar på dette brev." 
- Men De faldt vel ikke til ro af den grund? 

"Med få måneders mellemrum 
fik jeg nye ideer til, hvad jeg kunne be
skæft.ige mig med. Så var det musik, så 
ville jeg være svømme- og sportslærerin
de. Så fik jeg in teresse for medicin, eller 
vedtog med mig selv, at jeg ville overtage 
familiens forretning og bringe den til at 
blomstre ud over alle grænser." 
- Nogle år efter brevet til Hagenbeck skrev 
De til UFA-filmselskabet i Berlin. 

"Det var igen til 'afdelingen for 
ekspeditionsrejser'. Mit forslag orn, al <le 
skulle tage mig med på ekspeditionsrej
se1~ begrundede jeg med, at jeg var meget 
sportslig og praktisk anlagt. J eg vedlagde 
et foto af mig selv, som jeg fandt særde
les fremragende. Miraklet skete - Ul<f\ 
svarede. For at de kunne tage stilling til 
mit forslag, skulle jeg melde mig hos Hr. 
Schulze i Berlin, lokale 23. Men penge 
til rejsen skrev de ikke noget om. Så den 
UfA-tli0111 Liltv u!J1ig Lil noget." 
- De havde ikke udvist nogen særlig in

teresse for Hermann Kohls flyvning over 
Atlanterhavet i 1928, alligevel fik den stor 
betydning for Dem, da de hørte ham hol
de et foredrag i Deres hjemby. 

"Da jeg gik ind i den fyldte sal, 
anede jeg ikke, at jeg to timer senere ville 

forlade den med et fast mål. Målet stod 
ikke helt klart endnu, men mit liv havde 
fået en retning. Kohl gik op på podiet. 
En middelstor mand, rund og gemyt
lig. Smilende og begejstrede klappede vi 
hannoveranere af helten, allerede før han 
havde ytret et eneste ord. Således så disse 
overmennesker altså ud, de som betvang 
oceaner, urskove og ørkener. Egentlig slet 
ikke anderledes end normalt dødelige. 
Dette skuffede mig lidt, men med et slag 
var oceanflyveren kommet ganske tæt på. 
Enhver skranke mellem ham og mig var 
borte, da han begyndte sit foredrag." 

FLYVESKOLEN 
Allerede næste morgen sad Elly i kontoret 
hos formanden for Hannovers flyveklub, 
en pilot, der havde faet Pour-le-merite -
den fornemmeste tyske orden - under 
Første Verdenskrig. 
- Hvordan modtog ham Dem? 

"Han var høflig nok til ikke blot 
at grine ad mig. Faktisk forsøgte han me
get tålmodigt at tale mig fra mine over 
spændte ideer. 'I Tyskland er der ingen 
erhvervsmuligheder for kvindelige piloter,' 
mente han eftertænksomt. 'Og der skal 
umenneskeligt mange penge til at holde 
sig en flyvemaskine. Det har De bestemt 
ikke.' ... Og så kom den store skuffolse. 
Han belærte mig om, at 'i H annover kan 

De ikke lære at flyve.' Det var hårdt. Mine 
luftige planer var allerede ved at være stødt 
på grund." 

Men nu, 21 år gammel, havde 
Elly tjent penge, så hun selv kunne beta.
le en tur til Berlin. Her tog hun kontakt 
til en flyveskole, hvor man dog var meget 
tilbageholdende. Ingen luftfartsselskaber 
ville finde på at ansætte en kvindelig pi
lot, og opvisninger på sommerdage var 
et elendigt levebrød, der ikke holdt hen 
over vinteren. Men alt i alt, ville skolen 
da gerne u<l<lanne hende til pilot. 
- H vordan var reaktionen, da De kom 

hjem til familien med den nyhed? 
"Det efterfølgende drama i Bein

horn-familien var frygteligt. Far ville i 
ramme alvor havde mor med på at lade 
mig undersøge af en psykiater for at ta 
et indtryk af min mentale tilstand. Mor 
svømmede dagen lang væk i strømme af 
tåre1~ Det blev dog aldrig til noget med 
besøget hos psykiateren." 

Derimod satte Elly sig d . 2. no
vember 1928 for forsle gang op i en Oy 
vemaskine. Det var diplomingeniør Otto 
Thomsen, der tog hende med op for at lære 
hende kunsten at styre en flyvemaskine. 
- Hvordan føltes det så at komme på 

vingerne? 
''.Jeg ville lyve, hvis jeg påstod, at 

den første flyvetur gjorde et uudsletteligt 
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indtryk på mig. Det hele virkede så selv
følgeligt og naturligt. Og styringen kunne 
jo ikke foregå på andre måder. Når man 
trykkede pinden fremad, gik flyvemaski
nen ned. Når man trak i den, stræbte pro
pellen efter at komme op i himlen. Førte 
man styrepinden til venstre1 lagde flyet 
sig ind i en venstrekurve, og naturligvis 
til højre, hvis det var den vej. Dertil en 
smule sideror med fødderne - det fandt 
man straks ud af at gøre rigtigt." 
- Så gik De solo og skulle herefter foretage 
to udelandinger på en mark uden vind
pose eller markeringer af bane. 

"Det var en mærkelig fornemmel
se, sådan som helt grøn at skulle foretage 
sine første nødlandinger. ~1Ien disse ude
landinger før certifikatprøven er en frem
ragende ide, hvor den unge pilot, før han 
[bare for god ordens skyld, det var Elly 
selv der sagde "han" om piloten] bliver 
sluppet alene løs på menneskeheden, bli
ver frataget enhver frygt for at lande på 
en tilfældig mark." 

DEN LANGE SOLOTUR 
Som sidste prøve skulle Elly gennemflyve 
en strækning på 300 km med to landinger 
undervejs. Fra Berlin-Staaken gik turen 
først kort til Berlin-Tempelhof, men her
fra videre til Halle-Leipzig. En barograf 
skulle bevidne, at hun holdt en gennem
snitshøjde på 500 meter: 

- Hvordan oplevedr De den lange solohll'? 
"Selvom det stod mig helt klart, 

at A-certifikatet kun var begyndelsen på 
mine flyveplaner, følte jeg mig som kejser 
af alle verdens lande. I Halle-Leipzig taxi
ede jeg op ved siden af en stor trafikma
skine. I lufthavnsrestauranten sad mange 
kaffegæster og stirrede fulde af beundring, 
da jeg trådte ind for at fa noget at styrke 
mig på inden tilbageturen. Så selvfølgeligt 
som muligt lagde jeg hjelm og flyverbril
ler på stolen ved siden af og satte mig til 
at studere mit kort. Det var nærmest pin
ligt som al samtale forstummede, da jeg 
viste mig- men i foråret 1929 var det en 
sjældenhed, at hunkønsvæsner fløj alene 
rundt i Tyskland." 

Elly lærte snart at flyve kunst
flyvning - en betingelse for at kunne op
træde ved stævner rundt omkring i Tysk
land. For en pilot uden en masse penge 
med I-tjemmefra var det en mulighed for 
at finansiere sin flyvning. 
- Hvordan havde De det med at vende 

bunden i vejret? 
"Jeg blev hurtigt lige så fortro

ligt med luften som med vandet. Det var 
ligegyldigt hvilken retning,jeg bevægede 
mig i. Det vigtige var kun, at man skulle 
være spændt godt fast. Der måtte ikke lig
ge løse genstande på passagersædet1 når 
man lagde maskinen om på ryggen - alt 
andet var så selvfølgeligt og smukt, som 
når man foretog et præcist spring fra tre
metervippen." 

"Også i dag anbefaler jeg alle 
unge piloter som et minimum at gøre sig 

fortrolige med enkle kunstflyvemanøv
rer som loop, rul og rygflyvning. I dårligt 
vejr inde i skyerne kommer en pilot hur
tigt ud i unormale flyvestillinger. Så hjæl
per kun ro og sikkerhed. Og det har man 
kun, når man behersker sin maskine i alle 
flyvestillinger." 

AFRIKA 
Elly begyndte at flyve opvisninger, lave re
klameflyvninger for firmaer og kom på den 
måde nmdt i Tyskland med sin maskine. 
Det gav penge, erfaringer og berømmel
se, ikke mindst fordi hun demonstrerede 
udvendige loops. 

"l\!Ien målet for mine flyverdrøm
me var ikke denne rakken rundt i luften 
foran tusinder af tilskuere - bestemt ikke. 
Igen og igen fandt jeg mit store atlas frem 1 

placerede mig med det på gulvet og lagde 
langdistanceplane1:" 

I I 930 lykkedes det endelig Elly 
at komme med på en ekspedition til det 
centrale Vestafrika. Hun var velkommen, 
kunne vise sig meget nyttig, mente ekspe
ditionslederen, men hun måtte bare selv 
finansiere det. 

Det blev et eventyr, hvor Elly gjm'-
de god gavn, men på hjemturen tvang en 
brækket olieledning hende til at nødlande 
i sumpet terræn ved Niger-floden et stykke 
fra Timbuktu. Hun var strandet, overnat
tede flere nætter hos lokalbefolkningen i 
meget enkle hytter omgivet af titusinder 
af myg og ude af stand til at få stillet sin 
tørst med andet end vand fra sumpene. 
Præcist hvor hun var, anede hun ikke. 
Hun fik feber, men blev til sidst ført 
til Timbuktu, hvor 

ne hentede hende. Hendes Klemm ""'"" •. , 0 
efterlades - træ og 



hårdt medta!_';et af det afrikanske klima. 
Turen hjem til Tyskland foregik 

i en anden Klemm, som den tyske pilot 
Teo Osterkamp kom ned med. 

"Det viste det sig snart, at det lo
kale brændstof ikke udmærkede sig ved 
sin renhed. I hvert fald fløj jeg knallende 
og bragende over Marokko, så alle fugle 
gik i dækning." 

Elly måtte nødlande og sammen 
med Osterkamp finde imtruktiombogen 
frem, så de kunne fa renset karburato
ren. 

"Den 29 . april, efter omtrent 
fire måneder, var jeg 1-uemme igen! Og 
hvad havde jeg med 1-uem fra Afrika? En 
vis distance til mange ting, der tidligere 
havde forekommet mig at være af uhyre 
stor vigtighed. Desuden længslen efter nye 
rejser i fremmede lande." 

VERDEN RUNDT 
Ambitionerne og atlasset fik Elly til at 
ville flyve verden rundt. De sovjetiske 
myndigheder af5log hende~ anmodning 
om at måtte flyve over en række sO\jetre-

publikker på vej til Indien. Så det måtte 
blive Balkan og Mellemøsten. 

'Jamen, så! De utallige reservede
le, kuffert, hatteæske, rejsegrammofon osv. 
var stuvet ned i flyet,jeg var klædt fra top 
til tå i pelstøj som en lille julemand - far
vel, Hals- und Beinbruch.l Jeg taxiede alene 
ud til banen. Det var hen mod klokken ni 
om morgenen den 4. december 1931." 

Og så gik det ellers verden rundt. 
Over vand,jungler, ørkener og bjerge, hvor 
en nødlanding havde været umulig eller i 
bedst fald givet meget beskedne chancer 
for at blive fundet og hjulpet. Men også 
ud til store oplevelser i mødet med men
neskene og deres jord i al dens storslåede 
og inspirerende mangfoldighed. 

'J eg blev nærmest mast af den 
omsorg og kærlighed, jeg fik undervejs 
- specielt fra mine landsmænd i fjerne 
egne. Mange steder var jeg den eneste 
pige, der var landet - og tilmed solofly
vende - ganske ofte var det ligefrem det 
første fly overhovedet." 

Over det hajberygtede Timc)fhav 
ned til Australien fløj Elly i selskab med 

Da Elly Beinhorn i sommeren 1932 kom hjem fra sin Jordomflyvning, var hendes gæld vokset 
til uoverskuelige 16. 000 rigsmark. Hun blev reddet af rigspræsident Hindenburg, der tildelte 

hende pokalen for "bedste flyvespo,tspræstation" og 10.000 1igsmark. Resten af gælden 
betalte foreningen af tyske flyproducenter. 

tre flyvebåde fra Royal Air Force. 
"De kunne ikke garantere for min 

sikkerhed, da de i tilfælde af en nøclJanding 
på oprørt hav, ikke ville kunne risikere en 
flyvebåd med besætning for at lande og 
samle mig op. Det havde jeg nu virkelig 
heller ikke ventet, men var bare glad og 
lykkelig for at måtte flyve i selskab med 
dem." 

I Chile måtte Elly tre gange søge 
om tilladel~e til at flyve ud af landet, fordi 
der var revolutioner og kontrarevolutio
ne1; og hver ny regering ville ikke accep
tere papirerne fra den foregående. På tu
ren over Andesbjergene ville hun have en 
sikkerhedshøjde på mindst 1.000 meter. 
Det viste sig at være en klog disposition, 
for faldvinde sendte hende to gange 1.000 
meter ned, da hun nærmede sig passet, 
inden hun den treclje gang undgik dem 
og kom over. 

"Min instrumenter opførte sig 
sjovt. Omdrejningstælleren viste et om
drejningstal ved hvilket motoren teoretisk 
~kulle flyve fra hinandm, mm dm vi~t<' 
hastighed var så lav som ved landing.Jeg 



Messerschmitt Bf- 108 Taifun fotograferet nær den østrigske by Wels. Elly Beinhorns flyvninger var med til at gøre typen kendt. 
Foto: Joe Rimensberge/wikimedia Commons 

kom dog fremad." 
De store oceaner krydsede Elly 

med skib. D en sidste strækning - fra Bre
merhaven til H annove1~ hvor hun var star
tet fra, blev fløje t den 26. juli 1932. 
- Hvad var Deres konklusion på det even
tyr? 

"En flyvning rundt om jorden 
ville _jeg nok ikke gentage. Det var for 
meget på en gang. Men nu havde jeg et 
overblik, og ville fremover pille rosinerne 
ud af jordens store kage og nyde dem i ro 
og med stor kærlighed." 

TAIFUN 
Elly var i USA i 1934 og blev impone
ret over landets komfortable rejsefly. D a 
hun fortalte om det hjemme i Tyskland, 
fik hun et forslag om at se nærmere på, 
hvad Messerschmitt havde gang i: et nyt 
firesædet rejsefly med luld,et kabine og 
en motor på 250 hk. 1930'ernes svar på 
Cirrus kunne man sige. 

''.Jeg syntes specielt godt om det 
optrækkelige understel. Uden ben så ma
skinen mægtig elegant ud i luften, og des
uden steg dens hastighed betydeligt i den 
benløse tilstand." 
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Elly blev involveret med typen , 
og så den som en mulighed for at propa
gandere for typen og tysk flyindustri. 
- Men D e var ikke tilfreds med navnet? 

"Me- 108 var da ikke et navn til 
en flyvemaskine, der skulle være en ver
densslager. Efter nogle overvejelser døb
te jeg min 'Me' Taifun. Det var et navn, 
der også skabte forestillinger i engelsk- og 
fransktalende lande, forestillinger om fart 
og tempo. Senere blev dette navn til type
betegnelsen for flyet." 

KÆRLIGHEDEN 
Den aeronautiske kendis Elly Beinhorn 
lærte i 1935 en berømthed at kende, en 
stjerne, der måske strålede endnu stærkere 
i sin verden end hun i hendes. Bernd Ro
semeyer var et na turtalent bag et rat og 
vandt løb efter løb på verdens racerbaner. 
De forelskede sig, og det har sild,ert øget 
fascinationen , at de hver især levede af 
deres helt specielle færcligheder med ti
dens hotteste teknik. 

Mens ingen ville have fo1ventet, at 
Bernd i forbindelse med et giftmål måtte 
opgive sin karriere, var det noget helt andet 
med Elly og hendes flyvning. 

'Jeg elskede virkelig min flyvning 
- virkelig. Og grundlaget for den var meget 
bedre end nogensinde. fvlin gæld var væk, 
og gennem mine mange foredrag havde 
jeg skaffet en anstændig sum til den næ
ste langdistanceflyvning. Skulle jeg opgive 
det hele? Nej!" 

Ægteskabet var dog ikke til at 
komme udenom. 

"Det var lige så selvfølgeligt for min 
mand at gifte sig, som det er for små børn 
at fa de første tænder. H an synes, forbere
delserne til brylluppet var en belastning, 
udsigten til de mange gaver derimod stor
slået. Det måtte være således, for at vi kun
ne leve ordentligt sammen - og dermed 
basta. Den tanke, at man også kunne leve 
sammen uden at være gift, havde han al
drig haft i hovedet. Altså måtte han gifte 
sig med mig- og jeg med ham." 

I første omgang var ægteskabet 
ingen trussel mod Ellys flyvning. De to var 
hver især travlt optaget og respekterede 
hinandens engagementer. Elly fløj i 1936 
sin berømte "tre kontinenter på en dag". 
Starten foregik i mørke fra D amaskus/ 
Asien. På det afrikanske kontinent lan
dede h un i Cairo, og herfra gik turen op 



til en mellemlanding i Athen. 
"De tusind kilometer over Mid

delhavet var ikke ligefrem en ideel rute for 
en enmotoret maskine. J eg havde ingen 
radio, men i stedet en oppustelig gummi
båd, som jeg i nødstilfælde kunne foretage 
en romantisk sørejse i." 

'J eg kunne godt tænke mig en
gang at være i en anden pilots sted, en 

Elly fortsatte med at flyve. Det 
holdt hende oppe - så al sige. Hendes 
flyvemaskine blev den trofaste kammerat 
i de sidste år inden krigen. 

FRIHED 
Det har været diskuteret om Elley Bein
horn var nazist. Bernd blev medlem af 
SS. Men Bernd blev tildelt medlemska

der som jeg fløj over ha
vet uden radio. Finde ud 
af, hvad den pilot tænker. 
Om han også - for mig 
skete det for det meste i 
løbet af den anden time 
- pludselig hører mystiske 
lyde fra motoren? Er der 

,,Jeg elskede 
virkelig min 
flyvning
virkelig.,, 

bet som en æresbevisning, 
som et af nazistyrets ihær
dige forsøg på at profitere 
på motorsportens popula
ritet. Havde Bernd afvist 
medlemskabet af SS, kun
ne det have haft konseJ...,ven-

ikke noget, som banker? Er omdrejninger
ne ikke faldet en smule? Viser skumtop
pene dernede ikke, at der er en kraftig si
devind?" 

"Om aftenen nåede jeg frem til 
Berlin. Efter 3. 7 50 kilometer. J eg fløj en 
æresrunde over Berlin-Tempelhof .. . ja, 
Bernd er der, den første som løber ud på 
flyvepladsen." 

Ellys liv med Bernd blev kort. Han 
døde under et rekordforsøg på autobanen 
ved Frankfurt, hvor hans bil var oppe om
kring 430 km/t. 

'Jeg hverken kan eller vil berette 
om det." 

ser. Men det er ikke engang 
sikkert, han tænkte over dette. Han ville 
bare køre racerbiler. 

Elly meldte sig aldrig ind i parti
et. Folk, der har undersøgt hendes bøger 
og artikler lingvistisk, kan ikke finde tegn 
på nazistisk sprogbrug. J o, hun var glad 
for at møde tyskere på sine verdensrejser, 
men det er kun naturligt at glæde sig over 
mødet med landsmænd langt fra hjem
stavnen. At hun brugte ord som "neger" 
og "indfødte" lå der intet racistisk i; det 
var almindelig sprogbrug dengang. 

Elly var først og fremmest et men
neske, der ville opleve verden. Og meget 
gerne opleve den med små fly. Sådan. 

Meget let at forstå for piloter. Elly brød 
med alle forestillinger om, hvad hattebu
tiksindehaverens datter kunne eller skulle 
med sit liv. Hun udviste stort talent - kald 
det evt. empati - for at omgås mennesker 
af alle nationaliteter på sine eventyrlige 
rejser. 

O g hun holdt ikke op. Da tysker
ne ikke måtte flyve efter Anden Verdens
krig, lykkedes det hende i 1951 at fa for
nyet sit certifikat i Schweiz og fa adgang 
til en Piper Cub. Snart var hun beskæftiget 
som flyvende, skrivende og fotograferende 
journalist. Sin gamle passion med at ople
ve verden fra små fly var fortsat levende. 
Elly fortsatte den journalistiske linje, da 
det igen blev muligt at flyve i Tyskland, 
genoptog sin kunstflyvning og deltog des
uden i en række rallyet~ hvor hun fik fine 
placeringer. Hun holdt først op med at 
flyve i 1979, 72 år gammel. 

I dag står Elly Beinhorn som et 
levende eksempel på, hvad frihed med små 
fly kan være. Hun g:jorde sine drømme til 
virkelighed mod hårde odds. Ærgerligt, a t 

j eg ikke var klar over, at hun boede ganske 
tæt på min rute syd for Munchen dengang 
i 2007. J eg kunne være smuttet fordi og 
have sagt tillykke med I DO-årsdagen.Jeg 
kunne have haft en lagkage med fra ba
geren hjemme i Grenaa. Det er bare ikke 
alting man lige når eller far øje på .. . ;,,, 

Elly blev gift og skilt igen efter Bernds 
død. Men det var Bernd, der var manden 
i hendes liv. I dag ligger de to begravet 
sammen på en skovkirkegård nær Berlin. 
Foto: Wikimedia Commons/Pholker 

Bernd Rosemeyer, Elly Beinhorn og Ferdinand Porsche. 
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FLYVENDE 

Siden flyvningens tidlige barndom har der været bygget fly, der kunne 
starte og lande på vand, og allerede i marts 1912 skænkede den fly
veinteresserede generalkonsul Ludvigsen en vandflyver til Marinen. Det 
var bare 7 år efter Ellerhammers legendariske hop på øen Lindholm, 
der måske nok var et par hop for en fantasifuld opfinder, men et kæm
pe spring for flyvning i Danmark. 

Godt 100 år efter at Marinen blev ejer 
af flyvebåde, drog en videnskabelig eks
pedition i 2014 til det sydlige Grøn
land, om bord på skonnerten Activ. Og 
for at komme hurtigt omkring til søer 
og gletchere, medbragte ekspeditio
nen en italiensk designet flyvende gum
mibåd af typen Polaris FIB, hvilket er 
forkortelse for Flying Inflatable Boat. 

VILD ELLER GENIAL IDE 
At tage en flyvende gummibåd med på 
en arktisk ekspedition, kan umicklelhart 
lyde som resultatet af en meget "seriøs" 
brainstorm under en noget "fugtig" jule
frokost, men det var på ingen måde sådan 
det hang sammen. Den flyvende gum
mibåd havde nemlig allerede vist sig, at 
være et velfungerende økonomiskattrak
tivt alternativ til at bruge helikoptere. For 
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"flyvebåden" deltog i en ekspedition til 
Iordøst-grønland i 2011, hvor den frag

tede arkæologe1~ geologer og geografer 
rundt i videnskabens tjeneste. 

BILLIG I DRIFT 
Hyrer man en helikopter til en viden
skabelig ekspedition i Grønland, kan det 
blive kostbart. For ud over helikopter og 
brændstof skal der hyres pilot og teknikere, 
hvilket nemt kan løbe op i 30.000 kr. pr 
flyvetime. Men med en gummibåd med 
"påhængsmotor" og vinger på taget, kan 
"flyet" håndteres af en enkelt videnska
belig medarbejder, der påtager sig ansvar 
for vedligehold og flyvning. 'l 'il forskel fra 
en helikopter må man dog sige, at kom
forten er markant anderledes, men med 
brændstoftank med plads til 42 liter, og et 
brændstofforbrug der giver en aktionsra-

dius på omkring 150 km på bare 42 liter 
blyfri benzin, kan det næppe gøres billi
gere eller mere fleksibelt. 

RETUR TIL DANMARK 
Efter ekspeditionerne til Grønland i 2014 
blev den flyvende gummibåd opmaga
sineret i en lagerhal i København, med 
henblik på flere ekspeditioner. Da der 
mod forventning ikke blev brug for "fly
vebåden" igen, blev den efter fire år sat 
til salg. Den lykkelige ejer blev Thomas 
'"'ittrock, der til daglig arbejder som spe
cialtekniker indenfor IT/ automation hos 
Novo Nordisk i Kalundborg, og Thomas 
fortæller, at han derefter gik i gang med 
at skille den ad . Efter turen til Grønland, 
hvor FIB'en i øvrigt kæntrede på en sø, 
var det tydeligt at saltvand havde sat sine 
spo1; så alle bevægelige dele blev skilt ad, 



11··1·1,s 1·1av·,w1rn1·w·n 

Specifikationer 
• Besætning: en 
• Passagerer: en 
• Vingefang: 1 1.15 m 
• Vinge areal: 19.6 m2 
• Tornvægt: 260 kg med hjul 
• Start vægt: 450 kg 
• Nyttelast: 1 90 kg 
• Brændstof beholdning: 40 liter (8.8 imp gal; 11 US gal) 
• Motor: 1 x Rotax 582 to-cylinder væskekølet totaktsmotor 64 KH (48 kW) 
• Propeller: 3-bladet komposit 







renset og smurt. :Motoren blev hovedre
noveret, med nye stemple1; krumtap og 
lejer. Alt elektrisk fik også en tw; med helt 
nyt ledningsnet og som tekniker var det 
nærliggende at udføre en del forbedringer. 
For at gøre det så godt som muligt, rejste 
Thomas en tur til I talien, for at mødes 
med ejeren af Pola ris Motor i Gubbio 
ca. 35 km fra Perugia 70 km nordøst for 
Firenze. Efter besøget i Italien, fik den fly
vende gummibåd installeret EFIS system 
(Electronic Flight Instrument System) ra
dio med intercom og beacon, hvilket også 
kaldes antikollisionslys. FIE'en blev også 
opgraderet til "Long Range" med en eks
tra 42 liter brændstoftank, og så blev der 
skiftet vingerør og sejl, så FIE'en i 2019 
nærmest stod som helt ny. Forsommeren 
20 19 blev FIE' en så endelig flyveklar, og 
fik luftdygtighedsbevis efter en kontrollant 
fra DULFU havde checket, at alt teknisk 
og papirarbejdet var i orden. 

ELLEHAMMER VILLE JUBLE 
Polaris FIE'en er nærmest genial. Den 
kan starte og lande på vand og på land. 
Den kan pakkes sammen og stuves i en 
trailer, og fra sammenpakket tilstand, kan 
den pakkes ud og gøres flyveklar på under 
en time. Den kan vedligeholdes af ejeren, 
og så kan den flyve i godt fem timer, med 
long range tanke, hvilket så kun er mu
ligt, når man flyver alene. Det bedste er 
dog, at den kan få de helt store smil frem 
på både pilot og passager, men så sande
lig også på de mennesker der fra landjor
den får chancen for at nyde synet af den 
flyvende gummibåd. Det erfarede FLYY, 
da vi en vidunderlig smuk efterårslørdag 
i oktober, fik fornøjelsen af at flyve med 
en tur omkring Nordsamsø. 
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TUREN SAMSØ RUNDT 
Det danske vejr er ikke altid FIB-vejr, og 
forud for den smukke oktoberdag, hvor 
Thomas v\littrock kom til Samsø for at 
fremvise sin flyvende gummibåd, lå der 
en del aflyste aftaler. En FIE er nemlig 
ikke verdens hurtigste luftfartøj, så for at 
tage turen over det sydligste af Kattegat 
til Samsø, skulle det helst være nærmest 
vindstille. Vi var med andre ord nået ind 
i oktober, hvor en tur i vandet nærmer 
sig vinterbadning, og derfor skulle turen 
foregå i en overlevelsesdragt - eller i det 
mindste en flydedragt, så den blev gravet 
frem af gemmerne. 

At høre FIB'en nærme sig var en fornø
jelse, og at se den lande på bane IO var 
endnu bedre, for det er ganske enkelt et 
herligt syn. En motoriseret hangglider 
monteret på en gummibåd med hjul! 

Efter at have været på jorden en halv kaf
fekandes tid, gik Thomas i gang med at 
forklare, hvordan man flyver FIE, hvilket 
egentlig er ganske enkelt. "Du hænger jo 
under vingen, og styrer med vægten af dig 
selv inklusiv gummibåd, og så skal man 
bare gøre alt modsat af hvad man plejer, 
når man flyver en flyvemaskine" . Og det 
lyder jo egentlig meget nemt og logisk, 
men som Thomas påpegede, så kræver 
det lidt tilvænning, særligt i forbindelse 
med start og landing! 

Efter grundig gennemgang af FIB og sik
kerhedsprocedurer, fik jeg styrtl1jelm på og 
blev jeg spændt fast til sædet bag Thomas, 
og man kan ikke sige andet, end at man 
sidder behageligt og med et formidabelt 
udsyn. Så snart motoren blev startet, og 

\ -

maskinen begyndte at rulle var der kun 
smil at se i spejlingen i visiret i styrthjel
men, for det var en helt usædvanlig sjov 
oplevelse, at sidde i en gummibåd med 
påhængsmotor og vinger på taget, og så 
snart Thomas gav fuld gas kildrede det i 
maven, som var det første solo. 

IKKE EN RAKET 
En FIE med EFIS og intereom ville Elle
hammer uden tvivl betegne som luksus, 
og lydkvaliteten var forbavsende god, med 
støjdæmpede headsets i styrthjelmene. Så 
vi sludrede løs om, hvor fedt det var, og 
hvor heldige vi var med vej ret. Efter et 
par minutters flyvning var vi nået helt op 
i 500 fod og helt ud til Sælvigbugten, eller 
med andre ord ikke ret langt, for med to 
personer ombord og en anelse modvind 
stiger en FIE ikke mange fod pr minut med 
en groundspeed på 25-30 knob! Godt fri 
af campingpladsen - der ligger lige vest 
for flyvepladsen og ikke må overflyves -
dr~jede vi nordpå og fulgte kysten. Inden 
vi fløj ind over Nordsamsø, ville Thomas 
demonstrere en landing på vand, og det 
var ganske udramatisk. Så snart gassen 
blev taget af motoren blev højden lang
somt reduceret, og da vi nåede ned i godt 
50 fod, fik motoren lidt gas igen, for at 
kontrollere højden. Ganske som landing 
med andre vandflyvere bumpede gummi
båden hen over krusningerne på vandet, 
og så snart vi var landet fik motoren fuld 
gas, hvorefter vi hurtigt slap vandet igen 
og fløj videre. 

VINKENDE TURISTER 
I lav højde fulgte vi skrænterne langs Nord
samsøs vestkyst, hvor lystfiskere vinkede 
venligt til det besynderlige luftfartøj. Og 



da vi kunne se det historisk udsigtstårn på 
toppen af Samsøs hqjeste punkt - det 60 
meter høje Ballebjerg - drejede Thomas 
FII3'en ind over, og en tur omkring tårnet, 
hvor glade turister vinkede, for dernæst 
at sætte kurs mod Nordsamsøs østkyst, og 
retu r mod Stauns Fjord og flyvepladsen. 
En fantastisk flyvetur Nordsamsø rundt, 
i en flyvende gummibåd, kunne herefter 
skrives på listen over dejlige flyveoplevel
se1~ Sikke en skøn oplevelse! 

FARVEL OG TAK 
Tilbage på S:l.lmø flyvepbds fik vi en god 
snak om den vidunderlige flyvende gum
mibåd, der muligvis skal skifte ejer på et 
tidspunkt, hvilket satte et tankemylder i 
gang! At anskaffe sig en flyvende gummi
båd er fristende, men det er selvfølgelig 
begrænset, hvor meget man lår brugt så
dan et vidunder. Skal man flyve længere 

ture, skal man jo tænke over, at det går 
meget langsomt, og så er en FIB mqr,et 
vejrfølsom, og er man to ombord så er det 
meget begrænset, hvor meget bagage og 
brændstof der kan tages med. Sammen
lignet med touring på motorcykel, så må 
det alt andet lige være fantastisk og ideelt, 
hvis et par FIB'er følges ad på tue Med en 
rejsehastighed på bare 35 knob eller 65 
km/t. er det selvfølgelig begrænset, hvor 
langt man kommer på et par uger, men 
det kunne da være fantastisk! 

Alting har en ende, og da solen begyndte 
at antyde, at den, indenfor en overskuelig 
fremtid, ville forsvinde ned bagj ylland, pak
kede Thomas sine ting og gjorde klar til at 
flyve l~jemad mod Vestsjælland igen. Ell:er 
en coronasikker krammer sadlede han op, 
startede motoren, lettede, svingede en tur 
omkring flyvepladsen og forsvandt østove1~ 

PIONER-ÅND 
Tilbage stod så en FLYV-redaktør og nød 
tanken om at have fået en helt fantastisk 
oplevelse, i en Oyvende gummibåd. AJie 
der har bare den mindste interesse for fly
vehistorie, vil kunne sætte sig i pionerer
nes sindstilstand, når de kravler om bord 
i en FIB. For man sidder i fri luft og mær
ker vinden og vibrationerne fra motoren, 
der dog er noget mere pålidelig end Elle
hammers h jemmebyggede srjernemotorer. 
Havde Ellehammer i sin tid haft mulighe
den for at få fingrene i en Rotax-moto1; så 
er der ingen tvivl om, at dansk luftfarts 
historie ville have være markant anderle
des. At der så kun findes tre eksemplarer 
af typen Polaris FIB i Danmark, det er 
besynderligt, når vi har så mange steder 
der kan startes eller landes, og vi i Dan
mark har over 8.000 km kystlinje, der kan 
nydes fra luften. ;:,,' 
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Vestkysten - hele vejen fra Skagen til Tønder - er bestemt en flyvetur værd. Den 

har sin egne landskaber ud til Nordsøen, flyvepladser med jævne mellemrum, og 

så var det her Royal Air Force under Ander Verdenskrig kom ind over Danmark. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Det kunne være på bombetogter, oftest 
mod må l i Tyskland, langt sjældnere i 
Danmark, det kunne være for at foretage 
minelægning i danske farvande, ground-at
tack-missioner eller nedkastningsopera
tioner til modstaudsl.Jevægelsen. Uanset 
hvad, var det Vestkysten, der var enem)' 
coast ahead for de britiske flyvere. Med de 
briller på, kan man således foretage en 
interessant historisk rejse ned langs Vest
kysten i RAF's slipstrøm. 

Løbende i historien kan du se 
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forslag til flyvepladser at lande på. Der 
findes andre, men disse meget forskellige 
pladser er mine bud. Tjek altid NOTAMS 
og flyvepladsernes hjemmesider for de se
neste oplysninger. 

SKAGEN 
Landskaberne op over Skagens Odde -
<let lange, smalle stykkejyllancl helt mocl 
nord - giver billeder til nethinden, man 
kun far fra et lille Hy. Absolut en tur værd. 

Fire grave på Skagens kirkegård 
vidner om RAF's operationer over havet. 
To af stenene står over flyvere, der i juli 
1940 havde været ude med deres Handley 
Page Hampden for at lægge en mine ved 

Frederikshavn. Flyet blev ramt og styrte
de ned på Vestkysten. To fra besætningen 
overlevede, to omkom. 

De sidste er besætningsmedlem
mer fra to B-24 Liberators, der styrtede i 
havet mellern Danmark ug Norge sidst i 
krigen på anti-shipping operationer. Fra 
den ene drev et besætningsmedlem fra 
Canada i land nær Skagen. Et andet be
;;ætningsrnedlern l.Jlev fundet d0d i en 
gummibåd og begravet i England. De 
otte øvrige har ingen kendt grav. Fra den 
anden Liberator drev også et besætnings
medlem i land ved Skagen - et andet på 
den svenske kyst. O gså fra denne har in
gen andre fra besætningen kendte grave. 



Længere sydpå kommer man forbi Rubjerg 
Knude vest for Hjørring. Havet æder af kysten 
og fyrtårnet blev i 2019 flyttet 70 meter længe
re ind i sandet, så det ikke skulle styrte i havet. 
En gang om året mødes danske veteransvæ
vet/yvere fra DASK fler og holder sig svævende 
i skræntvinden. 

Fly af typen Handley Page Hampden fra RAF's Bom
ber Command 5 Group i Lincolnshire stod for mine
lær;;ninr;;en i danske farvande i begyndelsen af krigen. 
Typen kunne kun medføre en enkelt mine. 
Foto: Imperial War Museum 

De fire britiske krigsgrave 
på Skagen Kirkegård. 

l!iftllr1Sffllt1f1ifl 
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Ind over Thisted fra vest. Umiddelbart 
øst for byen havde tyskerne anlagt en at
trap-søflyveplads. Det var her, en Hudson 
styrtede under sit mislykkede angreb. 

VED LIMFJORDEN 
Limfjorden kom til at deleJ ylland i to, da 
en stormflod i 1825 gennembrød klitræk
kerne mod vest. Thisted er en hyggelig 
by på nordsiden af Limfjordens vestlige 
del. Umiddelbart øst for byen styrtede en 
Lockheed Hudson ned i oktober 1941. 
Det var en mørk tid for Storbritannien. 
Landet kæmpede for sin overlevelse i At
lanterhavet, det gik tilbage i Afrika, og 
Bomber Command havde netop erfaret, 
at man under de første års luftkrig mod 
Tyskland, næsten intet havde ramt. RAF 
gennemførte det år mindre angreb mod 
mål i det vestlige Jylland med lette bom
befly af typerne Blenheim, Beaufort og 
Hudson. De ramte meget lidt, og i flere 
tilfælde blot dansk ejendom uden betyd
ning for den tyske krigsindsats. Lokale 
undrede sig over, hvorfor briterne sat Liv 
på spil for så magre resultater. 

Ved Hanstholm var tre Hudsons 
på væbnet patrulje - en såkaldt rover 
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mission - da en af dem i meget lav højde 
valgte at angribe en søflyveplads umid
delbart øst for Thisted. Desværre var det 
en attrapbase. Og desværre ram te flyet 
først en gård og dernæst en anden, som 
brændte ned til grunden. Tre af flyverne 
ombord døde ved nedstyrtningen, den 
sidste levede lidt længere, men døde af 
sine kvæstelser. 

Syd for Limfjorden ligger Lem 
vig og Rom Flyveplads. Den blev anlagt af 
Luftwaffe under krigen og rester af bunke
re, betonbaner og skyttegrave ses omkring 
den. Rom Flyveplads var tænkt meget stør
re, end den blev, da det endte med at være 
Grove (eller Karup, som den senere kom 
til at hedde), der blev den store. 



Limfjordens munding ud i Nordsøen. 
Bemærk vindmøllerne, der er 572 fod høje. Det er de 
også, hvis man i lav højde overraskes af lave skyer eller 
havgus, der kan forekomme langs Vestkysten, selvom 
vejrudsigten ikke nævner det. 
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Nørre Lyngvig fyr - et af de få markante kendetegn mellem klitterne langs 
Vestkysten, når man kommer farende i en Mosquito i ultralav højde. 

RINGKØBING FJORD 
Den store fjord med det lille udløb i Nord
søen var et vigtigt navigationspunkt for 
Royal Air force. Stor og markant, og 
med Tørre Lyngvig fyr som navigati
onspunkt på den nordlige halvdel af den 
lange Holmsland Klit ud mod Nordsøen. 
Fra større højder kunne man naturligvis 
ikke se fyret, men det kunne man fra de 
l\tiosquitoer, der i marts 1945 kom ekstremt 
lavt ind over kysten for at fortsætte til Kø
benhavn og bombe Gestapos hovedkvar
ter. Vestkysten havde meget få kendetegn, 
Nørre Lyngvig fyr stod som en hvid pæl 
lidt nordligt for kursen og gav navigatø
rerne mulighed for at tjekke afdriften. 

I foråret 194-4 foretog Mosqwtoer 
flere gange flyvninger over Danmark for 
at angribe Lyske fly og køretøjer - hvad 
der nu måtte vise sig. Mosquitoerne var 
hur tige og vanskelige at få ram på for det 
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tyske luftforsvar. Den 25. juni lykkedes 
det imidlertid piloterne i to tyske Focke
,1\Tulf 190 at fange den erfarne RAF-pilot 
Bob Braham på hjemturen over Jylland. 
Det endte i en langstrakt dogfight, hvor 
der flere gange blev trukket så hårde G, 
at flyene stallede ud af himlen. Braham 
var kommet ud over kysten, da flyet be
gyndte a t brænde, og instrumentbrættet 
forsvandt i flammer og eksplosioner. Det 
lykkedes ham at få den slemt medtagne 
Mosquito ind til stranden og nødlande 
på Holmsland Klit vest for Rindkøbing 
fjord. 

De to britiske Hyvere overlevede, 
men stod hjælpeløse og forpustede i san
det, da de to 190'ere dykkede ned mod 
dem og korn over i seks meters højde. De 
skød dog ikke, og efter krigen blev Bob 
Braham fine venner med den pilot, der 
havde skudt ham ned. 



Den sydlige del af Holmsland Klit. Rindkøbing Fjord 
ligger til højre i billedet. Det var på stranden her, Bob 
Braham nødlandede sin Mosquito efter en dramatisk 
luftkamp med to Focke-Wulf 190. 

Danmarks Flymuseum i Stauning 
udmærker sig ved at have en del 

luftdygtige fly foruden en imponerende 
samling fra Flyvevåbnet. Flagskibet er 

ambulanceflyet KZ IV bygget i 1944 
hos Skandinavisk Aero Industri. Den 

største type, der både er designet og 
bygget i Danmark. 
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og hans naviga ør ,c s 
eres Mosquito. De overle
en på Holmsland Klit. 
'/Wikimedia Commons 

Natten mellem d. 28. og 29. april 194:J blev 207 minelæg
ningsfly sendt mod Danmark. Ruterne fremgår af dette RAF 
kort fundet i National Archives i London. Bemærk at området 
lige syd for limfjordsmundingen, Ringkøbing Fjord og Mandø i 
Vadehavet fungerede som navigationsstøttepunkter. 
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ESBJERG 
Esbjerg er den store havn på den danske 
vestkyst. Byen nyder den specielle ære, 
at være den første by overhovedet, RAF 
bombede under Anden Verdenskrig. Det 
skete den 4. september 1939, altså kun en 
dag efter den engelske krigserklæring, og 
mens Danmark endnu var neutralt. På 
dette tidspunkt ville RAF Bomber Gom
mand kun ramme militære mål, i første 
omgang med relation til den tyske flåde. 
Besætningen på en \il/ellington fra 149 
Squadron mente da også, at den befandt 
sig over en tysk havneby, da den kastede 
sine bomber. 

Navigationsproblemer plagede 
flyvere fra alle krigsførende lande. Efter
hånden som man fik udviklet luftbåren ra
dar og pejlingssysteme1~ fik flyverne bedre 
kort på hånden, men navigationen var en 
udfordring krigen igennem. 

P ræci,ion ved bombenedkast
ningen var et andet problem. Welling
tonnens fire bomber ramte ikke havnen, 
men oppe i byen. Mirakuløst blev kun 
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en enkelt person dræbt. RAF prøvede i 
første omgang at benægte, al bomberne 
var britiske, men da danske hærfolk fandt 
sprængstykker med vægtangivelser i briti
ske pund, sagde briterne pænt undsl-yld, 
betalte erstatninger og kom med kranse 
til begravelsen. 

Esbjerg havde været udskibnings
havn for meget af den danske landbrugs
eksport til Storbritannien. Det blev na
turligvis stoppet med besættelsen d. 9. 
april 1940. Til gengæld fik den en vældig 
omsætning, fordi danske fiskere leverede 
mange fisk til Tyskland, hvor fødevarefor
syningen blev et større og større problem, 
jo mere krigen skred frem. 

Den tyske værnemagt opstillede 
meget luftskyts ved Esbjerg, og det var et 
sted, britiske fly gjorde bedst i at undgå. 
Men udfordringerne med navigation be
tød, at det igen og igen skete, at de kom i 
nærheden af byen. Fjorten allierede fly blev 
skudt ned ved Esbjerg i løbet af krigen. Risi
koen var størst i lav højde, fordi det først og 
fremmest var let flak, tyskerne havde opstil-

let. Vældigt så det ud med de mange buer 
af lyssporsprojektiler i natten, og det skete, 
at huse i Esbjerg blev ramt af dem eller af 
sprængstykker fra luftværnsgranater. 

Også fly fra de strategiske amerikanske bombestyr
ker i England - 8th Air Force - kom ind over Danmark. 
Otte besætningsmed/emmer og en fotograf, der var 
med på missionen d. 9. november 1943, sprang ud 
fra denne B-17, da den fik motorproblemer, og pilo
ten vurderede, at han ikke kunne nå tilbage til Eng
land. Telegrafisten fik uheldigvis udløst sin faldskærm 

,.-- inde i flyet. Den 22 år gamle pilot gav ham sin, og blev 
dermed selv forhindret i at springe. Han nødlandede 
i stedet ene mand den Flyvende Fæstning ved Nør
holm God nær Varde. File ik/cc sat ild på den, mon slap 
bort, blev hjulpet til Sverige og kom tilbage til Eng

fÆ,~1 . land. Alle de øvrige ombord blev alle taget til fange 
;;,.'.~ , ~ ' , og kom i krigsfangelejr. Tyskerne reparerede flyet og 

,~ itf brugte det gennem mere end et år til forskellige test. 
~~l.ll JJ:.211';;..: .,J Foto: Via Flensted/Airvvar 



1) Den 4. september 1939 gik en af de britiske 
bomber gennem alle etager og eksploderede 
i kælderen på Frodesgade 150- 152 i Esbjerg. 
Flere blev såret, men kun en enkelt person 
dræbt. En anden bombe ramte i gården bag en 
bygning, hvor den borede sig ned i den sande
de jord, inden den eksploderede. Eksplosionen 
blev derfor mest rettet opad, og tre børn, der 
legede tæt ved, kom ikke noget til. Foto: Fri
hedsmuseet 

2) Natten 20./21. april 1943 gennemførte RAF 
angreb på Rostock og Stettin. Planlæggerne 
forsøgte at gøre livet vanskeligt for de tyske nat
jagere ved at lade bombemaskinerne flyve mel
lem 1. 000 og 5. 000 fod - altså betydeligt lavere 
end de plejede. Ruten skulle gå ind over Dan
mark ved sydspidsen af ningkøbing Fjord, men 
en del besætninger navigerede forkert og kom 
ind over Esbjerg, hvor de i den lave flyvehøjde 
var meget udsat for beskydning fra det lette flak. 
Denne Halifax blev ramt flere gange og styrtede 
ned tæt ved det sted, hvor Fiskerimuseet i dag 
ligger. Hele besætningen omkom. Foto: Histo
risk Samling fra Besættelsestiden, Esbjerg 
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3) Squadron Leader T.L. Howell var en er
faren pilot, der fløj helt ned over havoverfla
den ind til den danske kyst den 20./21 . april 
1943. Også han og navigatøren navigerede 
forkert, erkendte fejlen, da de kom ind lidt 
syd for Blåvands Huk, men blev i samme nu 
fanget af søgelys og strømme af sporprojek
tiler. Det var dog vanskeligt for tyskerne at 
skyde lavt nok, selvom navigatøren opleve
de, at der kom huller i siden på flyet tæt ved 
hans bord. Den ultralave højde reddede dem 
i første omgang, men nord for Esbjerg hæver 
terrænet sig 25-30 meter. Howell så det ikke 
- hans nattesyn var formodentlig ødelagt -
og maskinen ramte jorden. Alle bortset fra en 
overlevede havariet. De blev snart arresteret 
og tilbragte resten af krigen i krigsfangelejr. 
Howell fløj civile fly efter krigen, og opnilodo 
at komme på Concorde hos British Airways. 
Foto: Via Flensted/Airwar 

4) Denne Wellington blev ramt på vej hjem 
fra minelægningsoperationen d. 28./29. april 
1943. Flyet befandt sig i 600 fods højde, da 
det fejlagtigt kom ind over Esbjerg i stedet for 
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Ringkøbing Fjord. Besætningen var på 
sin første operation og blev dræbt ved 
nedstyrtningen på sandfladerne udfor 
havnen. Foto: Historisk Samling fra Be
sættelsestiden, Esbjerg 



VADEHAVET 
Mandø er den lille midterste af de tre 
danske vadehavsøer. Tyskerne havde ikke 
placeret flak he1; som det var tilfældet på 
Fanø nord for og på Rømø syd for. Med 
sin karakteristiske form og beliggenhed 
var Mandø et ofte brugt navigat-ionsstøt
tepunkt for britiske bombefly. Da de i de 
sidste krigsår begyndte at navigere ved 
hjælp af den såkaldte H 2S-rade1; ville 
Mandø også stå tydeligt. Radaren tegne
de et flimrende billede af terrænet under 
flyet, men kystlinjer, floder m.m. sås klart. 
Mandø kunne således også findes i diset 
eller overskyet vejr om natten. 

Den sydvestlige del af Danmark 
oplevede mere overflyvning end nogen 
anden. I vinteren 1943-44 udkæmpede 
Bomber Command det såkaldte "Battle 
of Berlin"; seksten angreb mod den tyske 
hovedstad med deltagelse af op til 891 
bombefly. Bomber Commands mål var 
at få Hitlers Tyskland til at opgive krigen, 
når hovedstaden blev ødelagt. Det lykke
des som bekendt ikke. Bomber Command 
sendte på fire af <lisse seksten nætter sin<" 
maskiner ind over Danmark på vej mod 
Berlin. 
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Fortsætter du mod syd, er du snart inde 
over Tyskland. Ti minutter syd for græn
sen finder du flyvepladsen på vadehavsøen 
Fohr og godt tyve minutter fra grænsen 
kan man lande ved badebyen St Peter-Or
ding. Begge fine steder, men det er en helt 
andet historie... ;:,,, 

Mandø ved lavvande midt i Vadehavet. 

Tak til Dieter Betz:. og Jonas Svenstrup for at give 
en hånd med på fotoflyvningerne, der blev uciført 
i forbindelse med denne artikel. 

Old Fred - kun næsen er tilbage, og den er udstillet på Imperial War Museum i London. 
Maskinen fløj ind over den danske kyst fire gange under Battle af Berlin. 



Palmer og hans seks kammerater ligger begravet i Gravlunden ved Esbjerg. 
Den største RAF-kirkegård i Danmark. 

RAF' P T Rlv1 

J 

Palmer var minearbejdersøn fra Yorkshire, men på 
vej op af den sociale rangstige. Han kom på kontor 
og ikke ned i minen som sin far. I Bomber Com
mand blev han regnet for officersmateriale. Natten 
4.15. april 1943 skulle han som navigatør sammen 
med sin besætning og 576 andre bombefly til Kiel. 
Det var Palmers første operation. Kort efter at have 
passeret Mandø blev hans Stirling ramt af en nat
jager og styrtede ned øst for Ribe. ingen ombord 
overlevede. 
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KARBU 
Tekst: Rune Balle 

Flyvesæson 2021 står for døren, og 
allerede nu kribler det i fingrene 
på mange piloter, der ikke har flø
jet meget siden, bladene begyndte 
at falde af træerne, Da den sidste 
del af vinteren og det spirende forår 
ofte byder på vejrforhold, hvor luft
fugtigheden godt kan være så høj, 
at der er risiko for dannelse af is i 
en karburator, kaster vi lige et blik 
på fænomenet KARBURATOR-IS. 

ERFARINGER MED KARBURATOR-IS 
I januar 2021 skrev en pilot en notits på 
FaceBook om, a t han havde oplevet kar
burator-is, og at hans motor var gået i stå 
på kort finale, men at han heldigvis havde 
højde nok til at svæve til sikker landing. 
Når man skriver om en sådan oplevelse 
på FR, vælt<"r <l<"t in<l m<"<l gode råd og 
erfa1inger, hvilket inspirerede til at FLYV 
greb "tråden" og efterlyste flere historier. 
En af de tankevækkende historier kom 
efter et par dage fra Louis Rovs H ansen 
i Nordj ylland, der skrev: 

For 20 år siden var jeg på vej alene i OY
BTF - en Piper Archer II - fra Bourne
mouth EGHH til Luxemburg ELLX. Vej
ret var fint med solskin og en god medvind 
langs Englands sycll,..')'st.J eg havde en IFR 
flyveplan med FL090, temperaturen på 
jorden var 9 grade1; så 0-graden var nok 
4000 fod . J eg drejede ind over Belgien 
ved KOK VOR, og her var der høje sky
e1; som BTF kom ind i. Det varede ikke 
læn ge, inden de1- begyndte at danne sig 
is på vingerne, så jeg kaldte op for at få 
tilladelse til at gå ned i frostfri høj de, men 
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det tog lidt tid, og så begyndte motoren at 
tabe omdrejninger. Da jeg var klar over, 
at det var is i karburatoren, satte jeg for
varmeren på, men til min forskrækkelse så 
jeg, at udstødningstemperaturen var faldet 
helt ned, så det hjalp ikke meget. Motoren 
faldt i omdrejninge1; men jeg havde fået 
tilladelse til at decente. Ved at mingelere 
med throttle, lean, og holde forvarmer på, 
lykkedes det at holde motoren i gang med 
en del leaning og ikke for meget throttle. 
J eg havde i mellemtiden faet oplyst, at der 
var en militærplads i nærheden, som jeg 
kunne kalde, så det gjorde jeg og fik QDlVI 
til pladsen. Efterhånden nåede OY-BTF 
ned til 3000 fod i regn og med jordsigt, og 
pludselig gik motoren op i omdrejninger 
og det blev til "cancle distress and conti
nue to Luxembourg" . Efter en tre timers 
tur landede jeg i ELLX og kunne holde 

-

møde med Avia Sport II om planlægning 
af DMUtur 2001. 

Spørgsmålet var dog stadigvæk, hvorfor 
jeg ikke kunne få forvarmning på karbu
ratoren? Det viste sig ved eftersyn her
hjemme, at der var en nitte i vejen for 
varmespjældet, så det kun delvis ændrede 
lufttilførslen fra indsugningsfilter til luft
tilførsel fra skjoldet omkring udstødnings
røret. J eg havde godt bemærket, at lean 
håndtaget ikke ville helt i bund, men ikke 
taget det alvorligt. Det blev rettet, og der 
har ikke vist sig problemer senere. "Den
gang havde jeg 26 års erfaring som pilot 
med 2. 700 timer", slutter Louis Rovs Han
sen, og tilføjer: "Nu - efter at have rundet 
godt 90 år - er det slut, da j eg ikke hører 
så godt, men det blev til 46 år og 4.600 
timer i luften". 

LAR (Louis Rovs Hansen) i BTF. 
Foto: Via Rouis Rovs Hansen. 
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Principskitse af karburator med forvarmesystem. 

1. Luftindtag 5. Gasspjæld 9. Brændstofrør 

2. Varmespjæld 6. Svømmerhus 10. Luftindtag forvarme 

3. Torngangsdyse 7. Svømmer 11. Udstødningsrør 

4. Hoveddyse 8. Svømmerventil 

KARBURATOR-IS 
1'1an hvad er karburator-is egentlig, og hvordan 
kan det opstå ud ef den mere eller mindre blå hyl? 

En karburator er i princippet en tragt, hvor 
ganske almindelig atmosfærisk luft strøm
mer ind i den tykke ende af tragten, for 
så at blive presset sammen, hvorefter der 
tilsættes brændstof i form af benzin, der 
fordamper. Når luften passerer gennem 
tragten, øges luftens hastighed) hvorved 
t1ykket og temperaturen falder. Det er fy
sik, man ikke kan ændre på! 

Inde i kl.fburatoren kan man dog ændre 
på, hvor meget luft der strømmer gennem 
karburatoren, og det er typisk her proble
met med karburator-is opstår. Atmosfc.-erisk 
luft indeholder nemlig fugtighed, og når 
fugten rammer det kolde metal, kan det 
fiyse fast og blokere for luftgennemstrøm
ningen. Når luftspjældet er helt åbent, får 
motoren iifuld gas", og selv med stor luft
fugtighed vil det sjældent ske, at karbura
toren iser til. Så snart luftspjældet lukkes 
- som når motoren sættes i tomgang- vil 
fugtigheden blive bremset op, og større 
mængder vanddamp vil kunne fryse til isi 
og derved helt lukke for luftgennemstrøm
ning. Problemet kan dog også opstå, når 
der flyves med lave omdrejninger; og det 
mest interessante er; at det kan opstå selv
om temperaturen på den omgivende luft er 
helt oppe på omkring 20 grader Celcius! 

For at undgå karburator-is, har de fleste 
motorfabrikanter indrettet motorerne 
således, at der kan tilføres varm luft til 
karburatoren, så man kan undgå at fug
tigheden i luften fryser til is inde i karbu
ratoren. Den varme luft kommer dog fra 
udstødningsrøret, hvor luften, der føres til 
karburatoren, ledes omkring det varme ud
stødningsrør og derved varmes op. Nlen 
da varme fra udstødningsrøret er eneste 
mulighed for at få varm luft til karbura
toren, er det begrænset hvor længe man 
kan få varm luft til karburatoren, hvis 
motoren stopper! Derfor skal man ikke 
regne med at kunne optø en karburator, 
der er stoppet til med is, men sørge for at 
UNDGÅ at der dannes is i karburatoren! 
Hvis motoren går ujævnt, er der dog en 
sandsynlighed for at det skyldes begyn
dende karburator-is, hvorfor tilførsel af 
varm luft kan optø isen, hviS det vel at 
mærke gøres i tide. 

Forskellige fly har forskellige procedurer 
beskrevet i flyenes håndbøger; og forskel
lige flyveskoler lærer deres elever forskel
lige procedure1: Karburator-is er med 
andre ord noget der håndteres lidt for
skelligt, alt efter fly og "kultur". Indenfor 
nogle "kulturer" anbefales det, at man 
forvarmer karburatoren med jævne mel
lemrum under flyvning fra A til B, lige
som man anbefale1; at holde karburator 
forvarme på fra anflyvning til flyet er på 

' 0 

' 0 

' ' 
;

0 or 
Karburator i drift med 
begyndende karburatorisning. 

jorden, mens andre "kulturer" anbefaler, 
at man ikke bruger karburator mere end 
højst nødvendigt, da det øger brændstof
forbruget med op mod 30% og nedsætter 
motorens effekt. I forbindelse med anflyv
ning og landing anbefaler nogle "kultu
rer" derfor, at man lukker for karburator 
forvarme på kort finale, da man jo kan fa 
brug for fuld effekt i forbindelse med en 
overskydning. Spørgsmålet er så bare, om 
man kan være sikker på at fa fuld effekt 
fra motoren, hvis man har fløjet finale i 
tomgang uden karburatorforvarme på. 
Karburator-is kan nemlig opstå på meget 
kort ti<l, når luftspjæl<lct er næsten lukket 
under tomgang, og hvad hjælper det så at 
være klar til at give fuld power; hvis kar
buratoren er iset til? 

LÆR AT LEVE MED DET 
Karburator-is er absolut ikke noget at 
spøge med, og mens nogle piloter aldrig 
har oplevet så meget som antydning af 
fænomenet, så er vi andre der har op
levet det i flere forskellige sammenhæn
ge. Der er dog stor sandsynlighed fm; at 
man kan undgå at komme galt afsted, 
hvis man sætter sig ind i hvad karbu
rator-is er, og hvordan man kan udgå 
motorstop på grund af en til-iset kar
burator. Vi kan med andre ord lære at 
leve med fænomenet, der i de fleste til
fælde kan håndteres, så ingen kommer 
galt afsted. Ud fra kortet på næste side 
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KARBURATOR-IS 

SANDSYNLIGHEDEN I 
FOR KARBURATOR-ISNING 
Sådan bruges skemaet: 

Af grafen fremgår, hvornår der er størst sandsynlighed for karburator-is. 
Afgørende faktorer er: dugpunkt-spredning, temperatur og relativ luftfugtighed. 

Seriøs isning under alle "powersettings". Er luftens temperatur f.eks. 12 grader O og dugpunkt temperatur 2 grader 
er dugpunkt-spredningen 10 grader Ø . 
Hvor den vandrette linje ud for 8 møder den lodrette linje ud for O aflæses 
sandsynligheden for karburator-is Ø . der i dette eksempel ligger indenfor 
"Moderat isning under cruise og seriøs isning under nedstigning / tomgang". 

Moderat isning under cruise og seriøs isning under 
nedstigning /tomgang. 

• Ved at følge de skrånende linjer, kan den relativ luftfugtighed aflæses 0 . Serisø isning under nedstigning / tomgang. 

Let risiko for isning under cruise eller nedstigning / 
tomgang. 
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og med kendskab til dugpunkt og tem
peratur er det muligt på kortet at afJæ
se, hvor stor risikoen er for dannelse af 

karburator-is. Den viden er god at have karburator-is kan forekomme selv med 
med i sit hoved, når man planlægger sin forholdsvis høje luft-temparaturer . . -Y 
flyvning. D et er vigtigt at have for øje at ..,..., 
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For et par år siden talte jeg med en pilot, der havde hørt 
en historie om en fotoflyvning, hvor piloten efter mange 
timers fotoflyvning fik trang til at lade sit vand. Når man 
skal, så skal man som bekendt. og da piloten fløj lige 
over et stykke næsten færdig motorvej. var det nærlig
gende at lande på den fine asfalt, parkere flyet og for
rette sin nødtørft. Fotografen blev også trængende, og 
da begge var ved at være færdige, kom en meget vred 
vejformand drønende i sin gule pick-up med masser af 
blinkende lys, hvorefter pilot og fotograf måtte lægge 
ører til mange formanende ord. 

Da den vrede mand endelig var færdig med at 
skælde ud, spurgte piloten om han måtte have lov at 
forklare sig, hvilket han fik lov til. Piloten forklarede så, at 

motoren var begyndt at gå ujævnt og at den efter kort tid sat
te ud på grund af is i karburatoren, hvorfor det havde været 
nødvendigt at foretage en sikkerhedslanding, men at det med 
stor sandsynlighed ville være muligt at starte motoren og lette 
igen, når flyet havde stået nogle minutter og "tøet op". Den 
forklaring modtog den vrede mand, der næsten undskylden
de gav de to lov til at starte igen, når de var klar til det. 

Nu skal historien naturligvis ikke opfattes som en 
opfordring til at lande, hvor man 
måske ikke må, men til at 
minde os om, at karbura
tor-is kan forekomme. 



li\'IS 1t't''fff lSf!'f ifflf•1SFI 

Definitionen på runway incursions er: "Enhver hændelse på en flyve
plads, som involverer en ukorrekt tilstedeværelse af et luftfartøj, køretøj 
eller en person på det beskyttede område af en overflacie, beregnet til 
luftfartøjers start og landing". 

Runway incursions er et alvorligt problem, 
fordi en kollision mellem to luftfartøjer ofte 
vil foregå i forbindelse med sta rt eller lan
ding, hvor mindst det ene af luftfartøjerne 
opererer med høj hastighed. 

Antallet af runway incursions - på Ros
kilde Lufthavn alene - var i 2018 over 20 
episoder, hvilket siden er blevet mere end 
halveret, men det e r ønskeligt at fa antallet 
endnu længere ned! I Roskilde Lufthavn 
e r der for år tilbage etableret et Runway 
Safety Team, der er et mødeforum, hvor 

repræsen tanter fra Trafikstyrelsen, flyve
skole1~ piloter, Naviai1~ safety afdelingen 
for CPH (Københavnslufthavne) og ledel
sen i Roskilde Lufthavn deltager. Formålet 
er at højne flyvesikkerheden med særligt 
fokus på banesikkerheden. 

Kommunikation er et af de områder der 
fokuseres på, for det er vigtigt, at alle for
står den kommunikation der bliver benyt
tet, hvad enten der er tale om verbal og 
visuel kommunikation . 

I 2021 vil FLY\ ~ Naviair og flere lufthavne 
i Danmark fokusere på problemet, der kan 
føre til alvorlige ulykke1~ hvis instrukser, skilt
ning eller bemaling på rulleveje misforstås. 

H ar du oplevet. situationer, med relation til 
problematikken , så vil FLYV meget gerne 
dele din historie (gerne anonymt), så vi alle 
kan blive bedre og dermed bidrage til at 
minimere risikoen for Runway Incursions. 
Vil du dele din historie med FLYV's læ
sere, så kontakt: Rune@flyv.dk I mobil: 

40154044_ )Jr 
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BY AIR MAIL 
PAR AVION 

Denne gang med Jesper Rungholm, 
direktør i DAT, som bor tæt ved 
Koldingegnens Lufthavn, Vamdrup. 

Foto: Thorbjørn Brunander Sund 

Hvor, hvornår og i hvad lærte 
du at.flyve? 

Kirstinesminde Flyveplads i 1979 startede 
en lang flyvekarriere i en Rallye l 00 OY
A.lJ der den gang va1- nærmest helt ny. Fire 
sæde1~ I 00 heste og auto slats. 

Hvad er den niest niindeværdi
ge oplevelse i forbindelse nied 
din skoling? 

Da jeg i AJJ, med min instruktør, et af de 
mest sympatiske mennesker jeg har mødt i 
flyvning, den alt alt for tidligt afdøde Tom 
William Nielsen, og med endnu en elev i 
bagsædet tog fra Århus til certifikatprøve 
i Viborg. Med fyldte tanke og med gas
håndtaget mast helt frem i brandskottet 
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vel nåede vi næsten op i l ."100 fod lip;e før 
landing i Viborg. Den var dælme ikke hid
sig på maksimum (!) vægt. 

Hvad har du.fløjet og hvad.fly
ver du nu? 

Så vidt jeg husker har jeg fløjet disse som 
PIC: Rallye l 00, Grum man AA5, Cessna 
modellerne 150/ 152/ l 72/ I 82/ 195/2 l 0 
/337 /3 I 0/340/414/421 /Citation 50 I og 
551, Pi per modellerne:Cub/ Arrow / Lan
ce/Seminole/Seneea/ Aztec, Turbulent, 
Tempete, Lake Buccance1~ Mooney 201 , 
Cirrus22, Yak 50/52/52Tv\/, TBM700, 
DH 104 Dove, Shorts Skyvan, Beechcraft 
90/99/200/300/ l 900ABCD, Embra
er 120, ATR 42/72, Hughes 300, OH6 
H ughes500/UH I H uey, Sikorsk'Y S6 l (kun 

2P), T.orkhee<l T-'.:i'.:i, Bell 206 Jetrane;e1; 
Saab MFll 5/Tl 7, MD87 /82/83. 

Sticktime specials: Convair440, Antonov 
72, Twin Ottet; EMB 110, Falcon I 0, R22 

Stadig aktiv på MD80, Cessna Citation, 
TI 7, Yak 50 og BellJetranger. 

Bedst flyvende : MD87, Ringeste: Lake 
Buccaneer eller R22, Nemmeste: Cita
tion eller T33, Sværeste: Cessna 195 el
ler Yak 50 

Hvilke fly ville stå i din drøni
niehangar? 

McDonnell Douglas F4 Phantom. Ulti
mativ Classic. 1ifcn en H uey ville da også 
være fin . 



Cessna 195 - OY-RUK -
KZ Rally Stauning 
13-06-2003 

YAK 50 - SE-XOG over Sønderjylland 
11-08-2002 

MO-87 - OY-JRU 
ved Roskilde Airshow 

17-08-2013 

Værste flyvetur eller oplevelse 
tned flyvning nogensinde? 

Det må være da j eg sad bag i min kones 
Yak 52 og hun fløj mig hjem fra T ønder. 
(se senere) 

Hvor er du med flyvning om 10 år? 

Forhåbentligt stadigt flyvende i min J e
tranger og lidt fir maflyvning i en eller 
anden mindre jet. 

Hvad er efter din tnening de 
største udfordringer indenfor 
privatflyvning lige nu? 

Brændstof og vedligeholdelses priser. Det 
er helt vanvittigt dyrt og jeg er forbløffet 
over at der overhovedet findes privatflyv
ning stadig. 

Har du nogensindefået skæld
udfor din flyvning? 

Åh ja. Efter et T-33 low-pass forbi lidt un
der tårnet (og ikke så højt over rampen i 
syd) i Billund nåede jeg ikke at fa stoppet 
motoren ved hangaren inden flyvelederen 
kom fræsende med hylende dæk og sprang 
ud af bilen m ed et meget høj t: "Sig mig 
er du rablende vanvittig?" 
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T-33 OY-RUT set air2air fra 
YAK-52 OY-KIS over skyerne 

ved Vamdrup juli 2001 

Er der noget omkring din flyv
ning, du skulle have indset no
get tidligere? 

Nææ ikke rigtigt.Jeg har været utrolig hel
dig igennem alle de mange år. Når evner
ne er sluppet op så har der altid været en 
god styrmand til at redde dagen. 
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Du vinder 50 mio. i lotto. Hvad 
vil det betyde for din flyvning? 

Heldigvis ikke ret meget,jeg har fået langt 
det meste opfyldt og kan alligevel ikke få 
mine ultimative drømme opfyldt (lande 
en F4 på et hangarskib og en tur i spa
ce shuttle). 

Jesper som kaptajn 
på MO-87 - OY-JRU 
17-08-2013 (Roskilde) 

YAK 50 - SE-XOG i Tønder 
før wheels-up landing 
11-08-2002 

I 

I 

/ 

I 

' - - - .... 

- - - - -
' \ 

- - -'--.... - --------

Har du nogensinde skadet et fly? 

Ja et par gange. Bukkede næsebenet på 
Skyvan i ørkenen i Mauretanien efter en 
let hjernedød landing i ørkenen. Og så blev 
jeg mindet om min begrænsning i Tønder 
da jeg landede min Yak 50 med understel
let oppe under et lille airshow. Bliver ikke 
meget værre. På turen hjem sad jeg bag i 
Kissers Yak 52 og havde en lille halv time 
til a t tænke over hvor dygtig j eg var .. .. 



,, ,,,,.m,,,, 
Jesper checker olie på SE
XOG - YAK 50 Vamdrup 
25-09-2004 

T-33 OY-RUT 
- KZ Rally juni 2001 

YAK 50 - SE-XOG 
- display KZ Rally, 

Stauning 09-06-2007 

--- - ---- ~ -- .... ---- ---- - - - - -

Har du en yndlings.flyvetur? 

Hvert andet år flyver jeg til Montpellier i 
J et Rangeren til eftersyn. Turen igennem 
Europa under 1000 fod er ubegribeligt 
flot og altid spændende. Frankrig er efter 
min mening Europas bedste GA land. 

Hvis du skulle skifte livsbane 
eller karriere, hvad ville du så 
gøre? 

Det bliver jeg nærmest tvunget til inden 
så længe m ed mindre EASA langt om 
længe får ændret den forældede aldersbe
grænsning på 65. Så tvungen pensionist 
ser det ud til. 

Kan du reparere et fly? 

Jeg kender en del, som ville være stærkt 
bekymrede, hvis de vidste, at jeg havde 
skruet på deres fly. 

Hvilken pe:rson indenfor flyv
ning beundrer du m.est? 

Min bror Lasse Rungholm som aldrig 
- bare aldrig •- giver op når han har sat 
et mål .. 

Hvem. synes du skal have luft
posten næste gang? 

Lasse. ;:,r 
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OSCAR YANKEE ved Lars Finken 

TILGANG: 

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

OY-ASA(2) Boeing 737-405 1990 24644 3.12.20M AirSeven NS, Roskilde YR-BAZ 

OY-ASB(2) Boeing 737-430 1992 27007 3.12.20M AirSeven NS, Roskilde YR-BAS 

OY-CCH(2) CL-600-2B16 Challenger 605 2008 5765 15.1.21 M-ASHI 

OY-CGN(2) McDonnell Douglas DC-9-82 1990 49901 4.12.20M I-SMER 

OY-CUF ATR 72-212A 2001 664 10.12.20M HB-ACC 

OY-HHN AgustaWestland AW 139 2014 31431 12.1.21M PH-EUH 

OY-HHU Airbus EC 175B 2019 5046 22.12.20 G-MCSM 

OY-HHY Airbus EC 175B 2016 5022 22.12.20 G-MCSE 

OY-HHZ Airbus EC 1758 2020 5038 22.12.20 G-CLTB 

OY-HXJ(2) Schempp-Hirth Ventus 2cM 1998 54/108 25.1.21 D-KMRV 

OY-RAD(2) Dassault Falcon 8X 2020 478 21.12.20 Air Alsie A/S, Sønderborg F-WWQQ 

OY-RME Dassault Falcon 2000LXS 2014 275 26.1.21 Air Alsie NS, Sønderborg G-FLXS 

OY-YBA DHC-8-402 2007 4175 18.12.20 2-SEPB 

OY-YDP EMBRAER ERJ 190-100IGW 2007 1900064 8.1.21M 4L-TGU 

OY-YDQ EMBRAER ERJ 190-100IGW 2007 1900083 8.1.21M 4L-TGV 

SLETTEDE: 

OY- Type Dato Ejer/bruger Årsag 

OY-ATF(2) DHC-1 Chipmunk Mk.22 

OY-BVP(2) 86Ikow B6 208C Junior 3 

OY-CKR PA-31-350 Navajo Chieftain 

OY-DFD Mooney M-20F Executive 21 

OY-FMA Grumman GA-7 Cougar 

OY-HLP Robinson R44 Glipper li 

OY-HLV Airbus EC 1758 

OY-HPC Robinson R22 Beta 

OY-HPV Airbus EC 175B 

OY-HZZ Robinson R44 Glipper li 

OY-LLE Aero Designs Pulsar XP 912 

OY-TWO(2) Pilatus PC-24 

OY-YCY DHC-8-402 

OY-XZX Schempp-Hirth Ventus 2cT 
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16.12.20 

7.1.21 

25.1 .21 Geofly GmbH 

5.1.21 

29.1.21 

11 .12.20 

22.12.20 NHV NS, Esbjerg 

29.1.21 

22.12.20 NHV NS, Esbjerg 

25.1.21 

22.12.20 

1.12.20 

11.12.20 

22.12.20 

Solgt som F-AYDC 

Solgt til Sverige 

Solgt til Frankrig 

Solgt til Frankrig 

Solgt til Sverige 

Solgt som SE-JVZ 

Omreg. G-NHVG 

Solgt til USA 

Omreg. G-NHVJ 

Solgt til Schweiz 

Solgt til Frankrig 

Solgt som LX-VGF 

Udlejet som P2-PXR 

Solgt til Tyskland 

DAO 
W'e /æep o«r c«slomers flyin(I 

DAO Aviation AS 
Capenhagen 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 



Flyveskolerne 
GØR DIN DRØM 

TIL VIRKELIGHED 

---------------
A-- ~ Midtjysk = 
T,.-, -- -- 0) = 
0

···-- Flyveskole 0 

---------------
PPL og LAPL Teori og praktisk skoling 

GEN, BEG og N-Beg radio samt sprogtest 
Distancelearning og holdundervisning 

www.midtjyskflyveskole.dk 
281867 46 eller h.b.sunds@secret.dk Lufthavnsvej 34 - 38 • 4000 Roskilde • Tit: 46 19 11 14 

Email: cat aaircat.dk • www.aircat.dk 

Ika ros ATO tilbyder: 

• Teori PPL 

INTEGRERET OG MODULAR, T EORI OG 
SKOLING - ALLE UDDANNELSER TIL 

FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER. 

EllLLUND 

AIRCENTER~ 
Billund Air Center NS 

Stratusvej 15 • DK-7190 Billund 
Tlf: +45 7533 8907 • E-mail: bac@billundaircenter.dk • 

www.b illundaircenter.dk 

• Teori, IR{A), D istance Learning, 150 timer 
• Teori EIR(A)/CBIR(A), Distance Learning. 80 timer 
• Teori, BEG. NBEG, GEN, NJOR-HLO/MEK 
• Skoling til PPL & CPL 

HELIFLIGHT.DKTILBYDER UDDANNELSE 
PÅ HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22, 

ROBINSON 44 OG EUROCOPTER 120. 

• Skoling ti l en- og to-motoret klasserettighed 
• Skoling til en- og to- motoret instrumentrertighed 
• Skoling til Instruktør rettighed, Fl 
• Skoling til Instrument Instruktør rettighed, FI/IR 
• Skoling til CRI SPA ME 
• Skoling til Nat rettighed, NO 

Undervisningen varetages af 
professionelle instruktører. 

• PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 
• 12. time, Oiff.- og Fam.træning 
• Sprog Assesment Dansk & Engelsk 
• Revalidation/Renewal div. rettigheder 
• Flyudleje 

Heliflight.dk ApS 
lkaros Fly • Roskilde Lufthavn 

Lulthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 
www.ikaros.dk • ikaros@ikaros.dk • Tlf 46 14 18 70 

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

!Pensioneret oberst Michael Frederik 
S vejgaard er død, 76 år. SES, som var 
~ 1a11s nyv(jrnavn, blev student fra Dirke
rød statsskole. Han søgte uddannelse 
i Flyvevåbnet som militærflyver og blev 
e fter afsluttet uddannelse i Canada ud
n ævnt til flyverløjtnant. Efter en periode 
s om pilot på RF-84F recce-fly i Karup og 
g ennemgang af Flyvevåbnets Officers
skole, skiftede SES til F-104 Starfighter 
på Flyvestation Aalborg. Med vekslende 
eskadrille- og stabstjeneste ved Flyver-

- t aktisk Kommando, blev SES chef for 
ESK 727 på Skrydstrup, hvor han se
nere var Stationschef. 

Den operativ flyvning omfattede gen
nem årene også F-100, SAAB F-35 
Draken og Lockheed F-16, og SES var 
gennem årene kampklar pilot på i alt 5 
tyr:-er. Stabstjenesten ved Flyvertaktisk 
Kommando blev en overgang skiftet til 

Forsvarskommandoen, hvor han bl.a. 
var rådgiver for forsvarsministeren. SES 
vor oktiv i don oporo.tivo ledelse under 
krigene i Kosovo og i Afghanistan. SES 
sluttede karrieren som stabschef og 
midlertidig brigadegeneral ved Chefen 
for Forsvarets Operative Styrker i Karup 
indtil pensionering i 2004. 

Ved siden af virket i Forsvaret ydede 
SES en stor indsats med klarlæggelse 
af "Luftwaffe's" operationer i Danmark 
under 2. Verdenskrig. I denne forbindel
se rekognoscerede han for Danmarks 
Naturstyrelse både på jorden og fra luf
ten for alle særlige fæstningsanlæg og 
bunkerne fra 2. Verdenskrig, der alle 
blev fotograferet fra luften. SES udar
bejdede og udgav på eget forlag en 
bog om den tyske kommandobunker i 
Karup med beskrivelse af operationer
ne og det tyske luftforsvar. 

Michael Frederik Svejgaard (SES) 

SES var tildelt Ridderkorset af 1 . grad af 
Dannebr~1sordnen og bl. a. Medaljen for 
god tjeneste i Flyvevåbnet. SES mistede 
sin første l1ustru. De efterladte i famili
en omfatter hustru og to voksne børn. 
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~ ASERVICE 
lil!:NlRAL AV1All01'1 IUtVfC:I .,. · WWW,$Ull\VlC!.OK 

Du ~an ikke flyve b1ll1gere og 

GENERAL AVIATION SERVICE APS 
LUFT~AVNSVEJ 44 
4000 ROSKILDE 
DENMARK 

VAT NO.: DK 20 8188 08 
+45 72 170 180 
WWW GASERVICE.DK 
INFO@GASERI/ CE JK 

!!l:t':!!l 
~~~ SCAN KODEN OG SKRIV DIG OP llf!-~ . , TIL VORES NYHEDSBREV 
L:J■ •• .., 

Could you cut 

DK.14S.0098 
DK.MG 1008 

the cost of your 
Aviation lnsurance? 

[V1s1cover 
To find out more go to Visicover.com 
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AEROCLEAN 

EDXJ Husum 
0049/4841 /935588 

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

lkaros ATO tilbyder: 
• Teori PPL 
• Teori, IR(A), Distance Lea rn ing, 150 timer 
• Teori EIR(A)/CBIR(A), Distance Learning, 80 timer 
• Teori, BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO/ MEK 
• Skoling ti l PPL & CPL 
• Skoling til en- og to-motoret klasserettighed 
• Skoling ti l en- og to- motoret instrumentrettighed 
• Skoling ti l Instruktør rettighed, FI 
• Skol ing til Instrument Inst ruktør 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 
• Revalidation/Renewal div. rettigheder 
• Flyudleje 

Roskilde Lufthavn • Lufthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 

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



Vi er 
nørder 
Mange af FLYVs læsere er nørder i ordets bedste betydning, for 
vi elsker at nørde med alt hvad der handler om fly og flyvning. 
På forsiden af dette FLYV ser vi en meget speciel flyvemaski
ne, og for en flyve-nørd der også er foto-nørd, er første tanke 
hvorfor propellen står bomstille. Har flyet motorstop er det jo 
interessant, men motoren kan jo også være sat i stå med vilje, 
og så er det jo også interessant at få at vide, hvorfor motoren 
skal stå stille. Spørgsmålet sendte vi naturligvis til den pressean
svarlige hos Hy4, der også undrede sig, for normalt fo tografe
res flyvemaskiner så vidt muligt, så man kan SE på billedet at 
propellen snurrer rundt. 

Efter nogle timer vendte den presseansvarlige fra Hy4 tilbage 
for at fortælle, at motoren ikke stod stille, og at man kan se, at 
propelspidserne er en lille smule slørede, hvis man zoomer ind 
på billedet. Det betød med andre ord, at der ikke havde været 
nogen form for dramatik i luften. De tilsyneladende stilleståen
de propeller sk')'ldes blot, at fotografen har lavet billedet ved så 
kort en lukkertid, at propellen blev "frosset" på øjebliksbilledet. 
Ud over at have fotograferet en interessant flyvemaskine, har fo
tografen også pirret vores nysgerrighed og fantasi, og det er jo 
lige nøjagtigt det vi nørder elsket~ Nysgerrighed fører til viden, 
og med mere viden følger endnu mere nysgerrighed, for der jo 
så utroligt meget viden bare inden for vores lille bitte fagområ
de: FLYVNING! 

Rune Balle 
Ansvarshavende Chefreaa',., 
og d · "'ør 

u gwer af FLYV siden 2013 

A-cert /PPL 1991 
CPL i New Zealand 2003 
CPL i Danmark 2004 
Flyvepladschef på Samsø s d 2 
Flyveinstruktør 2005 , en 004 

Søfly Rating Canada 2012 

I dette FLYV har vi samlet en blanding af nyt og gammelt og 
artikler om teknik og mennesker. 

Udviklingen af elektriske fly fortsætter, og historien om flyet på 
forsiden af FLYV bliver uddybet, ligesom der er mere om elek
triske fly under Kort Sagt. FLYV vil frygtelig gerne besøge nog
le af de virksomheder der arbejder med elektriske fly, men det 
må jo desværre vente, for selvom vaccination mod Corona be
gynder at tage fart, så er der stadigvæk masser af restriktioner. 
Men så snart det lysner, så skal vi nok komme ud over stepper
ne og finde ud af mere om, hvad der rører sig på kontorerne 
og værkstederne, hvor der sker spændende nyt. 

Historier fra "gamle dage" kan vi heldigvis stadigvæk lave. De 
fleste husker nok, hvordan der blev bøvlet med at snit' en ny 
propel i "The J ulekalender", og ude i Vestjylland går "æ snit
ter" og nyder sit otium. Trods corona blev FLYV lukket ind i 
propel-værkstedet, hvilket førte til en hyggelig dag i selskab med 
"æ snitter" der også hedder Finn Sørensen. 

Nogle piloter er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og det 
har Rolf Brems - som mange måske kender fra Odense AFIS -
skrevet en spændende beretning om, med udgangspunkt i den 
heldige helikopterpilot Steen Darup. 

lVfen FLYV 202 1-2 byder på meget mere end de nævnte histo
rier, og der burde være læsestof til nørder i mange forskellige 
kategorier, for vi er jo nørder i ordets bedste betydning. 

God læselyst! 

\ 

Rune Balle 
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Steen Darup var blandt de piloter, der fløj 
Sikosky helikopteren S-51 med stjerne
motor, men han f/øJ også mange andre 
spændende helikoptere. 
Læs mere på side 38 

Forsøgsflyet Hy4 på ,inger
ne forogra fc ret fra den ene 

a f llyc Ls LO kroppe. 
Læs mere på side 8. 

Foto: MAHEPA 

August 2018 styrtede en Junker 52 HB
HOT ned i Alperne, men havarirapporten 
er tankevækkende. 
Læs mere på side 16 
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At fremstille træpropeller er der ikke mange 
der kan, men Finn Sørensen, der er kendt 
som "æ snitter", snittede over 2. 000 
træpropeller. 
Læs mere på side 32 



KORT SAGT 

K O R :r 
SAGT 
Af Ole Steen Hansen og Rune Balle 

Efter mange års forberede/ser har flyvevåbnet fået overdraget det første af i alt 27 nye kampfly af typen F-35. Foto: Lockheed Martins 

FØRSTE F-35 KAMPFLY OVERDRAGET 
Onsdag den 7. april blev Danmarks før
ste F-35 kampfly "L-00 l" rullet ud af en 
fabrikshal hos Lockheed Martins i Fort 
Worth i Texas. D et er en milepæl, i det i 
alt 27 kampfly skal afløse F-16-flyene, der 
har over 40 års tro tjeneste bag sig. 

Forsvarsminister Trine Bramsen 
var ikke fysisk til stede ved ceremonien, 
men holdt en tale virtuelt, og sagde bl.a.: 
"Med F-35 vil vi forstærke vores evner til 
at beskytte Danmark, vores region og hvor 
det måtte være nødvendigt, som vi har 
gjort før - side om side med USA. Imple
menteringen af F-35 vil være det absolut
te fokus for dansk forsvar i de kommende 
årtier. Danmark vil fortsætte med at være 
en troværdig allieret i NATO-partner og 
ven af USA." 

Som de fleste FLYV-læsere al
lerede har erfaret, så kommer der ikke 
danske F-35'ere i luften over Danmark 
foreløbig, for de første syv nye fly skal til 
Luke Air Force Base i USA. Her skal fly
ene bruges til træning af de danske pilo
ter, der fra 2023 skal flyve F-35 "Fighter 
Wing" på Flyvestation Skrydstrup. 
RB 

D328ECO 
Nej, det er ikke bare en gammel flyvema
skine, der har fået skruet nye motorer på, 
forsikrer det amerikansk ejede Deutsche 
Luftfahrt. Der er så mange forskelle fra 
den velkendte D328, der blev produceret 
af Fairchild-Dornier frem til 2002, hvor 
virksomheden gik fallit. Nu vil Deutsche 
Luftfahrt producere sin nye D328eco ved 
Leipzig/Halle-lufthavn. 

I forhold til sin forgænger vil 
D328eco få en 2, 1 meter længere krop 
og mulighed for at sætte ti flere sæder ind 
i forhold til den gamle D328. Den vil der-

ved kunne flyve med 43 passagerer. Ikke 
overraskende får D328eco derfor også 
kraftigere motorer. Brændstoftankene er 
forberedt til bæredygtigt flybrændstof, og 
cockpittet er udstyret til single-pilot-ope
ration - begge dele noget, der kan blive 
aktuelt i fremtiden. 

Deutsche Luftfahrt håber at kun
ne levere D 328eco sidst i 2025, gerne i 
lange baner som erstatning for nogle af 
de 4.000 turbopropfly med under 50 sæ
der, der i dag findes ude i verden. 
OSH 

Her illustrerer Oeutsche Luftfahrt, at 03228eco vil kunne bruges til mange formål. 
Illustration: Oeutsche Luftfahrt 
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HVOR ER DER FLEST 
KVINDELIGE PILOTER? 
Ja, hvor findes de? Som det fremgår af 
tabellen, findes de overalt, selvom der er 
længere mellem dem f.eks. i kulturer, hvor 
kvinder hverken må det ene eller andet 
uden at spørge en mand først. JV[en un
der alle omstændigheder er der for lidt. 

Sammen med konsulentfirmaet 
McK.insey har CAE - Civil Aviation Trai
riing Solutions - undersøgt, hvad der hav
de fået en række kvinder til at vælge jobbet 
som pilot. De kom frem til, at kvinderne 
typisk havde en baggrund med gode resul
tater i matematik og fysik, og at de havde 
været påvirket af kvindelige rollemodel
ler. l Jndersø3dse.n viste. også, at det ofte 
var afgørende, at de tidligt havde været 
i kontakt m ed flyvning. Det kunne være 
gennem familiemedlemmer, der arbejde
de i branchen, a t de boede nær lufthav
ne eller flyvebase1; eller at de simpelthen 
havde været ude at flyve en del gange. 

Det spillede også rolle, hvor meget 
rollemodeller - kvindelige piloter - havde 
optrådt i medierne, magasiner, brochurer, 
film m.m. I den forbindelse kan det være 
relevant at pege på en britisk undersøgel
se, der viste, at der blandt børn, der i al
deren syv til elleve år drømte om at blive 
pilote1; var fire gange så mange drenge 
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Område 

Indien 

Nordamerika 

Australien 

Europa 

Sydamerika 

Afrika 

Kina 

Rusland og det nordlige asien 

Mellemøsten 

som piger. M en da man senere på flyve
skolerne ikke ser 20% piger blandt elever
ne, falder en del piger altså af undervejs 
fra barnedrømme til teenageambitioner. 

Michael O 'Leary, den berømt-be
rygtede chef for Ryanair, har udtalt, at der 
er fin balance mellem kønnene i ruteflye
ne. Kvinderne arbejder bare hovedsageligt 
i kabinen, men at de da nok burde være 
mere interesseret i bedre arbejdstider og 
højere løn. Og han ser faktisk gerne en 
ændring af tingenes tilstand: "Hvis vi hav
de flere kvindelige piloter, ville vi have en 
generelt mere fornuftig pilotgruppe, fordi 

Kvindelige piloter i 
procent af samlet antal 

12,5 % 

5,3% 

5,3% 

5,1 % 

4,1 % 

4,1 % 

2,0% 

1,9 % 

1,7 % 

Kilde: CAE 

J...,vinder i al almindelighed er mere intelli
gente og fornuftige, end man kan forvente 
det af mænd." 

I forbindelse med denne historie, 
kunne skribenten her ikke lade være med 
at skue tilbage på sit liv som flypassager. I 
hvilke slags fly, er jeg egentlig på et tids
punkt blevet fløjet af kvindelige piloter? 
Svævefly? TMG'er? Ultralette? GA-fly 
fra Cessna 150 til Rockwell Command
er? Trafikfly fra den lille J etstream 3 1 til 
A380? Militære redningshelikoptere? J eg 
kan faktisk sige "tjek" til det hele ... 
OSH 
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KORT SAGT 

MAHEPA OG HY4 
Der er altså nogen, som har seriøst kig 
på en klimavenlig fremtid. Ikke blot som 
en diskussion af, hvor mange afgifter, der 
skal lægges på dette eller hint, men på helt 
lavpraktisk eller højteknologisk - i mange 
tilfælde går de to hånd i hånd - at udvikle 
fremtidens drivlinjer. 

Et af disse projekter er MAHE
PA - Modular Approach to Hybrid-Elec
tric Propulsion Architecture. Her blev der 
for nogle måneder siden sat en ny mile
pæl: flyvninger med det hydrogen/brænd-
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selscelle-drevne Hy4 forsøgsfly. I løbet af 
fjorten dage blev der foretaget 35 flyvning 
af op til to timers varighed. Man evalu
erede bl.a. certificeringsprocedurer for 
brintdrevne fly. Desuden fik man konsta
teret, at teknologien vil kunne opskaleres 
til større fly. 

Det er Pipistrel i Slovenien, der 
leder MAHEPA-projektet, og det var fra 
Maribor-flyvepladsen i dette land, flyvnin
gerne foregik. MAHEPA bliver støttet af 
EU's program Horizon 2020 og deltage
re er bl.a. Compact Dynamics (Tyskland), 

MAHEPA-resultaterne blev 
fremlagt på E2Flight-konfe
rencen i Stuttgart for nylig. 
Dette er et forum, hvor 
forskningsgrupper, univer
siteter, firmaer og statslige 
institutioner diskuterer 
fremtidens klimavenlige 
luftfart. Bi/ledet viser et af 
mange bud på et fremtidigt 
passa_qerfly. Måske skal vi 
vænne os til, at der intet 
mærkeligt er i, at en airliner 
har seksten motorer! 
Illustration: MAHEPA 

Deutsche Zentrum fur Luft- und Raum
fahrt (DLR), hydrogenlagringsspecialist 
H2Fly og universiteter i Italien, Holland 
og Tyskland. 

Pipistrel håber at kunne bruge 
resultater og erfaringer til udviklingen af 
et 19-sædet passagerfly, der skal kunne 
operere uden nævneværdige emissioner 
og støj på distancer op til tusind kilome
ter. Pipistrel forventer at have en prototype 
på vingerne inden 2020'ernes slutning. 

OSH ;,y, 



Flvveølads Guiden 2021 er klar! 
Guiden er et godt og brugbart værktøj med 

relevante oplysninger, samlet i en lille lommebog. 
Flyveplads Guiden kan købes for 125 kr + porto. 

www.flyvepladsguiden.dk 
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Den dag, min 

man 
blev flyvende ... 
Af Forfatter Marianne Jørgensen 

Når jeg tænker mig rigtigt godt om, så kom 
det nok ikke helt ud af den blå luft. Men 
det var der, han agtede sig hen. Den blå 
luft! I en lille flyvemaskine, og nu skulle det 
være. M ed vanlig sans for drama, har jeg 
nok set en smule utilfreds ud, og da han 
meddelte, at han ikke havde tænkt sig at 
dumpe, men at gå All-in på at få sig et så
kaldt PPL-certificat, trak jeg nok bare på 
skulderen, vendte rundt på hælen og gik. 
Hvis jeg havde tænkt mig lidt mere om, 
havde jeg nok kunnet regne ud, at det 
var på vej ... i årevis havde vi kigget efter 
"vindpose-marker", og jeg har to gange 
sendt ham alene til England, ikke for at 
opleve det smukke landskab eller storby
en London, nej, han har været i Duxford 
- for at se på gamle flyvemaskiner ... en 
passion, jeg ikke har delt .. . 

Og nu skulle han altså i gang. Det 
var lige efter Nytår, og jeg tænkte, at det 
var en glimrende fritidsinteresse/tidsfor
driv i de mørke måneder, hvor Bonden i 
ham ikke kan lave re t meget andet, end 
at vente på forår. 
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J eg tror såmænd ikke engang, jeg rigtigt 
oplevede den intensitet, og den ihærdig
hed han lagde for dagen, før dagen før 
dagen, hvor han skulle til eksamen ... Ra
dioeksamen. SÅ kan det ellers nok være, 
fru Jørgensen kom ud af starthullerne! 
Bondemanden, den kommende pilot, stod 
pludseligt i køkkenet med alle sine papi
rer i armene, og spurgle, om jeg ikke liii
ge kunne 1-uælpe ham, bare en halv times 
tid. J ojo, bevares, det kunne j eg sagtens 
afse tid til, når han nu insisterede . .. Og 
det gjorde han. Ikke nok med at jeg skulle 
hjælpe,jeg skulle også YDE!!!Ja, jeg har til 
dato aldrig prøvet at være flyveleder, men 
jeg følte mig en lille smule flyvelederagtig, 
for jeg skulle svare som "tårnet", når han 
meldte sine ting ind på radioen ... 

Og så sad vi dei; nærmest i to 
dage, og øvede og øvede og øvede, mel
dinger på radioen, og j eg fik skæld ud, 
hvis jeg ikke liiige var opmærksom nok, 
når han lirede sin remse af sig: Oskar 
Yankee bla bl bla blaa ... osv. osv. M an 
kan godt blive træt i tårnet ... H eldigvis 
bestod han! Stolt som en pave, og klar til 
at komme endnu mere ud at flyve, for nu 
skulle han snart gå solo. Qeg kan til dato, 

her 6 år efter, stadig huske hele det fone
tiske alfabet) 

"Tårnet" var den betegnelse jeg brugte, da 
jeg måneder senere fik lov at komme med 
på Flyvepladsen. J eg skulle møde nogle 
af hans nye venner og præsenterede mig 
således: 'Ja, det er mig, der er Tårnet". 
Flyvevenner: En hel lille hær af mænd og 
enkelte kvinder, der er helt pjattede med 
flyvere, og med at flyve. De står der, i det 
mest kedelige lokale, på den mest intetsi
gende terrasse nord for Kongeåen, og G 
LO Rud i luften ... For at se, om der mon 
ikke snart kommer noget ned fra himlen, 
som de kan artsbestemme, berømme og 
bedømme. Lidt ligesom ornitologe1; bare 
med lidt større "fugle". Og så drikker de 
kaffe og lægger planer og snakker moto
rer og flyvemaskiner og landinger .... Det 
er deres opfattelse af en dejlig dag i klub
ben. Og ikke nok med det - de pudser 
og polerer de små maskiner, som var det 
Ferrari'e1; helt frivilligt og i mange timer 
i arbejdsweekenden om foråret, ja, også 
selvom de aldrig har så meget som over
vejet at pudse en Ferrari ... og heller ikke 
deres egne biler ... 



I FLYVENDE BONDEMAND 

iÅRNEi KALDER 
o~-c,z o~-c,z ~ER! 

Og så har de deres helt egen, og meget 
særlige "uge 29". Ja, det er ikke uge 29, 
som i uge 29 i Skagen, men det er en uge 
i maj, der er mindst lige så sagnomspun
den, og halv-hellig, som uge 29. Det er den 
uge, hvor alle i klubben, så vidt muligt, ta
ger på den sto-

f L. y t) tJ t ri 
;:;__. 17-f € Wl tJ6-S 
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og vejrudsigter. Ticlligere kunne vi snakke 
om vejret, uden det som sidste replik lød: 
"Det er godt flyvevejr" eller "Det er godt, 
man ikke skal ud at flyve i dag" eller "Gad 
vide, om vi kan komme ud at flyve sidst 
på ugen" (Typisk efter den lange vejrud-

sigt, søndag aften på 
re årlige uden
landsrejse, i de 
små nypudse
de flyvemaski
ner. Min Bon
demand har 
været to gan
ge over Alper
ne, på to for
skellige ture, 
engang i Ma-

,,Det har vist sig, at 
begge public-service 
kanaler). Og det der 
måske ikke drejer sig 
om vej ret, drejer sig 
så om mulige desti
nationer til en dag
stur. .. Jeg ER altså 
ikke så begejstret som 
min PPL-Pilot, det 
skal (ve_jr-)Guderne 

får Bondemanden 
luft under vingerne 
med jævnligt inter
val, bliver han blid 

som et lam,, 

rokko, en gang 
i England/Skotland, og en gang rundt om 
Østersøen. Hvis jeg husker rigtigt. Han er 
høj, som en teenager på vej til Roskilde 
Festival, i dagene inden, og fuld af sprud
lende fortællelyst og begejstring i mindst 
et par måneder efter sådan en flyve-uge. 

Siden Bondemanden blev PPL-certificeret 
drejer verden sig nu om en ting: Cavok 

vide, men jeg havde 
aldrig drømt om, at 

jeg på en enkelt sommer skulle komme 
til at besøge fire forskellige danske små
øer. .. fra luften!! 

Endelave, Ærø, Anholt og Born
holm. Ogja, uden mig, har piloten besøgt 
både Læsø og Sylt, foruden at han og hans 
to makkere har set samtlige flyvepladser 
med en grillbar for enden af landingsba
nen i hele Danmark. 

"Enten er den midaldrende mand og kom
mende pilot lige blevet skilt, eller også bli
ver han det. .. " 

Sådan fik min PPL-pilot fakta ser
veret, første gang han skulle til sin "me
dical" - det er den "fordanskede" beteg
nelse for en ganske gennemgribende årlig 
lægeundersøgelse hos den særlige flyvelæ
ge. Det eneste der ikke bliver undersøgt, 
er PSA-tallene ... I Guder! 

Indimellem overvejer jeg mit ægteskab. 
Men det er ikke pga. flyverne, eller pilo
ten! Det har vist sig, at far Bondemanden 
luft under vingerne med jævnligt interval, 
bliver han blid som et lan1. Jeg ved godt, 
at det er en dyr hobby, men værre er det 
heller ikke. Golf-udstyr, traktortræk eller 
udstyr ti] moutainbike-ing er rimelig be
kosteligt, siges det .... Og psst, Pilot-en
ke: Er du klar over, hvor mange FEDE 
tasker, sådan et PPL-certifikat giver lov 
til? For hver flyvetime ruller der naturlig
vis et tilsvarende beløb ind på taske-kon
toen. Bum!! 

God sommer. 
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SKÆRPET FOKUS FOR 

VRpilot 
I FLYV 2019-5 bragte vi en artikel om iværk
sætterne Thor Paulli Andersen og Daniel Maass, 
der havde udviklet en helt ny type simulator. 
Ideen var at "flyve" med VR-briller, i stedet for 
at simulere flyvning ved at se på skærme, men 
brillerne kom til at spille en helt anden rolle! 

Tekst og foto: Rune Balle 

Når man skal lære at flyve, 
skal der læres procedurer, 
og man skal vænne sig til 
at finde rundt i et cockpit. 
Uanset hvor hurtigt man 
kan lære, så tager indlæ

ringen tid, og jo mere kompleks en fly
vemaskine er, desto længere tid skal der 
arbejdes i cockpittet. 

Da det koster penge - så snart 
en motor startes - "tør-træner" de fleste 
pilot-elever. Enten ved at sidde i flyve
maskinen og øve, eller ved at sidde foran 
en væg af fotografier eller foran en pla
kat m ed billede af det cockpit der skal 
læres. Men tænk hvis man kunne bruge 
"virtuelt reality" til at sidde i cockpittet, 
og tænk hvis man med computer-tekno
logi kunne blive guidet rundt i cockpittet. 
Det var netop den tanke Thor og Daniel 
gik i gang med at udvikle, efter de havde 
fået erfaringer med deres VR-simulator. 
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FLYVEVÅBNET 
De fleste danske piloter har set TV-udsen
delser og læst artikler om, hvordan flyve
våbnets grunduddannelse foregår på fly
vestationen i Karup. Vi ved, hvor meget 
eleverne skal lære på ganske kort tid, og 
har set hvordan de terper teori og øver 
procedurer i flyene, når de er på jorden. 

Da flyvevåbnets instruktører blev 
præsenteret for VR-simulatoren i foråret 
2020, startede en spændende proces. For 
efter at have prøvet VR -piloternes simu
lator - som FLYV tidligere har beskrevet 
- var det tydeligt, at flyvevåbnets flyvesko
le ville kunne få glæde af en VR-løsning. 
Dog var den oprindelige VR-simulator 
ikke den perfekte løsning, og derfor gik 
Thor og Daniel i gang med at udvikle 
en "flow træner", hvor hver flyveelev får 
udleveret en VR-brille, der kan bruges 
til at træne "arbejds-flow" i cockpittet. 
Alle elever kan således øve alle de pro
cedurer der skal læres, fra motor-opstart 
til brand i motoren til at træne hvordan 
man gennemfører "bail out", hvis man 
bliver nødt til at forlade flyet og lande i 
faldskærm. Alle elever har derfor adgang 

til at træne procedurer, når det passer 
dem, og det har vist sig at være en succes. 
Ydermere kan eleverne bruge VR-bril
lerne til at se 360 graders videooptagel
ser af alle de lektioner, de skal gennemgå 
i luften - filmet af skolens instruktører. 

Første hold der brugte VR-briller
ne gennemførte kurset i efteråret 2020, og 
i løbet af foråret 2021 gennemgår næste 
hold uddannelsen, hvor de får stor hjælp 
fra VR-brillerne, som Thor og Daniel 
leverede til flyvevåbnet i august 2020, 
og netop har opdateret til version 2021. 

JET-TRÆNERE 
Ud over at bruge VR-briller til at træne 
grundlæggende flyvning, så har VR-bril
lerne vist sig at være en succes som sup
plement til de store full-flight simulatorer. 
Komplicerede flyvemaskiner- eller" com
plex aircraft" - er kostbare at leje sig ind i, 
hvorfor det giver mening, at være så godt 
forberedt som overhovedet muligt. Lige 
nøjagtigt der kan VR-brillen noget helt 
unikt, for så snart man tager brillen på, 
og logger ind på (eks. en Boeing 737, så 
er det næsten som at sidde i et rigtigt cock-



pit. Faktisk er det forbavsende realistisk, 
og hvad enten man logger som kaptajn 
eller som styrmand, så kan man arbejde 
sammen om at løse alle de arbejdsopga
ver, der er i cockpittet. 

Frem for at skulle transportere 
en pilot til en simulator, så kan den ene 
pilot (eks. sidde i Nordnorge, samtidigt 
med at den anden sidder i samme cock
pit i Danmark. DET er intet mindre end 
genialt, og selvom VR-brillen selvfølge
lig ikke er en rigtig simulato1; så kan den 
spare pilot-elever for en masse tid i den 
rigtige simulator. Thor og Daniel fortæl
ler, at den nye VR-flow træner også kan 
gavne de mange tusinde piloter, der lige 
nu er corona-grounded, og derfor er der 
travlt i "værkstedet" i Lys trup, hvor T hor, 
Daniel og tre programmører arbejder på 
højtryk. For fra i første omgang at få en 
"flow-træner" til at fungere som Boeing 
737, så er holdet i fuld gang med at lave 
Airbus-trænere og ATR-trænere. Thor til
føjer, at der hele tiden dukker opgaver op, 
og at de også har fået til opgave, at skabe 
VR-trænere til ældre fl)~ der ikke længe
re findes simulatorer til. Fremfor at skulle 

bruge en masse dyre timer i den "rigtige" 
flyvemaskine, kan alt det grundlæggende 
trænes med VR-brille, for dernæst at flyve 
rigtigt. 

CENTER AIR PILOT ACADEMY 
I Danmark har VRpilot allerede flere 
kunder, og for nylig leverede Thor og 
Daniel et antal sæt VR-briller til CAPA i 
Roskilde. Fremfor at sidde foran en plakat 
med billede af cockpittet i en Boeing 737 
eller Airbus 320, så kan eleverne træne 
langt mere effektivt, fortæller J ens Frost, 
der er direktør i Center Air Flight Aca
demy. J ens Frost tilføjer, at det VR-bril
lerne kan, er at give eleverne en langt 
bedre kvalitet i uddannelsen, forstået på 
den måde, at eleverne bliver forberedt 
grundigere på det, de skal lære i simu
latoren. Indtil videre vil CAPA dog kun 
tilbyde eleverne VR-briller til den del af 
uddannelsen, der går ud på at samarbejde 
i to-pilot-koncept, men alene her forven
ter J ens Frost at kvaliteten øges betragte
ligt. På spørgsmål om hvorvidt CAPA vil 
bruge VR-briller på samme måde som 
forsvaret, er han bestemt ikke afvisende. 

"Det er spændende at høre, hvordan fly
vevåbnet anvender VR-brillerne, men 
det er så nyt, at vi lige vil se tiden an". 

NYE TIDER 
VR-briller til pilotuddannelse er stadigvæk 
relativt nyt, fortæller Thor og Daniel, der 
startede med VR-briller i 2019, hvor de 
byggede en V R-simulator til svæveflyve
klubben i Århus. Derefter arbejdede de et 
godt stykke tid med at udvikle den simu
lator de præsenterede i FLYY, for nu stort 
set kun at koncentrere sig om "flow-træ
nere". Iværksætterne Thor Paulli Ander
sen og Daniel Maass har gennem proces
sen modtaget offentlig iværksætter-støtte, 
der har betalt iværksætternes løn i et år. 
Når det år er gået, ser det ud til, at der er 
kommer så meget gang i virksomheden, 
at der er råd til at begge kan fortsætte på 
fuld tid. Det er ikke alle iværksættere, der 
klarer sig gå godt, men ideen er god, og 
der er kunder til produkterne. Fra FLYV 
ønskes held og lykke, og vi glæder os til at 
følge op på historien om de to VR-iværk
sættere fra Lystrup, lige nord for Aarhus. 

Se VR-billeder p å næste opslag. ;,ir 
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Alpehavariet 
Chokerende rapport fra den schweiziske havarikommission 

Tekst: Ole Steen Hansen 
Illustrationer: SUST 

Schweiz er kendt som landet, hvor man 
kan stille sit ur efter, hvornår togene går, 
og i generationer har Schweiz været kendt 
som landet, hvor der er styr på alle detaljer. 
De1for bliver man forundret og chokeret 
over at læse rapporten fra den schweizi
ske havarikommission. 

Det alarmerende ligger også i, at 
j eg da hjertens gerne og uden betænke
ligheder ville have sat mig op i en af de 
tre originaleJunkersJu 52/3m g4e, som 
det Schweiziske forsvar købte hosJunkers 
Flugzeug- und Motorenwerke AG i Dessau 
i 1939. Tre fly, som mange år efter kom 
til at flyve med Verein der Freunde der 
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Schweizerischen Luftwaffe under navnet 
J u-Air. En tur i en klassisk airliner? Selv
følgelig!J a tak! Og hvis vi kom lidt tæt på 
en eller anden alpetop ville jeg nyde sy
net og antage, at de piloter, <ler fløj mig, 
havde styr på det hele. De kender jo de 
lokale forhold. 

J eg tror, de 1 7 passagerer gik 
ombord i Ju 52'eren HB-HOT den 4. 
august 2018 med samme gode mavefor
nemmelsen. Dagen før var de fløjet med 
den fra Di.ibendorf Air Base til Locarno 
Airport, hvor stewardessen havde været 
turleder under opholdet. Piloterne fordelte 
bagagen i flyet. De havde udarbejdet en 
flyveplan, men beregnet vægt og balance 
forkert. Piloternes værdier var 9. 7 3 7 kg 
startvægt med tyngdepunktet beliggende 
1,98 meter bag vingeforkanten. Havari-

kommissionens beregninger viste en vægt 
på 9.387 kg og tyngdepunktet beliggende 
2,077 meter bag forkanten. Det bagerste 
tilladte tyngdepunkt var 2,060 meter, så 
tyngdepunktet lå en lille smule for lane;t 
bagude. Havarikommissionen beregnede 
siden, at tyngdepunktet på tidspunktet for 
havariet var 2,071 meter bag forkanten. 
Altså længere fremme, men stadig for langt 
bagude. Undersøgelserne viste desuden, 
at det var praksis hos ju-Air ikke at være 
omhyggelig med vægt og tyngdepunkt. 
Det til rådighed stående udstyr gjorde 
det faktisk slet ikke muligt at beregne dis
se værdier præcist. 

Piloterne manglede ikke erfaring, 
hverken generelt eller på typen. Den ene 
havde 20. 712 timer, og de sidste to måne
der op til den 4. august havde han fløjet 



33 ture medJu 52'erne. Den anden havde 
19. 7 51 timer og 41 flyvninger påju 52 de 
sidste to måneder. I 28 tilfælde havde de 
to i denne periode fløjet j u 52 sammen, 
og begge havde en fortid i riet schweiziske 
flyvevåben, så de var uddannet i og godt 
kendt med flyvning i alperne. 

TUREN 
HB-H OT var airborne klokken 16: 14 og 
satte kursen nordpå. Piloterne havde valgt 
en anden rute hjem for at give passager
ne fuld sightseeing-valuta for deres penge. 
Ved Greina fløj piloterne gennem et na
turbeskyttelsesområde imellem 120 og 300 
meters højde; til tider også endnu lavere 
og meget lavt over landskabet. Der havde 
tidligere været klager ove1; atju 52'erne 
fløj for lavt he1; men de gjorde det alligevel. 

Efter en halv time var flyet nær llanz, og 
stewardessen sendte en SMS til en ven om, 
at de snart kom forbi det sted, hvor han 
boede. Flyet var nu oppe i 2.833 meters 
højrle over havet og drejede nordpå mod 
Segnas-passet. 

Klokken 16.55 orienterede en 
af piloterne sine passagerer om, hvad de 
så undervejs. De var nu på vej ind mod 
Segnas-passet, som de to piloter havde 
fløjet over med blot 30 meters afstand til 
klippen i juli måned. De fløj nu ind i et 
relativt snævert bjergbassin, der hævede 
sig op mod passet, hvis laveste punkt lå i 
2.625 meters højde. Reglerne for bjerg
flyvning siger, at man bør være 2.000 fod 
over den højeste forhindring til højre og 
venstre for flyvevejen, i det aktuelle tilfæl
de 3.800 meter. 

ALPEHAVERIET 

HB-HOT's fløjne og 
planlagte ruter d. 3. og 4. 
august 2018. 

Klokken I 6.56.02 befandt flyet sig i 2.755 
meter midt over bassinet. Her forbrød p i
loterne sig mod endnu en grundlæggende 
regel i bjergflyvning - altid at have en al
ternativ vej ud. Der var højere bjergkamme 
på begge sider, og bassinet var for smalt til 
atju 52'eren kunne dreje og flyve tilbage 
igen. Der var kun en vej frem - hen over 
passet. Havarikommissionens undersøgelser 
af mere end 400 flyvninger viste, at den slags 
flyvning ikke var ukendt for de to - eller for 
flere andre piloter i Ju-Ai1; først og frem
mest dem med militær baggrund. Mellem 
april og denne dag, havde de to foretaget 
mindst seks flyvninger med meget høj ri
sikofaktor, og generelt kunne kommissio
nen konstatere, at 16, 7 % af flyvningerne 
hosj u-Air hørte til i risikofaktorgrupperne 
8-10, de tre højeste. 
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Havarikommissionen fandt også frem til, 
at flyet ikke var ordentligt vedligeholdt. 
Feks. var noget motorvedligeholdelse ud
ført med reservedele produceret af ikke
certificerede firmaec Den antikorroderen
de maling var skallet af mange steder, der 
var korrosion i vingerne, og helt formelt 
var flyet ikke luftdygtigt. Skulle en motor 
sætte ud, ville det ikke kunne holde høj
den på de to resterende. 

Piloterne valgte nu at reducere 
både flyvehøjde, gas og dermed hastig
hed. Formålet var formodentlig at give 
passagerne lejlighed til at se Martinsloch, 
et kendt hul i bjerget, der regnes for en 
seværdighed. Der var 3-5 ml s faldvind i 
området midt over bassinet, og piloterne 
hævdede næsen - og dermed indfaldsvink
len - for at kompensere. Næsens stilling i 
forhold til horisonten er dog vanskelig at 
vurdere præcist i bjerge, fordi man ikke 
har en horisont som reference. 

De foretog nu et let sving mod høj
re og kom herved tættere på bjergvæggen 
til højre for flyet. Her var der ikke længere 
faldvind, men tværtimod opvind på op til 
3 m/s, som det var blevet registreret af en 
Cessna 152 kort før, da den fløj i området 
på højre side af bassinet i 2.800 meter og 
uden problemer kom over passet. 

Kombinationen af relativ lav ha
stighed, stor indfaldsvinkel, ustabilitet som 
følge af tyngdepunktets placering og den 
pludselig opvind bevirkede, atj u 52'erens 
vinge kom over den kritiske indfaldsvin
kel. Dette skete samtidig med, at piloterne 

drejede mod venstre. Der blev registreret 
lette rystelser. Når enju 52 staller i et drej, 
vil den havde en tendens til at rulle ind i 
drejet. 

Det er ikke sikkert, a t p iloter
ne i de første sekunder erkendte, at fly
et var stallet, og at den ene vinge måske 
var stallet mere end den anden. l\1ed en 
krængning på 30 grader gav piloterne i 
hvert fald modsat krængeror for at rette 
maskinen op og flyve ind over passet. Men 
krængningen øgedes og næsen dykkede. 

Her lettede piloterne presset på 
højderoret, satte krængerorene i neutral 
og gav modsat sideror - altså korrekt tek
nik for opretning fra et spin, som var ved 
at udvikle sig. Næsen dykkede dog stejle
re og stejlere, mens rotationen mod ven
stre fortsatte. Lette rystelser indikerede, 
at piloterne bar hevet i højderoret for at 
gøre et (desperat!) forsøg på at hæve næ
sen, selvom de må have vidst, at det var 
et lang shot. 

Et par sekunder over 16.5 7 ram
te Ju 52'eren klippen i 2.475 meters høj
de med en fart omkring 200 km/tog i en 
vinkel på 84,2 grader, alt imens den fortsat 
rullede mod venstre. Throttle-limiterne 
var ikke gennembrudt, så piloterne havde 
ikke nået at gøre brug af alle motorernes 
kræfter. 

Ingen overlevede styrtet. Der var 
fortsat meget benzin i tankene, men der 
udbrød ikke brand. Der blev fundet 44 mo
biltelefoner og videooptagere på havariste
det. I ti tilfælde var de ikke mere ødelagt, 

end at havarikommissionen kunne hente 
data ud fra dem. Flere turister i området 
havde også filmet flyets sidste minutter og 
sekunder. Disse data blev værdifulde, da 
flyvningen og ulykken skulle rekonstrue
ret og analyseres. F eks. kunne rystelser og 
rorene stilling ses på optagelserne. 

O bduktionen viste ingen tegn 
på, at piloterne var påvirket at alkohol, 
medikamente1~ narkotika eller kulilte. 

ÅRSAGERNE 
Havarikommissionen konkluderer i sin 
rapport, at de direkte årsager til styrtet var, 
at piloterne fløj maskinen på en måde, der 
havde en meget høj risikofaktor. Forkert 
tyngdepunkt, lav højde over bjcrgLassit1cL, 
lav hastighed, hvor der ikke blev taget høj
de for den forventelige turbulens - skiftet 
fra faldvind til opvind. Det var gået godt 
før, det gjorde det ikke denne gang. 

Kommissionen påpeger, at en 
medvirkende årsag til ulykken va1~ at en 
række piloter i Ju-Air havde vænnet sig 
til at flyve på en måde, der indebar store 
ns1c1. 

Ju-Air hverken erkendte eller for
hindrede sine piloters gentagne overtræ
delse af regler for sikker flyvning. Mange 
hændelser, herunder adskillige alvorlige 
hændelser, blev ikke indrapporteret til de 
relevante myndigheder, hvorfor disse ikke 
fik mulighed for at gribe ind og forbed
re sikkerheden. Besætningerne blev ikke 
trænet i alle kiitiske situat-ioner omkring 
stall. Man må erindre, at en flyvning som 

Vedligeholdelsen på HB-HOT var ikke i orden. Her ses råd i gul
vets trædele og korrosion i kroppens metal. Den dårlige vedlige
holdelse havde dog "ingen eller ingen påviselig" indflydelse på 
havariet. 

Korrosion på dele hvor ydervinge fastgøres til den inderste vinge. 
Flere steder i krop, vinge og haleflade var den korrosionsbeskyt
tende maling skallet af. 
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ALPEHAVERIET 

Hvor højt ligger 
næsen egentlig? 
Det er vanskeligt 
at vurdere visu-

J elt, når der ingen 
· horisontlinje 

er. Havarikom
missionen har 

Indenfor det sidste minut. Der er godt 30 sekunder fra FB til F14. Markeringerne henviser til havarikommissionens beregninger. 
Flyet er gjort 2 ½ gange så stort, som det er, for bedre at vise bevægelserne: først et drej til højre ind mod klippesiden, så et drej 

til venstre, som blev fatalt. 
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den her beskrevne forgik i varmt vejr, stor 
h"!jde og med en tung lastet maskine. Tre 
faktorer, der som bekendt øer et flyets stall 
speed. 

Havarikommissionen konstatere
de også, J u 52'eren var i dårlig stand og 
ikke havde de præstationer, flyet engang 
havde haft. Men den påpegede, at dette 
ikke havde nogen eller nogen påviselig 
indflydelse på havariet. 

Det var en trist konsekvens af havariet, 
at LufthansasJu 52 D -AQUI blev groun
ded og nu kommer på museum. I 2015 
blev der fundet problemer i den midterste 

hovedbjælke, men en grundig renovering 
sikrede, at Lufthansa i 2018 kunne tage 
den i brug igen. Efter HB-HOT's havari, 
valgte Lufthansa at trække sin finansielle 
støtte tilbage, så det historiske tyske fly ikke 
mere er at finde på listen over selskabets 
flåde i deres Infligt-magazine. Fra I 986 til 
20 I 8 fløj D-AQUI ellers over hele Euro
pa. 11.500 timer blev det til, og en kvart 
million gæster havde det med igennem 
årene. Det er slut nu på grund af styrtet 
i Schweiz. Et havari med et veteranfly ri
sikerer i langt højere grad end et havari 
med et moderne fly a t ramme flyvning 
med vores flyvende mindesmærker. 

Ju-Air vil flyve videre med de to 
J u 52'ere, de har tilbage. Selskabet konsta
terer, at det er glad for at ulykken er blevet 
gennemanalyseret, og at det vil indrette 
sin fremtidige drift efter dens konklusio
ner og anbefalinger.Ju-Air regner med at 
genoptage flyvningerne, når flyene er klar, 
og når coronakrisen er aftaget så meget, at 
man kan omgås sin medpassagerer igen. 

Tjek https://www.sust.admin.ch/en/ 
stsb-homepage for at finde og læse hele 
den omfangsrige havarirapport. ;:,,-

Passagerernes fotos og video var vigtige for havarikom
missionens arbejde. Her ses Martinsloch lige ud for vinge
spidsen. Bi/lederne bekræftede i øvrigt også, at alle sad i 
deres sæder, da ulykken skete. 

Fire sekunder senere - HB-HOT er sunket 25 meter og bliver 
fløjet ind i den krængning, som fører til stallet, piloterne ikke kan 
rette op fra. Egentlig et temmelig makabert foto; men det og 
hele resten af analysen af ulykken har tjent til at påvise den triste 
årsag til ulykken: At erfarne piloter fløj maskinen ind i en situation, 
der ikke fandtes nogen lykkelig udgang fra. 
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65 år er 
ingen ader! 

Verdens mest producerede fly er forever young 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Der er bygget mere end 44.000 Cessna 
I 72'ere. Det gør typen til langt den mest 
producerede flyvemaskine nogensinde. 
Andenpladsen er det sovjetiske ground 
attack-fly Il-2 med 36.000 producerede 
og på tredjepladsen Bf 109 med 35.000. 
Men disse krigsfly blev bygget i en situa
tion, hvor rubler og reichmark bare fos
sede ud af statskasserne. Cessna'en er 
derimod et kommercielt produkt, folk el
ler fi rmaer skal betale for, rent bortset fra 
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at mere end tyve lande har brugt typen i 
deres luftsty rker. 

Cessna 1 72'eren voksede ud af 
en forestilling om, at flyvere, der vendte 
hjem fra Anden Verdenskrig ville blive ved 
med at flyve. M en at de måtte have noget 
mindre og mere økonomisk overkomme
ligt end de Mustangs, Hellcats eller Libe
rators, de havde vundet krigen med. 

Så Cessna begyndte allerede i 
krigens sidste år at tænke på freden. Fir
maet havde haft lidt over 6.000 ansatte til 
først at bygge den tomotorede Bobcat-træ
ner, siden bl.a. sidero1~ højderot~ instru-

mentbrætter, motorcowls og understel til 
B-29'ere og A-26'ere. Efter krigens slut
ning kom Cessna ned på at beskæftige blot 
450 ansatte. De fremstillede bl.a. møbler 
og dele til landbrugsmaskiner. Men også 
drømmen om et billigt fly til de ticlligere 
krigspiloter. Det blev den lille tosædede 
Cessna 120, som i en mere luksuriøs ud
gave blev til Cessna 140. Det var fly i me
tal med lærredsbeklædte vinter, men med 
Cessna 140A blev det fly helt i metal. 

Hvis nu de gamle krigs0yvere 
gik hen og fik familie, udviklede Cessna 
sin 140 til den firesædede Cessna I 70. 



Hvilket får mig til at spekulere på - hvad 
kom først? Det firesædede privatfly eller 
forestillingen om idealkernefamilien som 
far-mor-søn-datter? 

Nu var det langt fra alle tidlige
re krigsflyvere, der fik råd til en flyvema
skine selv, og kunderne fandt Cessna nok 
så mange andre steder. F eks. udnyttede 
farmere den rigelige plads i l 70'erne til 
at transportere forskellig fragt over stør
re afstande. Flyet blev en vældig succes -
5.1 74 produceret mellem 1948 og 1956. 

NÆSEHJUL 
Piper havde allerede i 1950 sat næsehjul 
på sin stålrør-og-lærred Cub-efterfølger 
PA-20 Pacer, så den blev til PA-22 Tripa
cer.Jeg hører til dem, som vil sige, at den 
ikke blev kønnere at det, men et fly med 

trehjulsunderstel er lettere at håndtere. 
Det var vejen frem. 

Cessna ommøblerede derfor i 
1956 deres l 70'er, så den fik næsehjul, 
større højderor, en mere firkanten hale
finne og blev til Cessna l 72. Succesen var 
i hus med det samme. I . 400 blev bygget 
allerede i 1956. I 1960 fik typen den skrå 
halefinne, vi nu kender så godt. I 1963 
blev ryggen på flyet sænket, og den fik 
Omni-vision-bagrude. Hermed havde Ces
sna I 72 fået den form, der har holdt sig 
frem til i dag bortset fra detaljer her og 
der. Barnesæde til bagagerummet. Elek
triske flaps. Elektrisk stall-warning. Nav
net Skyhawk blev sat på luksusudgaven fra 
1961 , og det blev hængende. Sådan da. 
Siden 1976 har Cessna solgt typen gene
relt under dette navn, men hvor tit hører 

CESSNA 172 

man det ude på flyvepladserne? Hvem 
skriver "Skyhawk" i sin logbog? 

I 1960 indgik Cessna en afta
le med Reims Aviation i Frankrig om 
at producere til det europæiske marked. 
Succesen bredte sig, og de amerikanske 
fly gjorde livet meget vanskeligt for euro
pæere med ambitioner om at producere 
små to- og firesædede GA-fly. 

Der blev produceret så mange 
Cessna l 72'ere, at man begyndte at efter
ligne bilproducenters tendens til at ændre 
lidt her og der på "årets model" . Mere 
markant var videreudviklingen Cessna 
l 72RG Cutlass med sit optrækkelige un
derstel, der blev produceret mellem 1980 
og 1985. En del flyveskoler brugte den 
som avanceret træne1; men nogen stor suc
ces på det private marked blev den ikke. 
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Reims Cessna 172N- over 9.000 timer i luften, 42 år gammel, stil going very 
strong. Maskinen her har fløjet en del i den svenske vinter, hvorfor den har fået 
orange tipper. Lettere at spotte end hvide farver, hvis den var nødlandet i sneen. 

Den kraftigere - og dyrere - XP-model 
gav først og fremmest mening som søfly 
Foto: Wikimedia Commons/FlugKerl2 
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XP-modellen med kraftigere motor hlev 
det heller ikke. De relativt beskedne for
bedringer i hastighed som større motorer 
og optrækkelige understel gav, kunne ikke 
hamle op med den højere anskaffelsespris 
og dyrere vedligehold, som fulgte med. 

De mest markante ændringer si
den begyndelsen af l 960'erne har været 
en meget lækrere kabine og glascockpit. 
Jo, l 72'eren er blevet voksen og følsom, 
men ligner dog sig selv. Fair nok for en på 
65-årig. Tjek selv på cessna.txtav.com og 
bliv fristet af en klassiker. 

Det skal lige nævnes, at Nordkorea 
angiveligt producerer egne GA-fly, som i 
voldsom grad ligner Cessna I 72'ere. Helt 
Lil og med bagagemm,dørcn i venstre side. 
Billeder fra det nordkoreanske nyhedsbu
reau har vist landets elskede leder med 
den spændende frisure gå og klappe en 
sådan 172-klon inde på fabrikken, mens 
h øjtstående militærfolk med meget store 
kasketter og endnu større smil ser beun
drende til. Klonen bliver dog næppe en 
konkurrent til den originale amerikanske 
version. 

MINDEVÆRDIGE FLYVNINGER 
Cessna 172 har altid været den helt ideelle 
kombination af skolefly og rejsefly for den 
brede flyvende offentlighed. Som sådan 
har de tusinder af I 72'ere givet endnu flere 
tusinder mange mindeværdige flyvninger. 
Men et par stykker skiller sig alligevel ud. 

Tilbage i 1959 fløj Robert Timm 
og J ohn Cook uafbrudt i 64 dage, 22 ti
mer, 19 minutter og 5 sekunder i en Ces
sna 172. Ingen andre flyvemaskiner har 
holdt sig på vingerne så længe - og de var 
ikke engang hjemme til jul, fordi den mere 
end to måneder lange flyvning startede 
den 4. december 1958. Der var kun stol 
til en pilot i maskinen. Den anden kunne 
for<lriw ti<lcn (m<><l hvad e>grntlig? Drt har 
da været kedeligt!) og sove på en madras 
på gulvet. Han skulle også hente forsynin
ger af mad og drikke. De blev leveret via 
en bil, der kørte under flyet, hvorfra en 
spand kunne hejses op. Flyvningen foregik 
ved Las Vegas, så det har været praktisk, 
at der ikke er så mange sving på vejene i 

CESSNA 172 

USA's sydvestlige ørkener. 
Benzinen blev pumpet op gennem 

en slange. Først til en bugtank, derfra op 
til tankene i vingen. Generatoren stod af 
tidligt, men en ny blev hejst op, tapet fast 
til vingestræberen og leverede herefte r 
strøm på resten af turen. Olie blev hældt 
på motoren via en slange fra cockpittet. 
Da den efter 1.558 timers nonstop gang 
begyndte at miste mere ydelse, end godt 
var - l 72'eren kunne kun lige stige, når 
den var blevet tanket - besluttede de to 
at lande. 

En anden meget usædvanlig flyv
ning var den, som nittenårige Mathias Rust 
foretog den 25. maj 1987. Han var startet 
fra lTrte>rsrn vt><l Hamhuri oi ftøjt>t via 
Færøerne til Island. Herfra gik turen til 
Bergen og Helsinki. Nåja, og så var der 
kun 5 ½ times flyvning til Den Røde Plads. 
Sovjetiske radarer registrerede ham, og 
blot nitten minutter senere blev han set 
fra en af de to MiG-23'ere, der blev sendt 

Hvordan klares en sommertur til Helgo
/and, hvis man ikke vil vippe i flere timer? 
Thorbjørn Brunander Sund fangede denne 
172'er under landing på Helgoland-Dune. 
Foto: Thorbjørn Brunander Sund 



Flyet her har stadig verdens
rekorden i nonstop-flyvning. 
Hvem ville også orke at slå de 
64 dage, 22 timer, 19 minutter 
og 5 sekunder? Det hænger 
i dag i Las Vegas lufthavn. 
Døren i højre side var blevet 
erstattet af en foldedør, der 
gjorde det lettere at hejse ting 
op til de to flyvere. 
Foto: Wikimedia Commons/ 
Daniel Piotrowski 
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op for at undersøge den ulovlige indtræn
gen i supermagtens luftrum. De fik dog 
ikke lov at skyde ham ned. 

De forbløffede russere råbte hur
ra, da Mathias landede og steg ud midt i 
Moskva. Politiet var knapt så imødekom
mende, men han afsonede kun fjorten må
neder af de fire års arbejdslejr, han blev 
idømt. Flere højtstående sovjetiske myn
dighedspersone1~ bl.a. forsvarsministeren 
og chefen for flyvevåbnet gik efter - angi
veligt - eget ønske på førtidspension efter 
skandalen. 

FOREVER YOUNG 
En ven sagde for omkring 10 år siden til 
mig, at "vi kan ikke blive ved med at flyve 
rundt i Cessna l 72'ere og PA-28'ere". O g 
der er vel noget om det? Iye små 2-sæde
de kompositfly flyver med samme hastig
hed og meget lavere (auto-) benzinforbrug. 
Nogle moderne småfly kommer ligefrem 
en hel del hurtigere afsted på mindre mo
torkraft, men de betaler nogle gange for 
det med ubehagelige stallegenskaber. Og 
hvad skal man egentlig med 50-60 km 
mere pr time? Er det ikke vigtigere a t 



have mere bagage med end tandbørste 
og kreditkort, når man kommer frem en 
halv time langsommere? 

Der er noget amerikanerbil over 
en Cessna 172, når man sammenligner 
med de nye små kompositapparater. Stor 
og forslugen. Men hør nu lige her. Er en 
amerikanerbil egentlig ikke ret dejlig? 
Man har altså plads og udsigt i en Ces
sna 172. De nye små kan ikke slæbe fire 
personer på weekendtur. Som fotograf er 
der ikke meget, som slår det åbne vindue 
i en Cessna 172, og man har masser af 

plads til den helt store fotorygsæk, overtø
jet og madpakken på bagsædet. Endda en 
fotograf mere, hvis man vil være to med i 
legen. Er der lang linse på, kan man læne 
sig tilbage uden at komme i kriseagtig nær
kontakt med sin medpilot i høj re sæde. 
Ind- og udstigning foregår let gennem to 
døre. Har man gæster med, som ikke er 
så lette til bens, er det en klar fordel. Og 
det vil da specielt være det i en nødsitu
ation, som forhåbentligt aldrig kommet; 
men hvor man skal ud i en fart. Ikke rart 
at tænke på, at en passaget~ der bevæger 

CESSNA 172 

sig langsomt, skal ud først. H ellere to døre 
i en Cessna, hvor piloten kan komme ud, 
løbe rundt og hjælpe den anden. 

Cessna 1 72 er stabil, robust og 
ens passagerer har fremragende udsigt på 
sommeren sightseeingture. Engang sagde 
jeg, at 'Jeg vil have en Cessna 1 72, når jeg 
bliver stor". Det siger jeg stadigvæk. Den 
kan lige præcis det, jeg skal bruge en fly
vemaskine til. Cessna 172 - fareveryoung! 
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Den 1. marts 1981 åbnede lkaros Fly i Roskilde Lufthavn, og gennem 
40 år har lkaros Fly tilbudt flyudlejning og skoleflyvning. Selskabet -
hvis ene grundlægger stammede fra Grækenland - ønskede egent
lig at operere under navnet "Omega Fly", men da en ur-producent 
modsatte sig brugen af "Omega" foreslog den græske iværksætter 
- Anastasias Negrepontis - at kalde selskabet "lkaros Fly". 

Tekst: Rune Balle 
Foto: Rune Balle samt via /karos Fly 

Ifølge græsk mytologi var Ikaros spærret 
inde i en labyrint men undslap fangeska
bet ved at lave vinger af fuglefjer, som han 
fæstnede ved hjælp af voks fra vokslys. 
Som bekendt lykkedes det Ikaros, sammen 
med sin fat~ at flygte fra fangeskabet, men 
ifølge myten blev han så glad for at flyve, 
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at han fløj højere og højere, hvorved han 
kom så tæt på solen at voksen smeltede, 
hvorefter Ikaros styrtede i døden. Myter 
er interessante, og havde forfatteren af 
myten vidst at temperaturen aftager med 
højden, og at fuglefjer næppe kan holde 
et menneske flyvende, havde sagnfiguren 
Ikaros jo nok spillet en lidt anden rolle. 

Anastasios Negrepontis var som nævnt 
ikke ene om at grundlægge Ikaros Fly, 
for selskabet havde rødder på Skovlun
de Flyveplads, hvor vognmand Mogens 

Nielsen og den erfarne taxiflyver Preben 
Holdt var aktive. De tre havde derfor al
lerede arbejdet sammen i flere år, da de 
besluttede at skabe et egentligt luftfarts
selskab, der skulle tilbyde taxiflyvning, 
skoleflyvning og udlejning af fly fra Ros
kilde Lufthavn. 

Foråret 1981 fly ttede Ikaros Fly ind på 
Hanga1vej A 12, hvor Bri.iel & Kjær havde 
sine fly parkeret. I hangaren blev flyene 
også vedligeholdt, så der foregik mange 
aktiviteter under samme tag. Daglig ledcl-



se tog Anastasios Negrepontis (NEG) sig 
af og Preben Holdt (HOL) blev chefin
struktør på en del af uddannelserne, me
densJ i.irgen Dress var chef for de øvrige. 
Claus Thomsen (CLA) blev fastansat som 
kontorpasser og taxapilot, medens øvrigt 
personale var freelancere. 

Flyflåden var for det meste indlejet, men 
NEG havde en PA28RT, OY-BRC, som 
bl.a. blev brugt til instrument-skoling. Fle
re af de indlejede fly havde tidligere væ
ret ved Sportsflyveklubben på Skovlunde 
Flyveplads, bl.a. PA28 OY-PRB, som var 
indlejet fra J ørgen Poulsen GOL), der mod
tog den fyrstelige sum af 225 kr. pr. time 
den fløj . På et tidspunkt udtrådre Mogens 
Nielsen som medejer og HO L trådte ind. 
I 1984 blev CLA ogJ OL også medejere. 
J OL havde nogen tid forinden overtaget 
hvervet som chefinstruktør for instrument
flyvning og fler-motoret skoling. 

Sommeren 1985 omkom Anastasias Ne
grepontis (NEG) på tragisk vis under red
ningsaktionen, efter at han med succes 

havde nødlandet sin PA30 på vandet i 
det græske øhav. Ejerskab af Ikaros Fly 
overgik herefter til Claus Thomsen (CLA), 
J ørgen Poulsen UOL) og Preben Holdt 
(HOL), som dog senere udtrådte, da han 
blev ansat i StarAir som styrmand på 
B727. Helmuth Rame (RAM) er for en 
del år siden indtrådt som medejer. Han 
var i mange år meget produktiv instruktør 
i IKR, men ejer og driver nu et flyselskab 
(Air Traffic Ltd.) i Nairobi. 

VARIERET FLYFLÅDE 
Ikaros Fly har igennem årene anvendt et 
utal af fly og typer af fly. Bl.a. to Dornier 
DO228 som blev anvendt til taxa- og fragt
flyvning. Et antal PA3 I har været i brug 
til taxa/fragt, men også som firmafly. Et 
fly, PA3 l OY-CGT, hentede et par pilo
ter fra Ikaros Fly i USA og det fløj bl.a. 
rigtig meget for Faxe Bryggerierne, som 
siden skiftede flyet ud til en King Air 200. 
Hos lkaros Fly fløj PA30 Twin Coman
che OY-DHL utallige timer skoling, men 
også taxa og fragt. En meget speciel type 
fragt, var de såkaldte SPF smågrise, som 

IKAROS40ÅR 

var taget med kejsersnit og umiddelbart 
herefter blev fløjet ud til landmænd rundt 
omkring i Danmark. 

Taxaflyvning og 'brokering' (formidling af 
taxiflyvning) var i mange år en væsentlig 
del af aktiviteten i lkaros Fly, men efter 
den faste forbindelse over Storebælt blev 
etableret og kravene til dokumentation, 
manualer, 'postholders' og andre forhold 
blev øget, blev denne aktivitet valgt fra. 

SKIFTENDE SAMARBEJDE 
Efter åbningen af Storebæltsforbindelsen 
- og med nedgang i privatflyvning - var 
lkaros Fly ikke det samme, og for at rati
onalisere, flyttede lkaros Fly i "bofælles
skab" med H eliflight og Luftfartsskolen 
på Solhøjgårdsvej. Senere indledte Ika
ros Fly samarbejde med Copenhagen Air 
Taxi (CAT) for efter et par år at "gå solo" 
igen, for at fokusere på skoleflyvning og 
flyudlejning, hvilket nu foregår fra loka
ler der tidligere husede Phoenix Flight, 
og hvor Claus Thomsen (CLA) i øvrigt 
trådte sine 'barnesko' som pilotelev hos 
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United Pilots. Ikaros Fly har med andre 
ord haft sine op og nedture, men det lille 
selskab har trods alt overlevet de første 40 
år, hvilket må siges at være noget af en 
bedrift i en branche, der har været præ
get af mange udfordringer. 

IKAROS FLY 2021 
Med 40 år i luften beskæftiger lkaros .Fly 
sig i dag primært med skoleflyvning og ud
lejning af fly, og Ikaros Fly har specialise
ret sig i uddannelse af privatflyvere samt 
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modular uddannelse af erhvervspiloter og 
flyveinstruktører. ]\!led de seneste justerin
ger af EASA-regelværket satser Ikaros Fly 
også på uddannelse af piloter, der ønsker 
instrumentbevis, hvilket gøres i opgrade
rede fly med nyeste teknologi. En Cess
na I 72 (OY-BSV) er opgraderet med helt 
ny digital autopilot og næsten-glas-cock
pit, og endnu en C- 1 /'l. forventes klar 
med tilsvarende instrumentering.Jørgen 
Poulsen (JOL) tilføje1; at man i skrivende 
stund arbejder på, at få godkendt "Trai-

ning Manual" (teori & praktik) til den nye 
Basic Instrument Rating. 

JUBILÆUM 
Claus Thomsen (CLA) og j ørgen Poul
sen (JOL) fortæller til FLYY, at de havde 
planlagt en festligholdelse af 40-års ju
bilæet, men at det er udsat på ubestemt 
tid, på grund af corona-restriktionerne. 
Hvornår der bydes på et glas er således 
uvist, men vil blive meddelt på selskabets 
hjemmeside www.ikaros.dk . ;,,, 
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Cessna 177RG OY- CRC, som blev flittigt brugt til Bog IR skoling. 

lkaros Fly har gennem tiden ~ 
løb beskæftiget sig med: l ~ Ros FLY 

• Skole flyvning fra A cert./ PPL til D-cert. 
• og ATPL og typeuddannelse 
• Flyudlejning 
• Taxaflyvning 
• 1irmaflyvning (Faxe, Lyngsøe m.fl.) 
• Fly management 
• Flyværksted 
• Foto og oveNågning 
• Miljøflyvning 
• Sjove opgaver, så som at flyve nyfødte 

pattegrise og levere morgenaviser til Simon 
Spies, når han var i Vil la Fjolle i Sverige 



Tekst og foto: Rune Balle 

Da "æ snitter" - alias Finn Sørensen 
- gik på efterløn som 60-årig havde 
han nået at fremstille omtrent 2.000 
propeller p å sit værksted nær Her
ning. I dag er Finn Sørensen 77 år 
og pensionist, men af og til snitter 
han en propel i værkstedet, man 
vist roligt kan kalde en "man-cave". 

FLYV kikker forbi en søvnig fredag mor
gen i februa1; hvor det stadigvæk er sund
hedsmyndighedernes ønske, at vi alle sprit
ter af og holder afstand, for at mindske 
risikoen for smittespredning. Derfor holder 
vi god afstand i værkstedet, hvor de fleste 
af de mange propeller er blevet til, og vi 
undlader det ellers så hyggelig håndtryk, 
der engang var helt almindeligt. 

Ved første øjekast ser Finn Sørensens værk
sted ikke ud af meget, for indgangsdøren 

32 FLYV Nr. 2 2021 

til værkstedet leder mest af alt tankerne 
hen på et hobbyrum, bygget til et ganske 
almindeligt parcelhus. Så snart man træder 
ind ad døren, får man dog en overraskel
se. Duften af træ bølger ind i næseborene, 
og det lille beskedne "hobbyrum" viser sig 
at være et højloftet værksted på omtrent 
l O x IO meter. Mange synsindtryk får øj
nene til at flakke et par sekunder, for på 
alle vægge ses Finn Sørensens samling af 
flyrnodelier samt halve oe hde propeller 
i et utal af varianter. Og på gulvene står 
der rulleborde med snedkerimaskine1; 
og der er et utal af skabe og hylder med 
håndværktøj, sandpapir, lak og maling. 
Med andre ord: et drømmeværksted for 
enhver fingerfærdig modelbygger - eller 
propelmager! 

Finn er vant til at få gæster i værkstedet, 
for hans bedrifter som propelmager, har 
givet ham mange venner og bekendte i 
ind- og udland. Der er nemlig ikke man
ge der kan snitte en propel, sådan som 
"æ snitter" kan, og ikke mange der - som 

Finn Sørensen - kan underholde i timevis 
om propeller og ultralette fly - for sidst
nævnte ved han næsten lige så meget om, 
som han ved om træpropeller. 

HOBBY TIL ERHVERV 
Finn Sørensen fortæller, at han har nydt at 
lave propeller, og at det gennem de 40 år 
som professionel propelmager gav rigtigt 
mange sjove oplevelser. "Egentlig starte
de det som en hobby" fortæller Finn, der 
allerede som dreng byggede modelfly. At 
det blev til en virksomhed, var lidt af et 
tilfælde, for Finn var nemlig tømrer-sned
kermester med 6-7 svende, der løste alle 
mulige opgaver inden for byggeri og sær
lig fremstilling og montering af køkkener. 

Ved siden af at bygge huse og udskifte 
køkkene1; fremstillede Finn propeller til 
modelfly, og han fortæller, at der en dag 
kom tre flyver-entusiaster på besøg i sned
ker-værkstedet, fordi de ville spørge Finn, 
om han ville lave propeller til noget helt 
nyt. Det nye - dengang tilbage i begynde!-



sen af 1980' erne - var noget man kaldte 
for en ''trike" med en dragevinge, hvilket 
var forstadiet til det der blev til ultralette 
flyvemaskiner. Finn tog imod udfordrin
gen, og gik i gang med at lave "store" 
propeller til "rigtige" flyvemaskiner. Var 
han ikke allerede bidt af flyvning, så blev 
han det! Faktisk så meget, at han begynd
te at flyve selv, og han kom til at spille en 
betydelig rolle indenfor ultralet flyvning 
i Danmark, som medstifter af Micro 82, 
der blev til Dansk UL-Flyveunion i l 9C4 
- også kendt som D ULFU. 

UL-FLYVNING 
Begyndelsen på ultralet flyvning var sjov, 

fortæller Finn Sørensen, der er imponeret 
over den udvikling UL-flyvning har oplevet 
siden l 980'erne, hvor UL-flyvning bestod 
i meget primitive maskiner, der mest af 
alt mindede om et solsejl med påhængs
motor. "D et er helt vildt, hvad der er sket 
på de fa år, og helt vildt hvad vi fik lov til, 
da vi startede". Med det henviser Finn til, 
at SLV "Statens Luftfarts Væsen" gav lov 

til, at man kunne bygge en flyvemaskine 
og flyve med den uden at skulle gennem 
en uddannelse. 

"Æ SNITTER" 

vi fik opbygget en gensidig tillid, der gjor
de, at der blev udviklet fornuftige regler og 
retningslinjer, som at "solsejls-piloterne" 
for eksempel skulle bestå prøve i love- og 

bestemmelser, inden de "Vi var en lille flok flyve
rentusiaster, der fik lavet 
rigtig gode aftaler med 
SLV, der gik fornuftigt til 
værks. D e gav os nemlig 
lov til at bevise, at vi godt 
kunne håndtere den nye 
fo1 111 for Oyvuiug, Jer hav

de været gennem en riven
de udvikling i USA og an
dre vestlige lande." 

"Det er helt kunne få lov til at flyve 
helt op i 500 fods højde." 

vildt, hvad der 
er sket på de 
få år, og helt 
vildt hvad vi 
fik lov til, da 
vi startede,, 

HOBBY BLEV ERHVERV 
I starten af 1980'erne 
ramlede dansk bygge
ri i11J i e11 Jyu krise, Jer 
også ramte Finn Søren
sen hårdt. For at undgå 
konkurs måtte han drosle 

Finn fortæller med stor entusiasme, at 
UL-folkene i første omgang fik lov til at 
flyve indenfor særlige områder i relativt 
lav højde, hvilket hurtigt gav så gode er
faringer, at SLV gav lov til flyvning i op til 
500 fod, udenfor bymæssig bebyggelse og 
udenfor kontrolleret luftrum. "Samarbej
det mellem UL-folkene og SLV var utroligt 
godt" fortæller Finn glædesstrålende, "og 

snedker-tømrer-forretnin
gen ned, og fra at have haft lærlinge og 
6-7 svende, måtte han fyre svendene og 
nøjes med at arbejde sammen med den 
sidste lærling til han blev udlært, og deref
ter som alene-mester: Som årene gik, kom 
der gang i UL-flyvning. Ikke bare i Dan
mark, men også i Norge, Sverige, Finland 
og Tyskland, og det gav efterspørgsel på 
træpropeller, som Finn kunne fremstille 
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i sit snedkerværksted. Hobby blev til er
hverv, og da der var allennest travlt i pro
pelværkstedet, var der sjældent tid til at 
køre ud og sætte køkkener op. Og sådan 
fortsatte det faktisk helt til Finn Sørensen 
besluttede sig for at gå på efterløn, for at 
kunne bruge så m eget tid som muligt på 
sin store passion: FLYVNING. 

VERDENSBERØMMELSE 
Gennem livet kan man opleve tilfældighe
de1; der kommer til at fa stor betydning. 
En fredag aften blev Finn ringet op af en 
ansat fra Saks Film og TV i Aarhus. De 
var i gang med at lave en julekalender 

til det dengang helt nye og baneb1yden
de TV2, og filmselskabet skulle bruge en 
"bøwet" propel. I deres søgen efter en 
brugbar "bøwet"propel, havde de været i 
Stauning, og da de ikke kunne finde den 
helt rigtige propel her, foreslog folkene 
i Stauning at spørge en mand ved navn 
Finn Sørensen. "Det blev sjovt" fortæller 
Finn, der sørgede for at "the snitterman" 
i "The Julekalender" fik den helt rigtige 
oplæring. Finn leverede både en lille pro
pel der var "for littlc" og så den propel, 
der skulle fa "the flywmaskin" i luften igen, 
efter at Hansi havde forsømt at sørge for at 
der var benzin nok on "the flywmaskin", 

"Æ SNITTER" 

hvilket betød at de tre nisser nødlandede 
på en mark i det mørke og blæsende Vest
jylland - ikke langt fra Kartoffelavler Oluf 
Sand og "The Kartoffelwoman" Gertrud 
Sand. Dem der fik besøg af Benny fra Kø
benhavn ikk' "bob bob bob". 

"T he _julekalender" blev - som bekendt 
- en "landeplage", der i øvrigt også blev 
produceret på norsk og finsk - og man
den bag propellerne blev så berømt, at 
han måtte skrive autografer til de mange 
fans, der havde set TV-indslag på TV2 
Midtvest og læst reportager i aviser og 
ugeblade om den rigtige "snitter". 
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PROPELLER FRA 2 CM TIL 6 METER 
AL blive "verdensberømt" i Danmark og 
at få stjernestatus, gav opmærksomhed der 
meget naturligt medførte en del opgaver. 
De mindste var små propeller til halskæ
der og ørenringe, og den største var en 
seks meter lang propel. "Den kunne lige 
nøjagtig være i værkstedet" fortæller Finn, 
der fik opgaven fra "Sea 'Nar Museum 
Jutland" Thyborøn. Her hænger den i 
udstillingen om Zeppelineren L-3, der i 
1915 nødlandede på Fanø, hvor kaptaj
nen fik evakueret besætningen inden han 
brændte zeppelineren af, så den ikke faldt 
i fjendens hænder. Alt hvad der var tilbage 
var en propel, der endte på Teknisk Mu-
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seum, hvor Finn Sørensen fik målene til 
den kopi af propellen, der nu er udstillet 
på museet i Thyborøn. 

Inden FLYV forlader Finn Sørensen i det 
spændende værksted, får vi en snak om alle 
de gode oplevelser flyvning har givet Finn 
og hans kone Christel, der også fik lært at 
flyve - endda som første danske kvindelige 
UL-pilot. "Vi har været heldige, og selv
om jeg ikke længere må flyve, på grund 
af en lille derebral infarkt set på scanning 
for nylig, og som jeg ikke vidste jeg havde 
haft, så betyder flyvning utroligt meget for 
mig". Det er der ingen tvivl om, når man 
ser sig omkring i "mandehulen", hvor der 

nu bliver syslet med modelfly i stedet for at 
producere propeller til flyvemaskiner. På 
falderebet svarer Finn på et sidste spørgs
mål, for hvad nu hvis der kommer en og vil 
have lavet en propel? Til det svarer Finn, 
at han måske nok kan lave en enkelt pro
pel i ny og næ, men at han hellere vil nyde 
sin pensionisttilværelse. "Kommer der en 
med en skadet propel, der lige skal repare
res lidt og lakeres, så finder jeg nok tid til 
det også" smiler Finn Sørensen, der er så 
stolt af tilnavnet "Æ SNITTER", at han 
gerne vil have det til at stå på gravstenen, 
når den tid kommer. Det bliver dog næp
pe aktuelt foreløbig, for "æ snitter" er kun 
77 og frisk som en havørn! ;,,, 



HDMA 
MASTER PARACHUTE RIGGING SERVICE 

SLIMFIT REDNINGSFALDSKÆRME 
Optimal komfort og støtte til enhver pilot i enhver sædeskål. 
Mk-3 - Tynd nederst 
Mk-4 - Tynd øverst 
Mk-5 - Lige tynd fra øverst til nederst 

Hurtig åbning i kritisk lave situationer 
• 0-Porøs, styrbar kalot 
• Synkehastighed ved 105 kg pilotvægt, kun 5,5 m/sek 
• Speciel flad brystlås 
• Vægt kun 6 kg SPAR PENGE! 

VI SKIFTER DIN GAMLE KALOT 
I DIT EKSISTERENDE SELETØJ 

"ÆSNITTER" 

Mk-3 

, 
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HELDIG KOPTER-
PILOTEN 

;i::- .. •llllal---·lliilllii r- - .. ~ 

Steen Darup er ikke en "kendis" men alligevel kendt af mange i flyveverdenen. 
Han har ofte været på de rigtige steder på de rigtige tidspunker, og han var 
blandt de få heldige, der nåede at flyve helikopter med stjernemotor. Men han 
har også prøvet at være det forkerte sted på det forkerte tidspunkt! 

Tekst: Rolf Brems 
Foto: Sten Darup 

Steen Dahrup er født i 1943, opvokseL i 
Frederikssund, blev malematisk student 
og søgte som 18-årig ind ti l Hyvevåbnet. 
Han slap igennem nåleojet og kom til 
Avnø hvor man startede med en masse 
teori, og derefler skoleHyvning på C hip
munk. Efter Avnø blev Ay,·eholclel sendl 
til Canada, og førsLe stop var Cernralia 
Air Training Base i Ontario, hvor holdet 
kom på sprogskole og fortsatte træningen 
på Chipmunk flyet. :\læste stop var RCA.F 
Station Penhold i Alberta. Her foregik træ
ningen på H arvard, og Steen Dahrup's 
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hold var det sidste fra D anmark der sko
lede på Ha1vard'en. Sidste stop var RCAF 
Gimli Airbase, \ fanitoba, hvor Lræningen 
foregik i det legendariske skolefly Lock
heed T 33 Shooting Star, hvis prototyp e 
Høj først gang i 194-8. 

MELLEM TO "STOLE" 
Da Steen Dahrup kom hjem, var det egent
lig meningen, at han skulle omskoles på 
F l 00, men pga. flyets mange havarier 
blev uddannelsen udsat. Steen Dahrup 
og tre andre piloter fik derfor tilbud om 
al komme i ESK 722 og /-lyve helikopter, 
hvilket l1 a11 ikke sagde nej ti l. Træningen 
på S55 foregik i Værløse, og det var den 
hclikopler, som del danske flyvevåben 

Gimli basen er nok mest kendt for nød
landingen af Air Canada 143 i 1983, en 
B767-200 som var enroute fra Montreal 
til Ottowa, da den løb tør for brændstof 
i 41 .000ft. Det lykkedes piloterne at gli
de ind mod - først Winnipeg, men efter 
hurtige beregninger - Gimli, om end at 
piloterne ikke var klar over, at den blev 
brugt til Dragrace den dag. Det lykkedes 
dem at lande maskinen, næsehjulet var 
ikke helt ude og låst så det klappede 
sammen. Alle ombordværende over
levede. Fejlen lå i at flyet var tanket i 
pund, men skulle have været i kilo, og 
derfor rakte brændstofbeholdningen 
ikke til den planlagte tur. 



havde anskaffet i 1955. Den srjernemo
tordrevne helikopter var allerede ved at 
være forældet og skulle udfases og erstat
tes af S6 l , som fløj første gang i 1959 og 
sidste gang i 2011 efter 42 års tro tjeneste. 
M ed sine to turbinemotorer var S6 l me
get mere anvendelig, da den kunne flyve 
hurtigere og havde hojere nyttelast. Den 
første S6 l ud af i alt 8 kom til Danmark 
i april 1965, og Steen Dahrup landede, 
om man så må sige, imellem to stole, da 
han begyndte træningen på S55 . 

ST JERNEMOTOR-HELIKOPTER 
"S55 var et værre monstrum, den larme
de og den var ikke særlig hurtig, men fløj 
egentlig meget godt og gjorde hvad man 
bad den om", fortæller Steen Darup, der 
tilføj er, "at tophastigheden kun var ca. 90 
knob eller 165 km/t. Operationelt, eller 
med SAR besætning som det hed, skul
le der være tre personer om bord, men 
da det kun blev til træningsflyvning var 
vi kun to". 

Det var en tung helikopte1; tornvægten var 
ca. 2300 kg og fuldvægten på ca. 3200 kg. 

Det var den 9 cylindrede srjernemotor, 
som udgjorde en stor del af vægten, for 
ikke at tale om akslen fra motoren som 
gik op til gearkassen, der lå under rotor
hovedet. Selve motoren, som var luftkø
let, var placeret ude i næsen i en vinkel 
på 45 grade1; og med udstødningen stik
kende ud uf siden. 

"Motoren kendte jeg godt" fortæller Steen 
Dahrup, "det var den samme som lå i 
Harvard'en". Rækkeviden var lige over 
600 km. S55 fik typebetegelsen HRS-2 
i deu arnerikauske rnariue, HRS Llev Lil 
Horse, men vittige hoveder kaldte den nu 
Hearse (Lysthus). 

S55 var en meget driftsikker helikopter. 
Der var ingen havarier eller alvorlige hæn
delser, men den blev hurtigt forældet med 
sin tunge stempelmotor. 

SKOLEFLYVNING 
"Under en træningsflyvning fra Skrydstrup 
fik vi noget teknik og divertede til T ir
strup", fortæller Steen Dahrup og fortsæt
ter "her sagde min instruktør, a t vi bare 

HELDIGKOPTER-PILOTEN 

ville låne en bil og køre tilbage, men jeg 
kunne huske, at der var noget andet træ
ningsflyvning samme dag, og så kunne 
de jo passende komme og hente os. Og 
det gjorde de også, men inden de kom i 
luften og landede i Tirstrup, var der gået 
timer, og så skulle de lige spise. Da vi en
delig floj , havde vi massiv modvind, så 
min ide var ikke den bedste". 

Skoleflyvningen i S55 foregik i somme
ren '66, der var en hektisk aktivitet med 
at få uddannet alle besætninger på S6 l, 
ug gudl fu1 del, fu1 i seµLernue1 fi.k SG I e
ren sin ilddåb med evakueringen af M/S 
Skagerak og redningen af skibets 144 pas
sagerer. Man kan sige, at S6 l fik en god 
start og blev folkeeje, så det var en popu
lær helikopter, som Steen Dahrup nu be
gyndte at skole på. 

Uddannelsen på S6 l tog to måneder før 
Steen Dahrup var operativ styrmand. Sko
leflyvningen foregik i Værløse, og Steen 
Dahrup fandt desværre også ud af, at 
man som styrmand ikke blev regnet for 
så meget. 
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-=ejring af Thyra feltets indvielse. Efter en flyvning 
il feltet fløj man til Egeskov for at fejre det, sam
nen med politikere og ledelsen i Mærsk. 

"Mange af de piloter der endte op som 
fartøjschefer på S6 l var tidligere jager
piloter, og måske en kende for individua
listiske", siger Steen Dahrup, "jeg kunne 
faktisk ikke lide stemningen og følte, at jeg 
bare var noget som de skulle have med". 
"I am the Cap, you are the resourse" kun
ne man næsten høre kaptajnen sige, det 
var jo desværre ikke et ukendt fænomen 
dengang. Siden lærte luftfartsverden at et 
manglende cockpit management kan være 
årsag til katastrofale ulykker. 

"Men jeg endte da op med at blive en del 
af de haltes og blindes eskadrille, som den 
blev kaldt", smiler Steen Dahrup. 

PÅ MISSION 
Steen Darup fortæller: "Engang blev vi 
scrambled til en mission, hvor vi skulle as
sistere en coaster, som i et stormvejr havde 
problemet; men forinden havde vi ligget 
et par timer i lav højde og ledt efter en 
bil ved Tjæreborg, som var blevet fanget 
af højvandet. Da vi får den nye mission, 
flyver vi til Esbjerg for at tanke, og da vi 
var klar sætter vi kursen mod coasteren. 
Vi havde kun en Decca på det tidspunkt, 
ingen radar. D a vi finder Coasteren dyk
ker vi ned for al verificerer navnet, og i det 
samme sætter den ene motor ud. Havde vi 
på det tidspunkt vidst, hvad det skyldtes, 
var vi må~ke Llevel 111e1 e 11e1 vøse, vi hav
de j o stadig en motor mere. Vi afbrød dog 
missionen og satte kursen mod nærmeste 
flyveplads, det var tyske Leck i det her til
fælde, men nu begyndte den anden mo
tor at gå op og ned i omdrej ninger. Satte 
den ud, betød det en nødlanding på vand. 
En S6 l er godt nok bygget til at lande på 
vand, men ikke i bølger. Kaptajnen bad 
teknikeren om at gøre redningnsflåden 
klar, men pludselig kunne vi høre at der 
skete noget i larmen, han var kommet til 
at blæse flåden op inden i helikopteren. 
Han var fanget bag den, og vi ville aldrig 
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OY-HAP i Kosangas bemaling. Foto: M. Wahl 

have en chance for at få den ud. Men vi 
nåede da Leck, og en senere undersøgelse 
viste, at motorerne i lav højde, sikkert da 
vi søgte efter bilen, havde suget salt op". 

"På en anden tur fløj vi i så dårlig sigt -
og vejr i det hele taget - vi var lettet fra 
Værløse og skulle mod Sønderjylland. Den 
ene fle>j, mens den anden sad med kortet. 
På et tidspunkt var vejret så ringe, at vi 
ikke viste ikke hvor vi va1; at vi landede 
og bogstaveligt talt, spurgte om vej", gri
ner Steen Dahrup. 

"ESK722 blev som sagL rimelig populær 
blandt befolkningen, vi blev altid taget godt 
imod", fortæller 

H300 landet på dækket af en nybygning 
fra Lindø Værftet med en vigtig del. Ski
bet var på prøvesejlads N for Skagen. 

'J eg fløj nu ejeren rundt i det næste halv
andet år. Der blev lavet en hangar til heli
kopteren på Fænø. Flyvningerne gik oftest 
til Skovlunde Flyveplads - da firmaet lå i 
København.Junggaard valgte dog at sæl
ge helikopteren, men da ejerne af Kosan 
Gas, Knud 'l'holstrup eller måske rettere 
sønnen Ole, kunne se en fordel i at blive 
fragtet rundt i kongeriget, købte de en -
og måske mere velegnet til persontrans
port - Bell206 J etranger". 

JETRANGER 
'Jeg blev den første pilot i DK, der fik 
check på en Jetranger; og det var forøv
rigt også den første civile turbineheli-

kopter på dansk regi
Steen Dahrup, og 
fortsætter: "Man 
skal j o tænke på, 
at det var de ene
ste "skarpe" m is
sioner vi fløj i det 
danske Flyvevå
ben. Der var lige 
Catalinaen på 

,,Kong Konstatin 
hentede jeg også 
engang, så jo, jeg 

ster, den hed OY-HAP", 
fortæller Steen Dahrup. 
Den blev stationeret på 
Grønholt Flyveplads, 
som var ejet af Bohn
stedt Pedersen, men sel
ve flyvningen foregik fra 
og til T holsrup-fami
liens forskellige besid

fik efterhånden fle
re notabiliteter med 

som passagerer,, 

Grønland og lidt transportflyvninger af 
forsyninger til samme Ø, idag risikerer 
besætninger at komme i ilden ude i ver
dens brændpunkter" . 

PRIVAT ANSÆTTELSE 
"Da mi11 ku11Lrakl me<l fursvarel uµliørle, 
blev jeg ansat som firmapilot ved ejeren af 
een af de tre eneste privatejede helikop
tere i Danmark, det var en H269.J eg fik 
omskolingen hos T hanner Fly i Beldringe 
og skulle flyve med ejeren af Fænø, som 
lå i Lillebælt. H an hedj unggaard og hav
de bl.a. et firma i Middelfart som lavede 
ventiler for KosanGas. Det betød, at jeg 
nu flyttede til Fænø, som på det tidspunkt 
var en kommune for sig, med en snes be
boerer. J unggaard var også en del af le
delsen i Kosan Gas". 

delser. Sønnen Ole Tholstrup boede i en 
stor villa i Vedbæk, hvor man kunne lan
de på plænen". 

"Familien havde et stenbrud på Bornholm, 
hvor vi ofte fløj til. I den forbindelse var vi 
også u<le µå Cl11isLia11s Ø flere ga11ge. De 
havde en stor jagt på Sydsjælland, som vi 
også fløj til. Ole Tholstrup var bl.a. gode 
venner med prins Richard fra Berleburg, 
så der var jeg nede nogle gange og hente 
ham.Jeg fløj også med prisesse Benedicte, 
når hun skulle til Fredensborg Slot. Kong 
Konstatin hentede jeg også engang, så jo, 
jeg fik efterhånden flere notabiliteter med 
som passagerer". 

FULD PASSAGER 
"Vi benyttede meget Skovlunde Flyve
plads, herfra fløj vi på et tidspunkt noget 



OY-Hap på Fiskenæsset på Grønland, samt ude på missioner. 

shuttle til Vejle området med kunder til 
Kosan Gas. En af gangene var selskabet 
noget overislet allerede fra morgenen af, 
specielt en af gæsterne, som under turen 
begyndte at sidde at dunke mig oven i ho
vedet. Ved landingen fortalte jeg ham og de 
øvrige, at han ikke måtte flyve med 1-uem, 
og at han faktisk havde gjort sig skyldig i 
at tilsidesætte flyvesikkerheden. De andre 
i selskabet tog nu hånd om ham, og da 
de skulle hjem var han blevet ædru - og 
sagde nu brødebetynget undskyld. Han 
stak mig I 000 h, hvilket vel var 20 % af 
min løn på det tidspunkt. Han fik lov at 
komme med - og opførte sig ordentligt" 
smiler Steen Dahrup. 

KOSAN GAS 
"Indbyrdes var der nogle gange lidt tra
kasserier hos ledelsen i Kosan Gas om ret
ten til a t benytte H AP, og det var måske 
årsagen til, at man ville afhænde helikop
teren. Det var jo lidt ærgerligt, da Kosan 
Gas både havde midler til en helikopter 
mere, men også var de førs te som ·fik en 
privat H eliport i Nordhavnen. Her havde 
de lejet et stykke jord og fik indrettet en 
heliport, som var dimensioneret efter de 
foreskrevne regler.Jeg fløj for Kosan Gas i 
3 år, og da jeg ligesom var limet fast i sæ
det", griner Steen Dahrup, "fulgte jeg med 
over til den nye ejer, som var Sterling". 

STERLING 
"Hos Sterling blev den brugt som intern 
transport, VIP flyvning, og lejet ud til 
mange forskellige opgaver. J eg har bl.a 
medvirket i en O lsen Bande film, men 
har også, vel som den eneste, landet på 
Kbh's R ådhusplads. Det var en sling op
gave, hvor vi skulle hente noget maskine
ri, som det var nemmere at hejse op på 
taget fra bygningen, og så slinge det ned, 
fremfor en kran, som skulle spærre H C 
Andersens Boulevard". 

"Det tog sin tid at få tilladelsen", siger 
Steen D ahrup "men vi fik den på den 
betingelse, at det skulle foregå en tidlig 
morgen: Kbh.'s brandvæsen, som bor 
om hjørnet, stillede med fire brandbiler 
og spærrede hele Rådhuspladsen a( Et 
par fulderikker, der rundede hjørnet, glo
ede godt nok på helikopteren, og har nok 
tænkt - når de nu havde sovet rusen ud -
om det nu også var rigtigt, det de havde 
set", griner Steen Dahrup. 

"Sterling Airways, som fik base på Bil
lund Lufthavn, benyttede Filskov Kro 
som overnatning for deres besætninger; 
og selvom kroen har et varmt forhold til 

HELDIGKOPTER-PILOTEN 

Filskov flyveplads, fik Sterling en lille he
liport ved side af kroen. Her kunne jeg 
så hente og bringe besætninger, hvis der 
var nogle hasteopgaver". 

"På en tur til Billund skulle jeg tom retur 
til Sjælland, da der stod noget crew fra 
et af Sterlings charterfly, og da nogen af 
dem skulle til ~jælland tog jeg dem med. 
De blev sat af i Skovlunde, men een af 
Stewardesserne havde sin bil i Nordsjæl
land, så hende tog jeg med til Grønholt, 
ogja ... så kunne hun jo lige så godt tage 
med hele vejen hjem - og det endte med 
at vi !.,lev gift", smiler Steen Dahrup". 

Den 6. oktober gik Sterling ind i 
helikopter-branchen. Man overtog 
en Augusta Bell Jetranger - fordi 
man fandt, at der var et udækket 
behov i Danmark og på Grønland. 
Her ses helikopteren på en af dens 
første opgaver. En stor trykkema
skine sh.t1lle Oyttes fra 5. sal i en 
ejendom nær rådhuspladsen i K0-
beoha-~ En transport, der vakte 
opmærl& mlhed. 
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GRØNLAND 
"HAP blev lejet ud til GGU (Grønlands 
Geologiske Undersøgelser) for en tre mdr.s 
periode. Den blev sejlet op til Nuuk og sam
let inde på flyvepladsen. Herfra skulle j eg 
så flyve den til Fiskenæsset, hvor lejren lå. 
I forvejen var der to helikoptere stationeret 
af typen Bell4 7. Flyvningen var med geolo
ger, som skulle flyves til de forskellige lejre, 
hvor de opholdt sig i nogle dage, så det var 
både med personer og stingopgaver.Jeg fik 
dog en lidt dårlig start på opholdet, dagen 
efter min ankomst, faldt ccn af Bcll4 7'crcn 
ned, og blev, som jeg er orienteret, aldrig 
fundet. Vejret deroppe er ekstremt, med 
unlimited sigt, til - på få timer - at ændre 
sig til en suppedas med ingen sigt. På en 
tur til Grønnedal fløj vi i uendlig sigt, da vi 
runder hjørnet ind til fjorden, ligger der en 
"mur" af tåge ind mod pladsen, men jeg fik 
da listet den ind til landing" fortæller Steen 
Dahrup og fortsætter: "Men Grønland var 
et fantastisk sted at flyve. Senere kom jeg 
for en kortere bemærkning til Fæøerne i 
en Bell2 l 2, men <let var en an<len slags 
skønhed der. Grønland var helt specielt". 

LANDBRUGSFLYVNING 
"Sterling havde kun HAP i et års tid, man 
da limen i sædet stadig holdt, røg jeg med 
til den nye ejer, det var Bcrgquist hclikop-

terService i Kværkeby ved Ringsted. Her 
fløj jeg også forskellige opgave1; bl.a. sling
opgaver med el-master, men kom også 
over på H 269 igen og blev landbrugspi
lot. Landbrugsflyvning oplevede en stor 
vækst op i 1960'erne og ?O'erne, og der 
blev fløjet med både fastvinget og helikop
tere. I starten var det mest til bekæmpelse 
af skadedyr, men senere var det også til 
gødskning. Landbrugsflyvning var ikke 
ufarligt. Der blev fløjet under ledninger, 
skarpe drej i lave højder, og imellem en 
halv til en meters højde over afgrøderne". 

"Under en flyvning ved Baldersbrønde i 
en S269 OY-HA.J\!.[ skulle j eg flyve imellem 
en alle, hvad jeg ikke havde set var, at der 
gik nogle el-ledninger imellem. Inden jeg 
når at reagere, har jeg taget den nederste 
ledning med rotoren, og den bliver viklet 
ind omkring akslen og helikopteren ryger 
i marken. Pga. de voldsomme kræfter i 
rotorhovedet begynder Cyclic at ryste så 
meget, at håndtaget, jeg holder om, bræk
ker over. Resten af Cyclic slår så meget 
- og så hurtigt - at mit højre ben ved an
kelregionen kvæstes. J eg kommer til mig 
selv, siddende ude på marken, og kigger 
ned på mit ben og kunne se, at det vendte 
forkert. J eg prøver at dreje det på plads. 
J eg blødte meget, men heldigvis kom der 

hurtigt tillilende, der kunne lægge en kom
pres med en livrem under knæet" . 

''.Jeg ryger på Glostrup sygehus og her lig
ger jeg en 3-4 uger. Der går koldbrand i 
benet - og det ender med at de må sætte 
det af", fortæller en alvorlig Steen Dahrup. 

EFTER ULYKKEN 
"Det var det Ayveliv", tænkte han. "En 
mand med "træben" kommer aldrig ud 
at flyve helikopter igen.Jeg søgte forskel
lige jobs, men jeg endte med, via en god 
vens hjælp, at komme i Mærsk H elikop
ters planlægningsafdeling - det vidste jeg 
trods alt lidt om. Efter en 3-'1· år begyndte 
j eg at læse op på flyveteorien, med henblik 
på at få lov at flyve, bare privat, men da 
Mærsk stod for at udvide flåden, blev jeg 
spurgt, om j eg var interesseret i komme 
ud at flyve igen.Jeg kom på skolebænken 
og begyndte at skoleflyve i Norge, men for 
at være sikker på at jeg kunne godkendes 
medicinsk, skulle j eg bevise, at j eg stadig 
kunne flyve en helikopter. Det var nu ikke 
flyvningen som kontrollanten ville se. Han 
ville se, om jeg på et kunstigt ben kunne 
nød-evakuerer en helikopter". 

''.Jeg fik nu job hos .tvlærsk og kom ud at 
flyver Bell 212, med interne flyvninger 



Sidste tur i Mærsk farver - og 
sidste tur for Steen Dahrup, en 
tekniker og Susanne Lasstein står 
på Esbjerg Lufthavn. 

imellem alle oliefelterne og forsyningsski
bene samt slingopgavec Senere kom jeg 
på Super Puma, en helikopter meget lig 
S6 l. Det var en fin helikopter, lidt som at 
bhve airhnep1lot. Her kunne man med bl
koblet autopilot sidde og ryge samt drikke 
kaffe. H er oplevede jeg, at vi måtte lukke 
den ene motor ned, da den var begyndt 
at gå dårligt. Det viste sig, a t den faktisk 
var brækket over i to". 

"En anden gang kunne vi ikke flyve på 
autopiloten. Her var det hele boksen med 
autopiloten, som havde løsnet sig, så for
bindelsen var blevet afbrudt. Men ellers 
var det en stabil helikopter". 

"Det kunst-ige ben var ingen hindring for 
min dagligdag. Der blev selvfølgelig lavet 
lidt sjov, bl.a. advarede en af cheferne mod 
"termitter" der kunne gnave i træbenet, 
selvom det nok var skiftet til glasfiber på 
det tidspunkt. D et kunstige ben er idag -
som moderne fly - lavet af komposit ... ", 
griner Steen Dahrup. 

., .., 

• 

KAPTAJN HADDOCK 
''.Jeg fløj i Mærsk indtil at det lukkede og 
skulle overtages af CHC helikopters, og 
da jeg ikke havde fem aktive flyve-år tilba
ge, før Jeg faldt på alderen, kom Jeg ikke 
med i overdragelsen". 

Var manden med "træbenet" heldig at 
komme ud at flyve igen efter uheldet, smil
te heldet endnu engang, da han - efter 
30 år - kunne komme tilbage i ESK722. 

"Bevares", siger Steen Dahrup, "det var 
måske ikke alle der mente, at jeg skulle til
bage - eller kunne klare optagelsesprøven 
- hørte jeg senere, men de blev nu skuffet. 
En positiv ting var, at crew management 
resource nu var en del af arbejdet i cock
pittet. Kaptajn kunne jeg ikke blive, om 
end mit øgenavn var Kaptajn H addoek, 
men jeg havde dobbelt så mange timer 
som min fartøjschef" smiler Steen Dahrup. 
"Der var ingen piloter tilbage fra da jeg 
sidst fløj i ESK722, et par enkelte smede, 
og det blev nogle gode sidste flyve-år jeg 
fik. Rådhuspladsen fik jeg aldrig mere lan
det på, men utallige flyvninger til Fælled
parken med patienter til Rigshospitalet". 

L 

HELDIG KOPTER-PILOTEN 

,,Kaptajn kunne jeg 
ikke blive, om end 
mit øgenavn var 

Kaptajn Haddock,, 

"Det tætteste jeg kom på skarpe skud 
i flyvevåbnet, var under min første pe
riode i ESK722. Vi havde "kapret" en 
kollega, som skulle giftes, og smidt ham 
ind i en bil. Med høj hastighed kører vi 
mod vagten, med folk løbende efter os, 
og da chaufføren kommer til at nedlæg
ge et skilt, anser vagten, at det var noget 
alvorligt, og affyrer nogle varselsskud. Vi 
måtte så hellere vende om og forklare si
tuationen, men populærer blev vi ikke", 
griner Steen Dahrup. 

OTIUM 
Steen Dahrup nyder nu sit otium. Han 
blev senere skilt fra Sterling Stewardes
sen og blev gift igen. Efter pensionerin
gen begyndte parret at sej le, og flyttede 
til Fåborg, hvor de boede et stenkast fra 
havnen. Steens kone døde i 2016 og han 
flyttede siden til H olbæk. ;:,y-

En B212 er landet 
på Marie Mærsk. 



' ~~ 
BY AIR MAIL 

PAR AVION 

Denne gang med Direktør i Nordic 
Seaplanes Lasse Rungholm, 
der bor lidt syd for Aarhus. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte 
du at flyve? 

Jeg tog A-certifikat, som det hed dengang, 
hos AirCenter på den nu hedengange fly
veplads, Kirstinesminde, der lå hvor Skej
by Sygehus ligger nu. Det var vist i 1982, 
og vi skolefløj på PA28- l 40. I 1984 tog 
jeg CPL ME IR og FI i USA. 

Hvad er den niest niindeværdi
ge oplevelse i forbindelse nied 
din skoling? 

Jeg husker selvfølgelig min solo men også 
specielt, da min instruktør i 12-13.000 fod 
godt og vel over Samsø slukkede motoren, 
og vi gled hele vejen tilbage til Aarhus .. . 
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Hvad har du fløjet og hvad fly
ver du nu? 

Jeg har fløjet ATR 42 og 72, Citation 551, 
DH C6- l 00/200/300/ 400 Twin Otter 
(floats og amphib), SC-7 Shorts Skyvan, 
LA-4 Lake, G-44 Grumman Widgeon, 
Maule M:X-7 (floats), Cessna Citation 50 l, 
Beech 18, DC-3, L-29 Dolphin, TBM 
700, Cessna 337, Cessna 340, Cessna 
414, De H avilland Dove DH-104, B1itten 
Norman BN2A lslande1; Beech Duchess, 
Piper Seminole og Geronimo, Yak 52, 
Mooney, T-6, P-51, T-17, Citab1ia, Ces
sna 150/152, 172, 172Xp, 182,205,206, 
210, Piper Super Cub, Warrior, Archer, 
Arrow, Tomahawk, Quicksilver MXII 
og dem jeg har glemt. Nu skoler jeg på 
Schweizer 300 CBi helicopter. 

Hvilke fly ville stå i din drøni
niehangar? 

P-51 er nok det hottestejeg har fløjet, men 
ellers er C-1 30 en favorit. DASH-7 også. 

Værste flyvetur eller oplevelse 
nied flyvning nogensinde? 

På en VFR tur i Super Cub fra Aarhus til 
Vamdrup blev jeg nødt til at sikkerheds
lande på en græsmark nord for Kolding, 
da vejret blev værre end forecastet med 
skyer ned til toppen af højspændingsma
sterne. J eg havde kun en bøjet gummis
lange med lidt olie og en kugle fra et kug
leleje som slip indikator udover fart- og 
højdemåler og en omdrejningstæller, så 



LUFTPOSTEN 

OATs første fly; Shorts Skyvan 
SC7, OY-JRK. Vi fløj med heste, 
reservedele, biler, pølsevogne, 
faldskærmsspringere, aviser og 
DHL post med meget mere. 

3 DHC6 Twin Otter fra 
Maldivian Air Taxi, MAT, på 

vestsiden af Palm Beach 
Madhiriguraidhoo i Lhaviyani 

atollen. 

der var ikke mange muligheder. En puls 
på 200 og regn og vindmøller på marken. 
Del va1 ikke sjuvl. 

Hvor er du med flyvning om. I 0 
år? 

Pensionist og flyver helikopter og T- 1 7 
for sjov. 

Hvad er efter din m.ening de 
største udfordringer indenfor 
privat.flyvning lige nu? 

Prisen på avgas og forsikring. 

Har du nogensindefået skæld
udfor din flyvning? 

Ja! Et par af vores lowpass i Tirstrup i L29 
var ikke så populære på havnekontoret 

Er der noget om.kring din flyv
ning, du skulle have indset no
get tidligere? 

Jeg skulle have lær t at flyve helikopter for 
længe siden. Det er fantastisk sjovt. O g så 
skulle jeg aldrig have brugt al den tid på at 
være advokat men have fløjet mere i stedet. 

Du vinder 50 m.io. i lotto. Hvad 
vil det betyde for din flyvning? 

En rød Long Ranger i den nybyggede 
hangar. . . 
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OY-JTG er samlet af originale SMB dele som civil experi
mental af Christer Stenmann som en MFl-15-200A, men 
den er faktisk en T- 1 7 Supporter med hardpoints og vå

benvælger. Malet som T-433 for sjov. Forsvarets er T-401 til 
T-432. Ejes af en 4-mandsgruppe med 2 ex HFT piloter. 

Lake Buccaneer LA4-200. Ren for sjov fly 
købt af min bror. Sjovt nok fik han aldrig 
selv fløjet på vandet. Solgt til Norge. 

1 
= 1!!$\ 

OY-HRU, min 
nyerhvervelse. 

Schweizer 
300CBi, 

3-sædetog 
dejligt stabil 

trænings
helikopter. 
Vildt sjovt 

at lære! 

Beech 18 - N21 FS. Brugt som firmafly 
af OPMAS og solgt til Schweiz, hvor den 

, dag flyve, som en del af en fut111at1u11 
med 2 andre Beech 18 og en DC3. 

www. c/assicformation. com 

I 

I 

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

, 
/ 

' 

------- ... 
' I 

OY-LSD, Aero Vodochody L29 Oolphin, 
som Søren Kjær og jeg købte og 
importerede i 2001. Basis jettræner for 
Warszawa pagten, meget simpel og 
stabil men alligevel lidt hot. Nu baseret i 
Odense hos Jens Ploug. 

- - - ..... ----~-~::: ________________ _ - - -
Har du nogensinde skadet et 
fly? 

Ja -vi havarerede vores ultralet, en Quick
silver MXII registeret som 9-8 tilbage i 
80'erne. Den havde en dengang aldeles 
upålidelig ROTA)( motor, og vi havde 
mange motorstop. J eg har også knækket 
bladfjederen på halehjulet på min Super 
Cub på en stubmark nede ved Assens. Den 
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flyver nu rundt i Sverige med bladfjedre 
fra en Toyota Landcruiser. 

Har du en yndlings flyvetur? 

Al flyvning i de 3 år jeg var på Maldiver
ne og fløj Twin Otter på floats mellem 
de mange øer i det indiske ocean. Og da 
min søn ogjeg satte verdensrekord i 2019 
i vores T-1 7 ved at flyve til 1 2 lande på 

24 timer - kun for at få rekorden stukket 
ugen efter af 2 englændere. Vi startede i 
det sydlige Polen lørdag kl 1 200 og be
søgte udover Polen selvfølgelig, Tjekki
et, Slovakiet, Ungarn, Østrig, Schweiz, 
Frankrig, Tyskland, Luxembourg, Belgien, 
hvor vi overnattede, derefter Holland og 
Danmark, hvor vi landede i Vamdrup kl 
10.45 søndag. 



Fantastisk solnedgang i det indiske 
ocean, MAT DHC6 Twin Otter. 

LUFTPOSTEN 

OY-CKB, 
PiperSuper 

Cubmed 150 
hk og flaps. 

Også experi
mental. Solgt 

til Svorigo 

Photoshoot med Miss World kandidater til en sandbanke i tropesolen. Nogen 
skal jo gøre det. Baglæns ind i det bløde sand og 2 ankre op på stranden. 

OHC6-300 Twin Otter OY-NSA på Aar-
hus bugten. Bruges på 6. år på vand

flyruten mellem Aarhus og København, 
som redaktør Rune var initiativtager til. 
Søsterskibet HB-LWB er magen til og 
står i Billund og venter på bedre tider 

for passagertrafikken. 

Hvis du skulle skifte livsbane 
eller karriere~ hvad ville du så 
gøre? 

Flyve mere over hele verden! 

Kan du reparere et fly? 

J eg kan fylde olie på og ellers ikke me
get, m en nød lærer doven pilot at skrue. 
For eksempel den førnævnte bladfjedei: 

Hvilken person indenfor flyv
ning beundrer du? 

J eg beundrer min bror for a t holde næsen 
i den samme rille i et helt liv og at have 
skabt en virksomhed med en omsætning på 
1 milliard med basis i en gammel Skyvan 
- trods total mangel på uddannelse bortset 

fra flyvning - se forrige FLYV! Selvgjort 
er velgjort. Det er nu meget godt gået. 

Hvem synes du skal have luft
posten næste gang? 

Lennart Wahl 
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Tekst: Kim Røsse// 

48 FLYV Nr. 2 2021 



Ju 52 havde 
stor lastdør. 

FLYV FOR 90 ÅR SIDEN 
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OSCAR YANKEE ved Lars Finken 

TILGANG: 

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

OY-DRW(2) Dassault Falcon 7X 2013 238 19.2.21 OE-IPW 

OY-HUN Eurocopter EC 155B1 2007 6759 18.12.20M Air Greenland A/S, Nuuk XA-TYM(2) 

OY-ROC Kubicek BB9EF 2020 1759 22.2.21 

OY-SFX(2) Glaser-Dirks DG-101G Elan 1985 E180G146 15.3.21 D-4909 

OY-XBG(2) Schleicher ASH 31 Mi 2010 31019 16.3.21 D-KKIA 

OY-YCZ DHC-8-402 2009 4265 2.2.21M D-ABQK 

OY-YDJ ATR 72-212A 2013 1080 8.2.21M PK-TNN 

OY-YDL ATR 72-212A 2015 1229 8.2.21M PK-TNK 

OY-YDR EMBRAER ERJ 190-200LR 2006 19000029 23.2.21M 4L-MGT 

OY-YDS EMBRAER ERJ 190-1 0OIGW 2007 19000085 23.2.21M 4L-TGH 

OY-ZCA Cessna 208B Grand Caravan EX 2014 208B5128 10.3.21 TC-SMG 

OY-ZIX Glasflugel H 205 Club Libelle 1974 12 30.3.21 D-9465 

SLETTEDE: 

OY- Type Dato Ejer/bruger Årsag 

OY-BLA PA-28-1 80 Cherokee Archer 15.2.21 

OY-EDP Cessna 650 Citation III 3.2.21 

OY-GCF Cessna 340A 3.2.21 

OY-CGN(2) McDonnell Douglas MD-82 4.12.20 

OY-FLW(2) Beech 390 Premier IA 17.3.21 

OY-JCN McDonnell Douglas MD-82 31.8.20 

OY-JEV Cessna 551 Citation li 17.2.21 

OY-PCL Beech B200 Super King Air 17.2.21 

OY-SPB Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 9.2.21 

OY-VKG Airbus A330-34 4.2.21 

OY-YBA DHC-8-402 24.3.21 
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Solgt som D-EDVU(2) 

Havareret 

Solgt til Sverige 

Solgt som EP-TAT 

Solgt som RA-02765 

Solgt som EP-MDZ 

Solgt som SE-RMI 

Air Greenland A/S, Nuuk Solgt til Holland 

Execujet Europe A/S, Roskilde Solgt som N334JE 

Sunclass Airlines ApS, Dragør Solgt som N349UK 

Udlejet til Mozambique 

W'e keep our evslomers flyinq 

IMPROVE YOUR PILATUS PC-12 
Reduced Fuel Flow, lncreased Range 

lmproved Take-Off Performance 

Quicker Climb: 250-400 ft/min 

Faster Cruise: +10 kts 

EASASTC 
Contact mob@dao.dk +45 2620 2136 



Flyveskolerne 
GØR DIN DRØM 

TIL VIRKELIGHED 
INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG 

SKOLING - ALLE UDDANNELSER TIL 
FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER. 

----------------
A,., o,« Midtjysk = 
T ... ~,.., --- --- (1) = 
0
"-·'"' " Flyveskole o 
----------------

PPL og LAPL Teori og praktisk skoling 
GEN, BEG og N-Beg radio samt sprogtest 

Distancel earning og holdundervisning 
BILLUND 

AIRCENTERi 
www.m1dtjyskflyveskole.dk 

28186746 eller h.b.sunds@secret.dk 

Billund Air Center A/S 
St'81US'i8J 15 • DK-7190 Bllunc 

Lutthavnsvej 34 - 38 , 4000 Roskilde , Tlf: 4619 1114 
Email: cat,§.alrcat.dk • www.eircat.dk 

Tl': +45 7533 8907 • E-mai bac@b I1uadaiccemer.ak • 
www.billundaircenter.dk 

lkaros ATO tilbyder: 

• Teori PPL 
• Teori. IR(A), Distance Learning, 15:) tirr-e~ 
• Teori EIR(A)/CBIR(A), D stance Lea•n1ng 30 t i rier 
• Teori, BEG, \JBEG, GEN, \JJOR-~-0/ 'AEK 
• Skoling til PPL & CPL 

HELIFLIGHT.DK TILBYDER UDDANNELSE 
PÅ HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22, 

ROBIN SON 44 OG EUROCOPTER 120. 

• Skoling til en· og to-motoret ldassere:t ghed 
• Skoling til en- og to- --notoret instrument~en greo 
• Skoling til lnstr Jktør rettigl--ed, =1 
• Skoling til lnst~Jme,it lnst"wktør rettigried. Fil~ 
• Skoling til CRI SPA r✓ E 
• Skoling til Nat rett,gred. NO 

Undervisningen varetages af 
professionelle instruktører. 

• PC. VFR/IF,, en- og to-motoret 
• 12. ti-ne, :Jiff .. cg Fam.træri'1g 
• Sprog Assesment :>ansk & Engels< 
• Revalidatior-/Renewa di'I. rert ghede~ 
• Flyudleje 

Helitl1ght.dk ApS 
iJk~rQ$ Ffy • 'Roskilde Lufthavn 

l\jfthavnsvej 60 • 4000 Roskrlde 
wJM.v.;Jcar-0,;.c:j~; ikaros@ikaros.dk • Tlf . 46 '4 18 70 

HangarveJ H. 11 • 4000 Roskilde Lufthavn 
Tit: +45 70 22 52 60 • Kontakt@hehtl1ght.dk 

Mindeord: + 
Jakob Stoppel (1943-2021) 

Jakob Stoppe! bb· fodt tre dage for sam
arbejdspolitikken brod sammen den 29. 
august 1943. H an dode den 13. februar 
i år kort efter at ha,·e fået kon•tateret en 
aggressiv leukæmi.Jakob gjorde tjeneste 
i Flyvevåbnets Eskadrille 722. men forse 
og fremmest vil han bli\'e husket for sin 
hobbybutik. Den sidste store af s]aQ"sen 
i Danmark, Butikken rnr også en klub. 
et mødested, et fristed, et , ·ærtshus med 
kaffe og kage, en fast institution i mange 
menneskers liv. Det kunne \'are en time 
at købe en tube lim, fordi man også lige 
skulle snakke med Jakob og ln·em, der 
nu ellers gik omkring og kiggede eller 
hyggede sig i baglokalet. Jakob byggede 

modeller, der ble\' udstillet i forbindelse 
med premiererne på storfilmene Ban
le of Britain og Tcra. Tora. Tora. Hans 
decal ·idder på plastikmodeller. der er 
bb·ec bygget m·eralt i Danmark. på fly
, estaLioner. i pti\'a:e l"Uem på ungdom,
·kolekur,er. you-name-it. 

Coronarescriktionerne betod. at 
der kun kunne ,·ære tOOgt)Ye i kirken ,·ed 
bisættelsen. men en storre flok ,·ar for
samlet udenfor. og der ,·ar flere blonrter
buketter end der er dele i en Lancascer i 
skala 1 :72 fra Airfix. Jakob efterlader et 
stort tomrum. H\'or skal man nu gå hen 
og sporge om alt muligt mellem himmel 
ogjord? 
OSH 
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~ ASERVICE 
u r,mu.L A'll ATtON H UIU Al'S WWW,G"U .UICI .DM 

GENERAL AVIATION SERVICE APS 
LUFTHAVNSVEJ 44 
4000 ROSKILDE 
DEN~'ARK 

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

ooatoo 

-

SCAN KODEN OG SKR!V OIG OP 
TIL VORES NYHEDSBREV 

. 

Could you cut 

DK 145.0098 
DK.MG 1008 

the cost of your 
Aviation lnsurance? 

ISICOVe 
To find out more go to Visicover.com 
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AEROCLEAN 

EDXJ Husum 
0049/4841 /935588 

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

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 
• Revalidation/Renewal div. rettigheder 
• Flyudleje 

R skil de L 'tr, vr • Lufthav svej 60 • 4000 Rosk.lde 

'1ttp://www ro dk• ikaros@ikaros dk• Tlf.: 46 1418 70 



Rune Balle 

Ansvarshavende Chetreda'" 
og d · "'ør 

Genåbning 
u gwer af FLW siden 2013 

A-cert /PPL 1991 
CPL i New Zealand 2003 
CPL i Danmark 2004 

~;yvepladschef på Samsø siden 2004 
yve,nstruktør 2005 

Søfly Rating Canada 2012 

For godt et år siden var Danmark, og det meste af Europa, luk
ket ned på grund af COVID-19, og selvom vi måtte leve med 
restriktioner hele sommeren 2020, skulle det bare blive meget 
værre som tiden gik! 

Vi er nu igennem et utrygt efterår, og en endnu utryggere vinter, 
hvor store dele af samfundet var lukket ned, for at undgå for stor 
spredning af den lumske virus. Folkeskoler, friskoler, efterskoler, 
gymnasier, erhvervsskoler og universiteter var lukket ned i må
neder, hvor elever måtte undervises hjemme ved computerne. 
Og tusinder af medarbejdere i det offentlige, samt mange pri
vate virksombeder, arbejdede hjemmefra i måned efter måned, 
for at holde smittetrykket så langt nede som overhovedet muligt, 
så sundhedspersonalet kunne følge med, uden at sundhedsvæ
senet brød sammen. 

Samtidigt knoklede producenter af vaccine med at udvikle og 
fremstille vacciner, og trods begyndervanskeligheder med ud
rulning af vaccination, så er vi nu nået så langt, at vi nærmer os 
en situation, hvor vi forhåbentlig snart kan begynde at se starten 
på enden af alle de restriktioner vi har levet med. For luftfarten 
har været ufatteligt hårdt ramt, hvilket har betydet at tusinder af 
piloter, kabineansatte, lufthavnspersonale og alle de mange an
dre ansatte i rejsebranchen har stået uden job i mange månede1~ 

D er er nu lys for enden af tunelien, og det er en fornøjelse at 
møde spirende optimisme blandt de mange, der har ventet på 
at komme tilbage på arbejde. Flyvemaskiner, der har stået lang
tidsparkeret, gøres klar til at komme på vingerne, og alle de 
uundværlige medarbejdere gør sig klar til at komme tilbage på 
arbejde, alt imens verden langsomt åbner sig. Ifølge IATA skal 
vi dog helt til 2023, før vi er tilbage til niveauet før COVID- 19, 

men derfra forventes markant vækst. Fra 2039 forventer IATA 
at 8,5 mia. mennesker vil rejse med fly hvert år, mod "kun" 4,5 
mia. passagerer pr år i 2019! 

Pandemien har dog stadig tag i luftfart og flyvning, for vi skal 
passe på hinanden. Derfor er mange arrangementer stadigvæk 
lagt i "holding", hvilket vil sige at både DAl'l'ISH AIRSHOW 
i Karup og Roskilde Airshow udsættes, indtil det er muligt at 
samle mange mennesker, uden at risikere spredning af virus. 
Restriktionerne er dog ikke værre, end at det ser ud til at mange 
små arrangementer kan afholdes, og derfor bliver det sandsyn
ligvis muligt at afholde FLYV-ind på Samsø, i første weekend af 
juli, ligesom foreningen Danske Flyvere satser på at afholde en 
"skovtur" på Samsø Flyveplads fredag den 20. august. Men vi 
kan også glæde os over at kunne flyve til "PANKOSH" og spi
se pandekager på Revninge Flyveplads, samt deltage i mange 
andre mindre arrangementer, der annonceres på www.flyv.dk 
efterhånden som vi får bekræftet arrangementerne. 

FLYV er denne gang fyldt med glædelige, optimistiske og inspi
rerende historier fra ind- og udland. Blandet andet om det nye 
danske luftfartsselskab Airseven, der er på vingerne i samarbejde 
med Copenhagen AirTaxi, som i år kan fejre 60-års jubilæum. 
Men vi har også beretninger fra Norge, hvor danske F-16 har 
deltaget i en stor arktisk øvelse, og så bringer vi en opfordring til 
at nyde de mange skønne danske flyvepladser i artiklen TOP-10 
danske flyvepladser! Derudover kan man læse om kunstflyvning 
med veteranfly (Vintage Aerobatic World Championship) og en 
spændende historisk beretning om Hugo Jungers liv og hans bi
drag til flyvehistorien og flyvemaskinens udvikling. 

God læselyst! 

\ 
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KORT SAGT 

KOR T 

SAGT 
Af Ole Steen Hansen og Rune Balle 

En Tempest holder allerede på banen, mens en Typhoon meget symbolsk taxier ud bag den. 
Illustration: Ministry of Defence 

TYPHOON, F-35 ELLER TEMPEST? 
Alle tre tak, men måske .. .. Det britiske 
forsvarsministerium har i sit skrift Defence 
in a competitive age fremlagt planer for Royal 
Air Force, frem til 2025. "Tidligere planer 
har været overambitiøse og underfinan
sierede," sk1iver ministeriet, "så styrkerne 
er blevet overbebyrdet og underforsynet." 
Alt i alt en interessant observation, al den 
stund, at det næppe var sådan, de i sin tid 
blev fremlagt. Men nu har regeringen på 
trods af pandemi og økonomiske Bre
xit-konsekvenser boostet forsvarsbudget
tet med 14% i perioden. Alligevel er der 

ikke råd til alt. 24 af de ældste Eurofighter 
Typhoons vil blive pensioneret, og de spa
rede penge ved at operere dem vil gå til at 
opgradere resten af Typhoon-flåden. RAF 
vil således opretholde syv jagereskadriller. 
RAF har allerede faet leveret 21 F-35'ere 
og har forpligtet sig til at købe 27 flere. 
I de nye p laner tales der nu om, at man 
vil "udvide F-35-styrken ud over de 48, 
man har forpligtet sig til". En noget løs 
formule1ing, da der tidligere har været talt 
om at købe 138. Dette tal nævnes ikke de 
nye planer. Nu er briternes eget projekt 
med en femtegenerationsjager, Ternpest, 

kommet på banen med håb/forventnin
ger om, at den skal være operationsklar 
i 2035. Gratis bliver den næppe. Så hvor 
mange fly af hvilket type1; RAF kan for
ventes at have i fremtiden, bliver man i 
virkeligheden ikke meget klogere på. For 
nu har ministeriet vel ikke, med udsigten 
til at ville operere tre typerjagerfly i RAF, 
kastet sig ud i noget, som fremtidige plan
læggere vil beskrive som netop "overam
bitiøst og underfinansieret"? 
OSH 
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VIL DU FLYVE MUSTANG? 
Og har du ikke noget problem med, at 
den kun koster I 0% af, hvad en original 
Mustang gør? Kan du også leve med, at 
udgiften til vedligehold kun er I%, og at 
dens Rotax-9 l 5iS Turbo kun sluger 15% 
af den mængde fuel, som en Rolls-Royce 

Merlin labber i sig? J a, så er der håb for
ude, for den 20. maj havde ScaleWings 
AeroGroup produktionsmodellen af sin 
70% skala SW-51 Mustang på vingerne. 
Første flyvning varede 35 minutte1; flyets 
systemer, bl.a. det elektriske understel, 
blev testet, og alt fungerede tilfredsstil-

!ende. Mini-Mustangen er fremstillet i 
kulfiber og alle detaljer såsom nitter og 
lærredsbeklædning er omhyggeligt gengi
vet. I modsætning til originalen behøver 
piloten ingen faldskærm, men det er flyet 
så til gengæld udstyret med! 
OSH 

Boemg Oreamliner fra United Airlines i Los Angeles - fotograferet i de gode gamle dage før coronakrisen. 
Foto: Wikimedia Commons/Eric Salard 

UNITED VIL HAVE FLERE PILOTER 
Lige nu er luftfarten grounded langt hen 
ad vejen. Men United Airlines i USA for
udser, at vi vil vende tilbage til den situati
on, der var før coronaen. Pilotmangel. Så 
selvom United ikke længere planlægger at 
uddanne 10.000 nye piloter i 2020'erne, 
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har selskabet dog fortsat 5. 000 i tankerne. I 
februar 2020 købte selskabet en flyveskole 
i Arizona, hvor piloterne skal uddannes. 
Og United vil satse på, at mindst halv
delen af aspiranterne skal være kvinder 
eller farvede. Planen er at skabe en pool 
af talentfulde piloter, der kan hentes ind 

på ruterne. O g tankegangen e1; at nogle 
unge vokser op med lysten til at blive pilot, 
men uden nogen form for støtte i deres 
miljø. Ved at give støtte vil talen tmassen 
udvides, og United håber at få de bedste. 
OSH 



USAF VISER FLAGET 
I en verden hvor flere lande begynder at 
spille lidt mere med musklerne vil USAF 
gerne være med til at understrege, at man 
står ved sine allierede. En B-1 var tidlige
re i år i Indien. Det er første gang denne 
flytype har besøgt Indien. To B-1 'ere har 

WIDERØE ELECTRIC 
Ambitionerne fejler ikke noget, nogle af 
Norges indenrigsruter har længder, der sva
rer til at man flyver fra Kastrup til Rom, 
måske med en mellemlanding undervejs, 
men alligevel. Det, der er indenrigs i Ior
ge, kan sagtes være in ter europæisk i andre 

været i Polen, hvor de blev tanket meget 
hurtigt - hot - for at simulere, at der var 
risiko for angreb, så de skulle på vinger
ne igen. I februar i år deployerede fire 
B-1 'ere til Flyvestation Ørland i Norge. 
En talsmand fra Pentagon har udtalt, at 
USA skal være "strategisk forudsigelig, 

KORT SAGT 

men operationelt uforudsigelig". Derfor 
er de strategiske amerikanske bombefly 
begyndt at dukke op forskellige steder i 
verden, hvor de ikke har været fø1: Signa
let skal være, at andre ikke skal begynde 
at lege med tændstikker. 
OSH 

Kommer P-Volts i drift fra 2026? Vi venter spændt! 

sammenhænge. Så verden ser spændt til, 
hvad der sker med Widerøes nye projekt. 
Det norske selskab er en del af en trio, hvor 
Tecnam sørger for flystellet, og Rolls-Roy
ce sørger for motorer og drivline. Resultat 
af samarbejdet skal blive til P-Volt, et fly 
der er baseret på Tecnams P22012 Tra-

Illustration: Rolls-Royce. 

velle1~ og som skal kunne transportere ni 
passagerer. Noget langdistancefly bliver 
det næppe. Særlig mange passagerer vil 
det som beskrevet heller ikke kunne tage. 
Men alting skal begynde et sted, og kom
mer det i drift fra 2026, som man forven
te1~ vil det da være en interessant udvikling. 
osH ;,,, 
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NY BOG 
"PASTORALE" 
af Max Ulrich Klinker 

Tekst: Rune Balle 

Da Max Ulrich Klinkers seneste 600 si
ders roman "PASTORALE" ankom til 
FLYVs redaktion, opstod der et akut be
hov for overspringshandlinge1; for en bog 
på tykkelse med en mursten skulle læses, 
for at kunne give bogen og forfatteren en 
rimelig omtale. Med andre ord var op
gaven - for at være helt ærlig lidt op ad 
bakke. For med tusinder af gøremål og 
opgaver på den lange to-do-liste, er det at 
sætte sig til rette med en 600 sider roman, 
næsten som at tage en pjækkedag eller to. 
Men det skulle jo gøres! 

Romanen "PASTORALE" blev ikke desto 
mindre de bedste "pjække-dage" i mange 
år, for allerede efter få siders læsning stod 
det klart, at læsning af Ma,x Ulrich Klin
kers roman var en fornøjelse - ja nærmest 
en nydelse! For Max Ulrich Klinker har 
en helt unik evne til at fortælle, og en helt 
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unik evne til at suge læseren ind i det uni
vers han beskriver. 

Max Ulrich Klinker er tidligere erhvervspi
lot og derfor i stand til at sætte sig ind i 
det univers, som Anden Verdenskrigs pi
loter må have levet i. Derudover forstår 
han mennesket; hvilket gør, at man som 
læser nærmest bliver tilskuer til de dra
maet; der udrulles i romanen. 

Vi møder "PASTORALE's" hovedperson 
Hermann som ung knægt i Kenya, hvor 
han er vokset op på en farm med dansk 
far og britisk mor, hvorfor han bliver op
taget i Royal Air Force, da han melder 
sig som frivillig. 

Gennem en periode på omkring halvandet 
år, følger vi H ermann, fra han gennem
fører grunduddannelsen på Tiger Moth, 

Bogen er udgivet på 
forlaget Brændpunkt. 

ISBN: 978-87 -94083-12-6. 
Pris: 299 kr. 

til han tvinges væk fra sin idylliske udsta
tionering i Frankrig, da tyskerne angriber 
Frankrig i foråret 1940. 

Hermann bliver som bare 19-årig fartøjs
chef på en tomotoret "Blenheim mark 
IV" i en eskadrille på rundt 15 fly, der 
udstationeres på et slot ved en stor græs
mark nær Reims, tæt på grænsen mellem 
Frankrig og Tyskland. Her skal han - sam
men med sin navigatør Robert og skytten 
Jack - håndhæve fransk suverænitet, eller 
på godt dansk skyde tyske fly ned, når de 
drister sig over grænsen. 

Inden udstationering i Frankrig, bliver 
H ermann inviteret på besøg hos sin na
vigatør Robert, hvis familie ejer et større 
gods i England. Her møder han Roberts 
lillesøster Anne, der gennem hele roma
nen spiller en afgørende rolle, da Her-



mann og Anne hurtigt bliver venner og 
mere end det! 

"PASTORALE" er en krigsroman med 
død og ødelæggelse, luftsej re, tab af kam
merater, fest og druk, hor og ægte roman
tisk kærlighed. Hermann oplever på halv
andet år det hele, og som læser er man 
med på sidelinjen, hvorfra man kan glæ
de sig over heltens sejre, føle hans tab og 
krumme tæer over hans ungdommelige 
dumheder. 

For mange travle FL'{V-læsere er 600 si
der eller hele 80 kapitler "PASTORALE" 
nok en ordentlig mundfuld at gå i gang 
med, men helt bestemt en roman, som det 
vil være synd at gå glip a( At læse "PA
STORALE" er næsten som at se en af 
de rigtigt gode krigsfilm om Anden Ver
denskrig. Men at læse "PASTORALE" 

Max Ulrich Klinker var i en 
årrække pilot i SAS, hvor han fløj 
DC-9, indtil han blev 'grounded'. 

med en dansk helt, skrevet på dansk af 
en dansk forfatter giver en helt særlig di
mension. Bogens sproglige finurligheder 
og de indforståede elementer gør bogen 
til noget helt særligt, som det ville være 
svært at få med i en oversættelse af en 
tilsvarende engelsk eller fransk roman. 
Bogen er ganske enkelt unik, og en tan
kevækkende fornøjelse. 

Ordet PASTORALE betyder blandt an
det 'landlig idyl', og en stor del af hand
lingen udspiller sig i idylliske omgivelser 
i England og Frankrig, men der kan også 
lægges mange andre tolkninger ind i be
grebet PASTORALE, der oprinder af 
latin med betydningen 'hyrde'. I det hele 
taget er der mange lag i romanen, hvil
ket gør den spændende og tankevækkende 
at læse, og gruble over. Heldigvis slutter 
bogen i 1940, hvorfor vi som læsere kan 

lltf=t•D 

håbe at Max Ulrich Klinker fortsætter 
fortællingen . 

Max Ulrich Klinker fortæller til FLYY, 
at det tog fire år at skrive bogen, og at 
flere andre læsere har vist interesse for 
at en fortsættelse, men at en "to-er" ikke 
er lige på trapperne . . . men hvem ved? 
Max Ulrich Klinker var pilot i SAS og 
studerede jura. Som advokat praktiserer 
han nu i Sydfrankrig, hvor han blandet 
bistår sine danske kliente1~ og når han har 
tid, læser han litteratur og skriver novel
ler og romaner. 

Skal der uddeles propeller, så bliver det 
helt klart 4 ud af fire, for det er en blæn
dende god bog! ;:y 
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Copenhagen AirTaxi gennem 60 år 

"Farfar" er æresgæst da FLYV den 3. 
juni besøger Copenhagen AirTaxi, i 
forbindelse med 60 jubilæet "Faifar 
jjlder 98 år i morgen" fortæller Jimmy 
Arly Larsen på vej ind i mødelokalet, 
hvor Farfar sætter sig til rette, stokken 
bliver parkeret bag døren, og han glæ
destrålende begynder at fortælle om 
"gamle dage". 

'Ja vi startede jo med at Lave Lufifoto fra 
Skovlunde Flyveplads i 1948, og det var en 
herlig tid" fortæller Farfar der rettelig 
hedder Arly Larsen, og er kendt som 
grundlæggeren af Copenhagen Air
Taxi, der den 14. juni 2021 kan fejre 
60-års jubilæum for den "nye" virk
somhed der blev til i 1961, da første 
fly blev købt. Kenneth Arly Larsen 
kommer ind i mødelokalet med en 
billederamme, hvori en kopi af købs
aftalen på firmaets første fly er mon
teret. Købsdatoen er 14. juni 1961 ! 

Farfar Arly tager imod billedrammen 
og begynder at fortælle historien om, 
hvordan luftfotovirksomheden blev 
tvunget til at købe et fly. "Det var egent
lig ikke meningen, at vi skulle købe et fly, far 
det gik jo udmærket med at lf!Je fly. Men lzift,
fartsdirektoratet ændrede på reglerne, så man 
ikke kunne ja koncession til at flyve fa to.flyv
ning, hvis man ikke gede flyet". 

Det var dengang man kunne få "kon
cession" til luftfotoflyvning, hvilket 
gav ret til at flyve meget meget lavt! 
"Det var vi jo nødt til" fortæller Farfar, 
der forklarer, hvordan man var be
grænset af kameraet, der ikke havde 
teleobjektiv og som gav rystede bille
der, fordi de film der blev brugt ikke 
var lysfølsomme nok. 

"Farfar" Arly Larsen lagde grundstenen 
til Co pen hagen Air Taxi i 1961. Men det 

startede med luftfoto i 1948. 

FLY-EJERSKAB MEDFØRTE UDLEJNING 
Farfar Arly fortæller, hvordan det at 
eje et fly ændrede hele forretningen, 
for flyet kunne jo lejes ud, når det ikke 
blev brugt til fotoflyvning. Og samme 
år som første fly blev købt, blev fly
flåden udvidet med en Cessna 172. 
Kenneth tilføjer, at det var den første 
l 72'er i Danmark med skrå bagrude 
og skrå hale, hvilket var noget helt 
særligt dengang, og så tilføjer han, at 
Cessna' en gav virksomheden endnu et 
forretningsområde. 'Ja" tilføjer Farfar 
Arly, 'Jor da der kom en kunde, der ville lge 
Cessna'en, skulle han jo omskoles, og så måt
te der ansøges om skolefl-yvningskoncession ". 

TAXAFLYVNING OG RUNDFLYVNING 
Med øget kapacitet blev det også mu
ligt at flyve rundflyvning og taxaflyv
ning fra Skovlunde, og så blev der 
købt flere fly og ansat flere piloter, og 
i 1962-63 fik Arly certifikat. "Det der 
med at flyve, det sagde mig nu egentlig ikke 
så meget", fortæller farfar Arly med et 
glimt i øjet, og tilføjer: 

"der varjo kun lidt at lave, når man skulle 
starte og lande, og resten cif tiden så skete 
der ikke rigtigt noget. Så det blev aldrig til 
ret meget flyvning". 

Til gengæld skete der noget, når Arly 
var på jorden, for virksomheden blev 
stille og roligt til mere og mere, og da 
Kenneth vendte hjem efter at have 
aftjent sin værnepligt i 1969, overtog 
han mere og mere af ansvaret for 
Copenhagen AirTaxi, der den 1. juli 
1974 ændrede navn fra Copenhagen 
AirTaxi v/ Arly Larsen til Copenha
gen AirTaxi ApS. 

'RUTETAXA' 
I 970'erne var den periode, hvor 
Copenhagen AirTaxi for alvor blev 
et "luftfartsselskab" . Det var dog ikke 
uden sværdslag, for i 'monopoltiden' 
var det ikke uproblematisk at åbne fly
rute1~ og SAS satte hælene i for konkur
rence, selvom det bare var fra et lille
bitte selskab, der fløj med fly, som kun 

kunne tage en hånd
fuld passagerer. 



For at komme videre med planerne gik 
Arly og Kenneth til trafikministeriet, og 
de vandt over SAS (Danair). I 1971 fik 
de således lov til at flyve "regelmæssig 
taxaflyvning", som det hed dengang, 
og første rute blev Skovlunde - Samsø 
- Skovlunde. Et par år senere var be
grebet blevet til "RUTE-TAXAFLYV
NING" og i 1973 kunne Copenhagen 
AirTaxi åbne ruten mellem Kastrup, 
Anholt og Læsø, hvilken senere flytte
de med til Roskilde, da Skovlunde blev 
lukket ned, og alle aktiviteter rykkede 
til Roskilde Lufthavn. 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
I 1993 blev anpartsselskabet lavet om 
til et aktieselskab og ApS erstattet af 
A/S. Den 15. maj 2001 trådte Ken
neths hustru K arin ind i bestyrelsen, 
hvor hun i 20 11 også kom til at dele 
bestyrelseslokale med datterenJean.ni 
og sønnenJimmy. Alle arbejder til dag
lig sammen i Roskilde Lufthavn, hvor 
Karin sørger for regnskaber, Kenneth 
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er direktør, Jimmy er chef for flyve
operationerne ogJ eanni har ansvar for 
skoleflyvning. O g for et par år siden 
blev Jimmys hustru Dorthe ansat til at 
bistå med administrationen i selskabet. 

NYE TIDER 
Gennem årtier har Copenhagen Air
Taxi været kendt for skoleflyvning og 
taxaflyvning samt "ruten" til Anholt og 
Læsø samt værkstedet CAT flyservice. 
Derudover har Copenhagen AirTaxi 
stået for at administrere og bemande 
flere lidt større fly, såsom KingA:ir og 
Pilatus PC 12. 

Året 20 l 0 bør dog nævnes, fordi det 
er lidt af en milepæl, idet Copenha
gen AirTaxi udvidede forretningen til 
også at flyve i Grønland i et samarbej
de, hvor tre Partenavia'er nu opere
rer under navnet AirZafari Green
land. Samarbejdsmodellen viste sig 
at fungere rigtigt godt, hvilket førte 
til endnu en nyhed: Global Reach 

Aviation, der har base i Billund, og 
på samme måde er Airseven en del 
af Copenhagen AirTaxi. Uden nogen 
sammenligning åbner AirTaxi-famili
en en mikroskopisk afdeling på Samsø, 
der jo historisk har spillet en afgøren
de rolle for Capenhagen AirTaxi, hvis 
allerførste rute jo netop gik til Samsø. 

Copenhagen AirTaxi er med andre 
ord en spændende virksomhed, der 
har fløjet tusinder af passagerer fra 
A til B, og uddannet hundreder af 
unge pilote1; der har fået deres første 
erfaringer som professionelle piloter 
som rundflyvningspiloter, tax:ipiloter 
og instruktøre1: Med AirZafari Gre
enland, Global Reach Aviation, Air
seven og Samsø Air Safari har Copen
hagen AirTaxi nu endnu mere at byde 
både passagerer og piloter. På blot 60 
år har Copenhagen AirTaxi gjort det 
ingen havde kunne forudse, der har 
skabt en familieejet virksomhed med 
et godt rygte og glade medarbejdere. 

Tredje generation ved roret: Jeanni Kimmer Nilsson (Chief Flight Jnstructor VFR) 
og Jimmy Arly Larsen (Oirector Flight Operations, Chief Flight lnstructor IFR). 



Take to the skies again ... 

... Vvith Air bp 
Sterling card. 

air bp 

--



Over en periode på to uger - i juni måned i år - løb den femte AGE 
øvelse af stablen. Øvelsen blev første gang afviklet under navnet 
Artic Chat/enge Exercise i 2013, med Sverige som lead nation, og 
siden er AGE afviklet hvert andet år. 

Tekst og foto: STI 

AGE udspringer af de tidligere nordiske 
samarbejdsøvelser, der gik under navnet 
Nordic Air M eet. Danmarks første del
tagelse i Nordic Air Meet var fra sven
ske Luleå i 2004, hvor Eskadrille 726 fra 
Aalborg deltog. D anmark deltog senest 
fra Rovaniemi i Finland i 201 9, og har 
således været repræsenteret i øvelsen fra 
alle tre hoved-baser. 

Øvelsen er en øvelse, der foregår i det ark
tiske område mod en "fjende", der har et 
højt træningsniveau og opererer med mo-
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derne flytyper og våben. ACE primære 
flyveområde ligger over det nordlige Sve
rige og har en udstrækning på ca. 120 x 
240 nautiske mil. 

ACE-øvelsen markerer en række punk
ter, der vidner om en konstant udvik
ling af øvelsen. I februar i år underskrev 
Forsvarsminister Trine Bramsen en hen
sigtserklæring, der gjorde øvelsen til en 
Nordisk-Amerikansk øvelse, hvilket skal 
tilsikre, at øvelsen forbliver en af de stør
ste europæiske flyøvelser. 

I 2021 deltog Danmark for første gang i 
øvelsesplanlægningen, hvor flere repræsen-

tanter fra Flyverkommandoen deltog på 
højeste ledelsesniveau. Norge deltog for 
første gang med F-35 kampflyet, der fløj 
fra Ørland Main Air Base, og for Norges 
vedkommende var det sidste gang med 
deltagelse af F-16, der fases ud. De dan
ske og norske F-16 fly fløj i øvrigt for sid
ste gang fra Bodø Air Base, i det basen 
lukkes ved udgangen af året. H erefter 
skal Bodø lufthavn fly ttes 900 meter og 
gennemgå en ombygning til over 3 milli
arder norske kroner! 

Ud over deltagelse fra de to norske baser, 
så deltog der ogsåjagerfly fra Kallax Air 
Base ved LuJeå i Sverige og fra Rovanie-



mi - der ligger lige på polarcirklen i Fin
land - hvor også amerikanske F-16 fly fløj 
fra. Endvidere deltog fly fra andre støtte
baser, så langt væk fra som England. Det 
var blandt andet C-130 Herkules, NH-90 
helikoptere, MFI-15 Saab Safari, RC-135 
Rivetjoint, KC-1 35 og KC-10 tankfly og 
E-3 Sentry AWACS fly. At øvelsen ikke kun 
er en flyøvelse blev understreget af delta
gelse af en topmoderne norsk fregat og et 
utal af jordbaserede luftforsvarssystemer. 

CORONA-UDFORDRINGER 
På gmnd af COVID-19 blev øvelsen noget 
mindre end førs t planlagl, idet flere lan
de måtte melde afbud. Ikke desto mindre 

ACECENlRE 

Nordic Air Meet 2004 - Kallax I Luleå, Sverige. STI se/tie efter 
1v1 luftkamp mod en Svensk Gripen. Samme dag blev der 
endvidere trænet 100 fods flyvning over de svenske træer. 

deltog ca. 2.500 personer og i omegnen af 
100 fly. For at undgå smittespredning, var 
der indført karantæne for alle deltagere, 
og den danske deltagelse startede med 10 
dages hård karantæne på et hotel i Bodø. 
Alle kom dog i gang med at arbejde efter 8 
dage og to negative corona-test udført af 
de norske myndigheder. Det var særdeles 
grundige dobbelt-tests med både podning 
af hals og næse. Resten af uge to gik med 
øvelsesforberedelser, lokale flyvninger og 
intensiv planlægning. 

Som en del af forberedelsen til selve øvel
sen, fløj de danske piloter såkaldte "Fam-ri
des, hvor de lokale procedurer blev gen-

nemprøvet i løbet af en flyvning. Piloterne 
trænede blandt andet lavflyvning ned til 
500 fod over - og mellem - de norske fjel
de. H ele øvelsen forløb over to uger med 
20 flyvepas fordelt over 10 flyvedage, og 
øvelsen viste endnu engang, at de nordi
ske lande er rigtigt gode til at samarbej
de på tværs af landegrænser og med en 
fælles høj operativ effekt. 

Gennem en øvelse af en sådan varighed, 
er det forventeligt at opdage udfordringer 
i samarbejdet, og de indhøstede erfaringer 
indgår således i forberedelserne af næste 
AGE, der afholdes i 2023. ;:,,, 
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FLY-IN SAMSØ 2021 
I ANLEDNING AF FORENINGEN DANSKE FLYVERES ÅRSDAG 18. 
AUGUST ARRANGERER VI, I SAMARBEJDE MED FLYV, FLY-IN PÅ 

EKSS- SAMSØ FLYVEPLADS 

FREDAG, 20 AUG 2021 

1100-1900 LOKAL TID 

KOM OG VÆR MED TIL FORENINGENS FØRSTE FLYVENDE SAMLING I 
MANGE ÅR. DET FOREGÅR SELVFØLGELIG UDENDØRS. 

KØB EN "BYG-SELV BURGER" OG LÅN GRILLEN 
LÅN EN CYKEL ELLER EN KAJAK OG KIG NÆRMERE PÅ ØEN 
MØD VENNER FRA NÆR OG FJERN OG FÅ EN FLYVERSNAK 

AF HENSYN TIL INDKØB KRÆVES TILMELDING TIL; 
RUNE BALLE PÅ RUNE@FLYV.DK ELLER 4016 4044 

SENEST ONSDAG 18. AUG 2021 

FORENINGEN 

DANSKE FLYVERE 

Samsø Terminaler sommeren 1963. 

Samsø Terminal 1, 2020. Foto: Palle Larsen. 

l=LVV 
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Midt under corona-ned/ukninger og 
rejserestriktioner har Danmark fået 

et nyt luftfartsselskab, Airseven, 
som ser lyst på fremtiden. 
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CAT I Copenhagen AirTaxi er medak
tionær i Airseven og det har i det sene
ste år givet en masse ekstra aktivitet. For 
CAT har ansvaret for at Airsevens to 
Boeing 737'ere bliver holdt ved lige ef
ter alle forskrifter, lige som CAT har an
svaret for den daglige drift af de to fly. 



• a1rseven 

,,, 
rseven " ._ -, 

. . ,,s::.. 
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1at1~1,11 
I ' \rseven 

ltlli§i'iRSI 

AOC 
For at flyve kommercielt er det nødven
digt med et Air Opators Certificat - der 
i daglig tale forkortes til AOC - og for 
at luftfartsmyndighederne kan udstede 
et AOC, er der en lang række krav, der 
skal være opfyldt. Et luftfartsselskab skal 
nemlig have en række "postholders", der 
har ansvar for blandt andet økonomi, tek
nisk vedligehold, og uddannelse af piloter, 
kabinepersonale og mekanikere. Ud over 
at kravene om "postholders", er der også 
krav om at mange af disse skal være ansat 
på fuld tid, hvilket kan blive ret kostbart 
i opstartsfasen for et nyt luftfartsselskab. 
Derfor var det nærliggende for initiativ
tagerne til Airseven at se sig om efter en 
samarbejdspartner, der havde et AOC, 
og som også havde ansatte, der kunne be
sætte de nødvendige "poster" i selskabet. 

CAT OG JET 
Airsevens adminisu·erende direktør - Klaus 
Ren, der har over 35 års erfaring fra bl.a. 
Maersk Air ogJetTime - fortæller til FLYY, 
at CAT var en oplagt samarbejdspartner, 
fordi CAT allerede havde erfaring med 
jetfly. Siden januar 2020 har CAT nem
lig stået for drift af to Bombardier CRJ 
200, der har base i Billund Lufthavn, hvor 
de flyver for CAT under navnet "Global 
Reach Aviation". Derudover har CAT i 
mange år stået for drift af turboprop-fly 
af typerne King Air og Pilatus PC 12, og 
selvfølgelig de mange stempelmotorfly, 
der også flyver for CAT 

KONTOR HOS CAT 
Klaus Ren tager imod FLYV i et tidligere 
klasselokale hos CAT, hvorfra der er ud
sigt til de to Boeing 737'ere, der står par
keret på forpladsen i Roskilde Lufthavn. 
I klasselokalet er skoleborde- og stole ud
skiftet med hæve-sænke-borde og instruk
tører og pilotelever erstattet af teknikere 
og administrativt personale, der knokler 
for at fa Airseven på vingerne. 
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I I 

a1rseven 

FREMVISNING 
K.Jaus Ren fortælle1; at første af de to lea
sede Boeing 7 3 7 'ere er klar til at gå i luften 
med passagerer, og han inviterer FLYV 
med over på forpladsen for at opleve de 
nyindrettede passagerkabiner. På vej fra 
CATs kontorbygning til terminalbygningen 
i Roskilde Lufthavn fortæller Klaus, at 
samarbejdet mellem CAT og Airseven er 
det perfekte "set-up", fordi huslejen er lav 
og moralen er i top. Med det mener han, 
at alle involvered e er "ildsjæle" der bræn
der for at fa Airseven til at lykkes, så der 
kan flyves turister fra Danmark til varme
re himmelstrøg syd for Alperne. 

FLOTTE FLY 
Vel igennem security går vi over til de to 

\\\ 

funklende Boeing 7 3 7' ere, der trods 30 års 
tro tjeneste - for blandt andet norske Braaten 
og SAS - fremstår som nye flyvemaskine1: 
Ikke mindst inde i kabinerne, hvor tekni
kerne netop har lagt sidste hånd på nye 
gulvtæpper og installation af spritnye lækre 
magelige lædersæder og moderne strømbe
sparende LED-belysning. For passagererne 
hos Airseven skal have gode oplevelser på 
vej til og fra ferie i sydens varme! 

LUFT UNDER VINGERNE EFTER CORONA 
K.Jaus Ren afslutter fremvisningen af de 
to Boeing 737'ere med at fortælle lidt om, 
hvilke passagerer der kan fo1vente at fa glæ
de af de to fly. Airseven har nemlig allerede 
masser af passagerer, idet selskabet har en 
ejerkreds, hvor størsteparten af aktierne 

AIRSEVEN 

er ~jet af de danske r~jsebureauer: Aar
hus Charter, SunCharter samt VERDN, 
der alle er del af Primo Tours-gruppen, 
der ejes af Bjarke H ansen og som også 
er bestyrelsesformand i Airseven. M ed 
knapt 100.000 chartergæster årligt giver 
det derfor god mening for Primo Tours at 
være medejer af Airseven, der ud over at 
flyve chartergæster for Primo Tours også 
vil kunne tilbyde at flyve for andre rejse
bureaue1; og derudover flyve ad hoc char
ter-opgaver, som f eks. fodbold-tilskuere 
eller andre, der kan fylde en Boeing 737 . 
M ed udsigt til genåbning af Danmark og 
destinationerne i "de varme lande", bli
ver der derfor nok at flyve med, når de to 
737'ere fra Airseven snart går på vinger

ne med passagerer! ;:,,, 
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20-22. august afholdes en spændende konkurrence i kunstflyvning 
med pragtfulde gamle fly. Der forventes deltagere fra mange lande. 
Tag din familie og venner med til EKOD. Kom og se på, og nyd den 
sjældne mulighed for at se disse prægtige mænd og kvinder dyste 
i deres fantastiske maskiner. 

Rundt omkring i det ganske danske land 
står der mange vidunderlige veteranfl); der 
er velegnede til at loope, rulle og tumle i 
luften. i'vlange af disse fly er i top-stand, 
men "keder sig", fordi ejeren ofte bare 
flyver en tur nmdt om flagstangen eller 
til et sparke-dæk-fly-in i ny og næ. Begge 
dele er selvfølgelig ikke ringe, men mange 
har lyst til at bruge flyene til det de fak
tisk kan, det de oprindeligt var bygget til. 
I Danmark har vi [eks. en Harvard, en 
Stearman, en stribe Chipmunks, en Stam
pe, et par Tiger l\!Ioth, en KZB ... og dem 
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Af Søren Dolriis, 
Founder/Vintage Aerobatic World Championship {VAWC) 

jeg har glemt. Tænk så på vores norske, 
finske og svenske brødre. Her er der tale 
om MANGE spændende fly. Og kigger 
du syd for grænsen eller til England, så 
er der RIGTIGT ivIAl"\/GE af disse fan
tastiske, romantiske maskiner, der kan 
tumle i lufthavet. Læg så til, at flyene ofte 
ejes af meget dygtige, erfarne pilote1; der 
tidligere har fløjet kunstflyvning eller er 
tidligere air force eller professionelle pi
loter ... så har man en cocktail, der bare 
SKAL fyres af! 

HVORDAN STARTEDE VINTAGE 
AEROBATIC WORLD CHAMPIONSHIP? 
Efter at have fløjet kunstflyvning i man
ge, mange år og herunder deltaget i både 
EM og VM, gik jeg lidt i tænkeboks. Jeg 
var nok mæt. Parallelt med at jeg fløj 
forskellige russiske high performance fly, 
havde den navnkundige Bill gennem en 
årrække restaureret vores gamle franske 
STAMPE (dobbeltdækker), og drømmen 
om at deltage STAlvIPEN i Cupe dA11ju 
var skarp. (Fransk kunstflyvekonkurren
ce kun for STAMPE). Men ak, da vi var 



klar ... var Cupe clAnju nedlagt! DANI
MIT! Hvad gør j eg så? Noget MÅ gøres! 
Det blev starten til, at jeg i j ulen 2015 
satte mig t"il tastaturet og skrev et oplæg: 
Vin tage Aerobat"ic World Championship. 
Lidt med tungen i kinden, men alligevel. 
O g ikke kun for STA..l\lIPE, men for alle 
kunstflyveduelige veteranfly. 

HELDET FØLGER DEN TOSSEDE -
ELLER LYKKEN STÅR DEN KÆKKE Bl. 

VÆLG SELV;-) 
Første og andet år blev holdt i Stauning, 

hvor der som alle ved, er et stærkt ve
teran-miljø. O g hvilken succes! H elt utrolig 
energi og glæde blandt deltagerne. Mange 
lande var repræsenteret. Og med hjælp 
fra Flieger Magazine, der send te to jour
nalister (hvilket resulterede i tre dobbel
topslag i Europas største luftsportsmaga
sin), kom vi flyvende i gang. Med mindre 
justeringer afholdt vi så VAvVC i Skive i 
2018, og med den stærke lokale opbak
ning fra Skive Motorflyveklub, Tommy 
og Ann-Martha' s team, og med endnu 
flere deltagere blev VAWC 2018 en mega 

VINTAGE AEROBATIC 

succes. På dette t"idspunkt tænkte vi, at det 
ville styrke udbredelsen af konceptet, hvis 
vi rykkede VAWC t"il udlandet hvert an
det år. Nye ideer ville komme t"il, Aere nye 
deltagere. De gæve tyskere overtog således 
arrangements-ansvaret for VAWC 2019, 
og endnu engang var der STO R glæde og 
stor t"ilfredshed blandt deltagene og deres 
"ground crew" (spouces, venner, familie). 
Og meget tyder, på at VA\1VC-konceptet 
har en meget bred appel, for ikke færre 
end 530.000(' 1!) har besøgt hjemmesiden 
de sidste 21 mdr. Mageløst! 
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HVILKE FLY KAN DELTAGE? 
HVOR SV ÆRT ER DET? 
Der flyves i tre kategorier af fly: VIN
TAGE, hvor flyene skal være ældre end 
1955 (f.eks alle de nævnte fly ovenfor). 
I CLASSIC skal flyene være ældre end 
1975 (Zlin, Bolkow, Yak 50 osv.) og ende
lig RE PLI CA, for fly med modifikationer 
(f.eks en Stampe med Lycomming motor), 
nyere Biicker Jungman ... og f.eks. Har
dy Vad' s vilde KZS. Så der ER mange, 
mange muligheder for lege med. Sågar 
har vi flere deltagende kunstflyveduelige 
veteran-svævefly! 

Sværhedsgraden vælger man selv, og den 
skal selvklart passe til det fly, man råder 
over, og den personlige erfaring man har 
i kunstflyvning. A1Ien vælger man ))Lo
oping the Loop'\ så vil jeg påstå at alle 
"søndagskunstflyvere", der kan loope og 
rulle lidt, kan være med. Her består pro
grammet i år af syv manøvrer: "Immel
man", 45 grader dyk, wingover, tønderul, 
vandret drej, halv cubaner, vandret drej. 
Og i denne klasse må man dykke for at få 
mere airspeed uden fradrag af point (se 
mere på ltjemmesiden). Som eksempel på
tænker Povl Toft at få sin datter Viktoria 
til at deltage i dette program (i Stampen). 

Har man lyst til større udfordringer, og 
har man flyet til det, så kan klasserne 
"Dancing the Cloverleaf" og "Rolling the 
Circle" snildt give sved på panden og et 
bredt smil på læben. 

"THE PERFORMANCE" -
ÆSTETISK LUFTBALLET TIL MUSIK! 
Denne flyvning flyves som en "freestyle" 
til musik, valgt af piloten. Flyet, pilotens 
tøj (!), programmet og musikken skal gå op 
i en højere enhed. Det er virkeligt smukt. 
Og måske endnu smukkere i "The Per
formance" /TEAL\1I, hvor der flyves æste
tiske manøvrer i formation ... til musik. 

KOM GLAD TIL EKOD 20-22 AUGUST 
Lufthavnsledelsen har en meget positiv 
holdning til VAWC, og vores lokale vært 
- Jens Ploug Larsen - er en fantastisk 
ildsjæl og vil helt sikkert også biddrage 
til den fantastiske stemning. Allerede nu, 
to uger efter tilmeldingerne er åbnet har 
16 piloter fra fire lande meldt sig til. Alt 
tyder derfor på, at vi, trods Corona-for
bandelsen, får et stort VA\,VC år: ;>r' 
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Tekst og foto: Rune Balle 

Danske Ayvepladser er til for at blive be
søgt, og derfor opfordrer FLYV læserne til 
at dele oplevelser fra sæsonen 202 1, hvor vi 

28 FLYV Nr. 3 2021 

endelig kan komme ud blandt andre men
neske1; efter snart et års bøvl med coro
na-restriktione1; necllukninger og hjem
mearbejdspladsec Om vi kan kåre årets 
bedste Ayveplads vil sommeren vise, men 
skriv til FLYV med dine bedste oplevelser. 

FLYV bringer her inspiration til at besøge 
10 danske flyvepladser, hvor der i cykelaf
stand er noget at opleve. Turen starter på 
den lille ø Vejrø, nord for Lolland, hvorfra 
den fortsætter til Ærø og videre via Drejø 
og Pøl til Stauning. H erfra går turen videre 



til Endelave, Samsø, Anholt og Læsø, for 
endelig at slutte på Mors. Men det kunne 
også have været en helt anden rute med 
start og slut andre stede1~ Vigtigst er, at vi 
giver et bud på flyvepladser som FLYVs 
læsere kan besøge og fortælle om. Om de 

ti udvalgte flyvepladsen hører til på en 
TOP- IO liste er en smagssag, og hvis du 
har andre forslag så gi' lyd! 

I artiklen er flyvepladsernes ikke rangord
net, men de ligger på en ca. 400 sømil lang 

rute, der kan flyves på et par dage, hvis 
man også skal have tid til at nyde flyve
pladserne og det flyvepladsernes opland 
har at tilbyde. Eventuel rangordning er 
op Lil dig som læser! 
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VEJRØ 
Mellem Sjælland, Langeland og Lolland ligger den lille 
ø Vejrø, der indtil for få år siden var beboet af en enkelt 
familie, der drev landbrug. Øen tilhører nu en større 
bank, og der er investeret en mindre formue i at opgra
dere lystbådehavn samt etablere restaurant, gartneri og 
hotel. Flyvepladsen har en bane på hele 630 meter; og 
spiser man i restauranten eller overnatter på øens hotel, 
så skal der ikke betales 350 kr. i landingsafgift. "Bessie" 
og FLYV besøgte øen for et par år siden, for at spise 
frokost, og det kan varmt anbefales, for både mad og 
drikke er fantastisk. Er man ikke til hotelovernatning, 
kan det faktisk lade sig gøre at få lov til at slå telt op på 
flyvepladsen, og tænk at nyde en gourmet-middag, for 
dernæst at vandre til flyvepladsen for at sove i telt, og 
så at vågne op til lyden af fugle og bølgeskvulp. Det må 
ganske enkelt være dansk "outback" når det er bedst! 
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ÆRØ 
Mette og Peter Nordquist har drevet Ærø Flyveplads lige 
så længe som de fleste danske piloter kan huske, og de gør 
det fantastisk godt. Om de har forbindelser til Rom vides 
ikke, men blandt venner kaldes flyvepladsen også for "Pe
ters-pladsen", og samme venner omtaler af og til Mette og 
Peters luftfartsselskab "Starting-Air" som "Ærøflot". Peter 
og Mette har lune og driller gerne igen, hvis man kommer 
for godt i gang, men de kan også sælge et par is eller leje 
cykler ud, så man kan komme på opdagelse på vidunderli
ge Ærø. Har man glemt at tanke hjemmefra, så er det ikke 
noget problem, for Mette og Peter sælger gerne en tankfuld 
AVGAS, og har man glemt at slukke for ":MASTER", så 
flyet er flad for strøm, låner de dig bare en lader - og det 
endda med et stort venligt smil, for sådan er det på Ærø, 
hvor man hjælper hinanden. Fra Ærø Flyveplads er der 
godt 5 km til Marstal, godt 6 km til Ærøskøbing eller godt 
26 km til øens golfbane på øens nordvestlige del. Øen har 
masser af gode spisesteder og gode overnatningsmuligheder, 
hvis man ikke vil sove i telt under vingen på flyvepladsen. 



NORDBORG / PØL 
Flyvepladsen Pøl - et par kilometer nord for Nordborg 
- er et skønt sted at besøge, og af og til afholdes der flyv
ind eller træf med kolde drikkevarer og pøl'ler på gril
len. Ikke langt fra Pøl - ca. 6 km - ligger Danfoss Uni
verse, hvor man kan blive klogere på naturvidenskab. Er 
man frisk på en skøn dagstur på cykel, så ligger Dybbøl 
Mølle blot 27 km fra Pøl, hvilket kan foregå via en fær
ge mellem Hardeshøj og Ballebro. Fra Dybbel Mølle er 
der ikke langt til Sønderborg. Et godt udflugtsmål her er 
Sønderborg Slot, hvor Christian II ifølge den sejlivede 
myte sled en rille i det runde bord i tårnværelset, hvor 
han sad som fange fra 1531 til 1549. Efter sit " ophold" 
på Sønderborg slot blev han i øvrigt overført til Kalund
borg, hvor han var spærret inde til sin død i 1559. 

Als, Sønderborg og i særdeleshed flyvepladsen Pøl er helt 
klart et besøg værd, og historien om Christian II kan jo 
inspirere til at flyve til Kalundborg Flyveplads, og grave 
videre i historien. 

DREJØ 
Eins, Twei, Drejø ... kunne man fristes til at sige, men 
lad os holde os til den lokale dialekt, der lyder fynsk. Øen 
er vidunderlig og ganske enkelt ren Morten Korch-idyl, 
som man ikke må snyde sig selv for. Landingsbanen lig
ger lige ud til "Det Sydfynske Øhav" og ud over 15 x 450 
meter græsbane er der faktisk 200 meter ekstra lige øst for 
banen, så alt i alt kan man regne med 650 meter til start 
og landing, hvis man vel at mærke er opmærksom på, at 
en lille vej krydser banen mellem de 450 meter og de 200 
meter "ekstra". I gå-afstand fra flyvepladsen er der kro, 
grillbar, købmand og toiletfaciliteter samt mulighed for 
at købe postkort og frimærker. For fra et så eksotisk sted -
hvor det kan opleves som om tiden er gået i stå - skal man 
næsten sende et postkort pr "snail-mail". 



ENDELAVE 
På Endelave var der i sin tid hele tre flyvepladser, men den 
mest besøgte er helt klart Endelave vest, der drives af familien 
Toft. Lanclingsafgiften er en beskeden donation til pengetan
ken "OnkelJoachim", der hænger på ydervæggen til stalden, 
og man kan slå telt op under vingen og benytte faciliteterne på 
"gården". Cykler er der også på gården, og fra Endelave Fly
veplads er der mulighed for en skøn cykeltur - eller vandretur 
- næsten hele øen rundt. Ligesom man i Spanien kan vandre 
den legendariske Camino - der fører igennem Nordspanien og 
frem til Apostlen Jacobs grav i Santiago de Compostela - og man 

ANHOLT FLYVEPLADS. 
Ud over at være landets dyreste flyveplads, med en landingsaf
gift på 400 k1'. for fly under 1200 kg og 800 kr. for fly over 1200 
kg maksimal startvægt, så er Anholt måske den skønneste fly
veplads at besøge i Danmark. Ud over at man kan vandre fra 
flyvepladsen til fyret på et par timer langs Nordstranden; se 
fyrmesterens fyr for en ti'er; opleve sæler øst for fyret og van
dre langs Sønderstranden retm~ så kan man også lejer cykler og 
tage på udflugt til havnen, der ligger 3,4 km fra flyvepladsen. 
Anholt er en skøn ferieø, og da der ikke er parkeringsafgift for 
overnattende fly1~ kan man jo vælge at overnatte på øen, hvilket 

32 FLYV Nr. 3 2021 

på Møn kan vandre "Camøn'oen" - så har Endelaves tusinder 
af kaniner inspireret til at "brande" øens smukkeste vandretur 
som "Kanino'en". Når den tur er vandret, kan det være nød
vendigt at overnatte, og hvis man ikke har lyst til at sove i telt 
under vingen, så kan man også overnatte på hotel eller B&B. 
Frisk luft og motion giver en god appetit, hvilket man kan gøre 
noget ved på gode spisesteder eller ved at købe friske råvarer 
i en velassorteret butik med varer fra Endelave og fastlandet, 
for så at kokkerere i gæstekøkkenet på Endelave Flyveplads. 

på bare en uge gør landing på Anholt billigere end at besøge 
mange andre flyvepladser med parkeringsafgifte1'. Camping er 
en mulighed, hotel, B&B eller sommerhus er andre gode bud 
på overnatning, så der er rig lejlighed til at få nogle gode ople
velser på Anholt, der i øvrigt også har rigtigt gode spisesteder 
samt levende musik og diskotek på havnen, hvor man kan feste 
til den lyse morgen. Vælger man at overnatte på den hyggelige 
campingplads nær havnen, kan det være en god ide at medbringe 
ørepropper eller a t sove iført headset med aktiv støjdæmpning, 
for der bliver ikke sparet på strømmen til diskotekets lydanlæg! 



MORSØ 
Morsø ligger i den vestlige ende af Limfjorden, og Morsø 
Flyveplads har en meget aktiv svæveflyveklub. Morsø er kendt 
for brændeovne, og har man ikke lige plads til at tage en stø
bejerns-brændeovn med som souvenir, så kan man måske 
nøjes med en af de smukke pizzaovne, der kan være en god 
ting at have på terrassen hjemme eller i den lokale flyveklub. 

Mors er også kendt for Skandinaviens største blomsterpark 
''.Jesperhus", der er fyldt med stauder og roser samt alver
dens sommerblomster, sukkulenter og kæmpe blomsterfi
gurer. Har man børn eller barnlige sjæle med til Mors, kan 
man opleve H .C . Andersens eventyrhave med figurer fra 
de kendte eventyr, og midt i parken ligger Piratlandet med 
masser af forlystelser og karruselle1: 

Mors har dog også fantastisk natur, der kan opleves på en 
cykeltur, der kan ende i Nykøbing Mors, hvor der er utalli
ge muligheder for at overnatte og spise. Tørst kan også stil
les med lokale drikkevarer fra bryghus, der laver øl, eller fra 
brænderi der laver snaps. 

STAUNING 
Helt ude vestpå hvor det meget meget meget sjældent er 
vindstille, ligger Stauning Lufthavn og Danmarks Flymuse
um. Begge er absolut værd at besøge, og har man mulighed 
for at komme en sommeraften, hvor museets frivillige flyver 
med veteranfly, så er det en fantastisk hyggelig oplevelse. 

Ikke langt fra Stauning ligger Stauning Havn, hvor man 
kan spise på den lokale restaurant. Og ikke langt derfra lig
ger Stauning v\Thisky, der bør besøges pr cykel eller gå-ben, 
hvis man ikke vil spendere en taxi! Stauning har i mange 
årtier været vært for KZ og veteranflyve-rally, men check 
hjemmesider og sociale medier for at få mere at vide om 
eventuelle arrangementer i Stauning: I skrivende stund 
kan vi ikke finde noget om 202 1, men det er måske på vej! 



LÆSØ. 
Den nordligste ø i Kattegat er kendt for 
gamle huse med tang på taget, og så de 
berømte lækre friskfangede hummere. 
Cykler kan lejes via turistbureauet, og vil 
man til Østerby Havn, er det en tur på 
godt IO km. Lidt kortere er der til Vesterø 
havn, og har man lyst til at besøge øens 
berømte saltsyde1i, er det en tur på godt 5 
km. Ved saltsyderiet er der et udsigtstårn, 
hvorfra man kan se ud over "rønnerne", 
hvor der blandt andet er mulighed for at se 
en masse islandske heste, der i øvrigt også 
kan lejes - med eller uden ride-undervis
ning. Et tårn man ikke må snyde sig selv 
for, er Thorvald Hansens tårn i Byrum , 
godt 3 km syd for Læsø Flyveplads. Tår
net - der er 17 meter højt - blev bygget i 
1926, og det er opført af håndlavede sten 
af træskomager, cykelsmed og forhenvæ
rende sømand Thorvald Hansen. Fra tår
net kan man se hele Læsø, og på gode dage 
kan man også se til fastlandet mod vest. 
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Ligesom på de andre øer, kan Læsø til
byde såvel overnatning som gode spise
steder med både lokale og importerede 
råvarer, og selvom øen måske ved første 
øjekast kan se lidt flad og uinteressant 
ud, så venter der besøgende et væld af 
interessante og hyggelige oplevelser. Salt
syderi og hummer er nævnt, men vidste 
du at kirken i Vesterø blev lavet om til et 
kurbad, efter at professor Knud Krag
balle i 2005 dokumenterede at Læsø 
Salt havde en gavnlig virkning på huden 
hos psoriasispatienter, og at arkitektfir
maet Friis og Moltke tegnede kurbadet 
der blev indviet i 2008? Eller at der på 
Læsø findes en enestående rododendron
park i udkanten af Østerby, samt at øen 
vokser med omkring 20 hektar hvert år? 
Men sådan er det, hvilket er med til at 
forklare, at øen hvert år bliver besøgt af 
omkring 200.000 gæster, hvoraf mange 
er stamgæster, der er blevet "afhængige" 
af den skønne ø! 

SAMSØ 
Flyvepladsen på Samsø drives faktisk af 
FLYV ApS, og derfor er det lidt snyd at 
rose pladsen til skyerne. Det lader vi så 
andre om, men på flyvepladsen udlejes 
kajakker, der søsættes på gorden lige ved 
siden af flyvepladsen, og FLYV udlejer 
cykler ved hjælp af venlig selvbetjening 
og endda Mobi!Pay i "Terminal l ", hvis 
der ikke lige er personale på pladsen. 
"Terminal I" er en af øens mest foto
graferede bygninge1~ der også har med
virket i både X -faktor på DR-TV og i 
Lufthansas Inflight-magasin samt i di
verse rejsebeskrivelsec Bygningen er fuld 
af rotter; er plumrådden og skimmelbe
fængt, så der er mange der ser frem til 
at den nye "Terminal l " - eller måske 
"Terminal 3" bliver klar til foråret 2022 
... om alt går vel. Sæsonen 2021 bliver 
forhåbentlig sidste år med den gam
le bygning, hvis "sjæl" selvfølgelig skal 
leve videre i den nye bygning, der også 
skal ose af hygge og sommerstemning, 



og bære det legendariske navn "Samsoe 
Intl. Terminal l " . Da den nye bygning 
er længere, bliver der plads på facaden 
til at skiive hele ordet "International", 
selv om det nok er lidt af en overdrivelse. 

Samsø er kendt for tidlige kartofler, men 
også levende musik på øens "Rock Ho
tel" eller i Ballen, hvor der hvert år af
holdes "Samsø Festival" i uge 29. Ballen 
ligger 10 km syd for flyvepladsen, men 
cykler man i stedet for IO km mod nord, 
kan man opleve de mange idylliske byg
ninger med bindingsværk og stråtage i 
Nordby. Både i Ballen og Nordby er der 
gode spisesteder, og så er der masser af 
gode overnatningsmuligheder og rig lej
lighed for at få motion. Ikke mindst de 
adrætte med hang til bjergbestigning 
kan få lysten stillet, for Ballebjerg - nær 
Nordby - er et yndet udflugtsmål, hvor
fra man - hele 21 0 fod over havet - kan 
opleve smukke solnedgange, når vej ret 
tillader det. 



og den fritbærende 
metalvinge 

Teknologi, der forandrede flyvehistorien 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Den store G 38 var det tætteste Hugo Jun
kers kom på at realisere sin drøm. Vingen 
var så tyk, at der kunne sidde passagerer 
i forkanten, og mekanikere kunne gå og 
passe motorerne inde i den. Spændvidden 
var 44 meter - et monster af en flyvema
skine i 1929.Junkers G 38 blev trukket af 
fire dieselmotorer - to med seks, to med 
tolv cylindre. n1Ionstermaskinen optræ
der i Hayao :tvliyazakis animerede drøm
me-flyverfilm When the Wind Rises. Her kan 
man gå en tur med inde i den store vinge. 

Hugos drøm gik helt tilbage til 
1910. Dengang han i en alder af 51 år 
tog patent på ideen om at placere alle en 
flyvemaskines ædlere dele ind i vingen. 
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l\!Iotorer, tanke, passagerer. Det gjaldt om 
at reducere luftmodstanden. Derfor gav 
det slet ingen mening at bygge fly, hvor 
stræbere og barduner skulle mases frem 
gennem luften. Dur ikke; væk! 

Dette var aldeles revolutionære 
tanker i 1910. De gik stik imod det, der 
beviseligt virkede: tynde vinger af træ og 
lærred afstivet og opspændt. Om det var 
monoplaner eller biplaner var lige me
get, opspændes skulle de, for alle vidste, at 
tynde vinger gav mest opdrift og mindst 
modstand. Forsøg havde vist det. 

Hugo det tog imidlertid ikke for 
givet, at flertallet havde ret. To mænd 
havde udført forsøg, der pegede i en an
den retning. Det var matematikeren Lud
wig Prandtl fra universitet i G0ttingen og 
Gustave Eiffel, der blev mest kendt for sit 
tårn i Paris, men som også studerede aero-

dynamik. De to havde påvist, at der ikke 
var den store forskel på modstanden i et 
tyndt og et tykt vingeprofil, vel at mærke 
når man undersøgte det i fuld størrelse. 
På modelplan vandt det tynde, men i fuld 
størrelse var der kun en mindre forskel. 

Hugo arbejdede videre med disse 
tanker. Han var en ganske atypisk flypio
nc1: Han var ældre end de fleste andre, og 
han blev aldrig pilot. De fleste flypionerer 
fløj selv deres maskiner, de var praktike
re, ofte med en begrænset videnskabelig 
baggrund. Hugo var videnskabsmanden, 
der på basis af forskningsresultater ville 
skabe fly, der på et videnskabeligt grund
lag pegede mod fremtiden. 

Han stammede fra Rheydt i Rhin
landet og havde skabt sig en formue ved 
at fremstille gasvandvarmere til private 
hjem. Den formue gav ham økonomisk 



Junkers G 38 - verdens 
største landfly i 1929. 

Gunther, Erhard, Hertha, Heinrich, Anneliese, Ruth, lise, Klaus, Dorothee, Luise og 
Gudrun - og så far og mor, Hugo og Therese Junkers. Ægteparret fik produceret en 
overvældende børneflok. Sønnen Werner døde ved en flyveulykke i 1923 og er ikke 
med på dette foto fra sidst i 1920'erne. 

frihed til at kaste sig over sine aeronau
tiske projekter. Hans baggrund og vand
varmerne gjorde det naturligt for ham at 

tænke i metal. Også når det gjaldt flyve
maskiner, selvom træ, lærred og wirer var 
de materialer, alle andre var i gang med. 

Der er noget tysk Freikorperkultur over 
denne annonce for en Junkers-gasvandvar

mere. Det var arbejdet med at give folk varmt 
vand i hanerne, der skabte det økonomiske 

grundlag for også at få dem på vingerne! 
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Professor Reissners bølgeblikand blev opkaldt efter Hugo Junkers' vingekonstruktion. Maskinen flyver mod højre. Det var Reissner, 
der trak Hugo ind i konkret flykonstruktion. Re issner arbejdede videre med aerodynamik, men måtte forlade Tyskland da nazisterne 
kom til magten, fordi han ikke have arisk baggrund. Det blev så USA, der fik glæde af hans forskning, bl.a. indenfor atomfysik. 

Hugo kom i gang med praktisk flykonstruktion, da 
hans professorkollega Hans Reissner fra universi
tetet i Aachen, ville bygge en flyvemaskine. Et an
defly- med en motor der skubbede i enden - stod 
færdigt i 1912. Hugo havde leveret vingen, som først 
og fremmest bestod af bøjet bølgeblik, der bidrog 
til stivheden i konstruktionen. Vinge og haleplan -
placeret forrest - lignede måske en alternativ an
vendelse af et gammel bølgeblikstag, men det var 
verdens første vinge helt i metal. Bølgebliksanden 
fløj i øvrigt glimrende. 

Men Hugo gik videre med sine planer. Hos 
ham stod den grundige videnskabelige forskning i 
første række. Han var forsker mere end noget andet. 
I årene 1914-1919 blev der gennemført omkring 
4.000 forsøg med ca. 400 modeller i hans vindtun
neler i Aachen og Dessau. Det handlede først og 
fremmest om vingeprofiler og forholdet rnellemme 
lift og drag - opdrift og modstand. 

Det første rene Junkers-fly-Junkers] 1 -
kaldet Blechesel (Blikæsel) - var bygget i tyndt jern, 
og blev desværre slået skævt efter sin første ultra
korte og afbrudte flyvning. Nien næste prototype i 

Fra en patentansøgning i USA fra 1914. 
Bemærk de meget tykke vingeprofiler, og at 

Junkers forestillede sig, at både besætning og 
passagerer skulle kunne rummes inde i vingen 
for at mindske luftmodstanden. Skitserne illu

strerer, at Hugo Junkers endnu ikke var færdig 
med at udvikle sit koncept: der er fortsat tale 
om biplaner, selvom stræbere og wirer langt 

hen ad vejen er væk. 
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1916 fløj pænt. Den var ret hurtig, men 
steg relativt langsomt. Hugo havde bevist, 
at man kunne bygge et fly i metal med 
selvbærende vinge. Blikæslet havde ingen 
wirer til at forhmdre vmgen i at klappe 
sammen. 

Flere typer metalfly blev udvik
let under krigen, men produktionen gik 
langsomt. Den var aldrig H ugos største 
interesse. De tyske myndigheder arrange
rede så en sammenlægning med Fokker i 
Schwerin, for Fokker kunne spytte flyve
maskiner ud i store mængder (om end til 
tider i meget svingende håndværksmæssig 
kvalitet)! Det resulterende Junkers-Fokker 
Aktiengesellschaft blev ikke noget lykkeligt 
ægteskab, og parternes veje skiltes snart. 
Fokker nåede dog at blive stærkt inspireret 
af de tykke fritbærende vinge1: De kom i 
anvendelse på de sidste Fokker-typer un
der Verdenskrigen, bl.a. Fokker Dr. I og 
Fokker DVII, og derefter blev de standard 
på Fokkers meget succesfulde trafikfly i 
l 920'erne. Fokker fortsatte dog med at 
fremstille vingerne i træ, mens kroppene 
var i stålrør beklædt med lærred. 

H ugo følte sig trådt over af sine 
paten ter, og sagen kørte i årevis. Men det 
forhindrede hverken Hugo eller Fokker i 
at udviklede flere typer.Junkers-flyene al
tid i metal. 

Vindtunnelmodel fra 1914. Man kan kun kalde den futuristisk sammenlignet med de 
spindelvæv af trælister og lærred, der ellers fløj rundt i verden på det tidspunkt. 

Junkers D. 1 - et af Junkers' kampfly fra Første Verdenskrig og verdens første jager 
med fritbærende vinge helt i metal. De tyske myndigheder vurderede, at typen ikke var 
tilstrækkelig manøvredygtig til kampene over Vestfronten, men bestilte den til den tyske 
marine. Flyet her, det eneste bevarede af typen, er udstillet på Musee de /'Air et de 
l'Espace i Paris. 

.....;. _L. 
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Junkers Blechesel - blikæsel - fra 1915 må kaldes flyvehistoriens mest banebrydende siden brødre Wrights fly med det treaksede 
styreprincip, vi i princippet stadig bruger. Blikæslet var et meta/fly med fritbærende vinge. Verdens første. Men hvem turde sætte sig 
op i Blikæslet? Af jern?!?! Men for pokker da - jern er jo tungt! Og ingen wirer? Hvad forhindrer så vingerne i at klappe sammen? 
Det kunne vel næsten kun gå galt, piloterne stod ikke i kø for at flyve den første tur. Maskinen kom siden på museum i Munchen, 
hvor den blev ødelagt under et luftangreb i 1944. 
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På Vestfronten sluttede Den Første Ver
denskrig den 11. november 1918. På denne 
dag samlede Hugo sine folk og gav dem 
besked på med det samme at lægge alt mi
litært arbejde til side og koncentrere sig 
om at bygge civile fly til fremtidens luftfart. 

Luftfarten blev i Tyskland set som 
national æressag - en velkommen sag, nu 
hvor Verdenskrigen var tabt. Det var for 
så vidt ikke en ny tanke i Tyskland; før 
Verdenskrigen var grev Zeppelins luftski
be på et tidspunkt blevet holdt i luften af 
crowdfunding - de tyske luftskibe blev en 
national og samlende folkesag i et splittet 
Tyskland. 
I bogen Luft-Hansa: Luftpolitisclze Moglichke
iten hed det nogle år efter: "Tyskland har 
de geografiske, tekniske og politiske mu
ligheder for at overtage føringen i denne 
mission for fred og fremskridt ... Hele na
tionen må fyldes af en handelsluftfartens 
Hansa-ånd." Altså en klar reference til 
Hansestæderne, i middelalderen et domi
nerende handelsforbund af nordtyske byei: 
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Allerede i juni 1919 havde Junkers 
sit første passagerfly på vingerne.Junkers 
F 13; et monoplan i metal, med fire perso
ner i en lukket kabine og to piloter i åbent 
cockpit foran. Tre dage senere blev freds
aftalen efter Verdenskrigen underskrevet 
i Versailles. Den krævede aflevering eller 
ødelæggelse af Tysklands militære fly, men 
ikke mange begrænsninger for den civile 
luftfart. Et halvårligt produktionsforbud, 
som trådte i kraft den I 0. januar 1920, 
skulle nærmere definere forskelle på ci
vile og militære fly. 

Versaillestraktaten begrænsede 
i nogle år hvor store og ikke mindst hvor 
kraftigt motoriserede fly, der måtte pro
duceres i Tyskland. De måtte simpelthen 
ikke have for gode præstationer. Men den 
forbød ikke civil luftfart. Der opstod mange 
små luftfartsselskaber, og mange byer eller 
områder støttede luftfarten direkte ved at 
anlægge flyvepladser. Man var bange for 
ikke at komme med på det nye netværk, 
som man på tilsvarende vis i 1800-tallet 

havde frygtet, at ens by ville blive sat i stå, 
hvis den ikke kom med på jernbanenettet. 

Det hele var dog ikke så let, fra 
starten hobede underskud sig op overalt, 
og lufttrafikken måtte have store tilskud. 
Ikke desto mindre blev Tyskland alle van
skeligheder til trods det tættest befløjne 
land i verden. Det samlede Lyske trafikru
tenet var i 1926 kommet op på 18.500 km, 
mod Frankrigs 12.400 km, USA's 10.100 
kn1 og Englands 2 .1 00 km. Danmark hav
de i 1926 slet ingen indenrigsruter. 

Det var i denne blanding af stor 
optimisme, hårde udfordringer og restrik
tioner, atJ unkers fik stor succes med F-13; 
typen blev anvendt af mere end halvtreds 
selskaber i Europa, Asien, Afrika og Nord
og Sydamerika.Junkers udviklede herefter 
nye typer. 

H ugo forsøgte ligesom andre ty
skere at slippe udenom begrænsninger
ne i Versaillestraktaten. Han overvejede 
at etablere en fabrik i H olland. Ligesom 
Fokker, kunne man tilføje, for Fokker var 



smuttet hjem til dette land med sin virk
somhed, da Tyskland tabte Verdenskrigen. 
Det blev ikke til noget for Hugos vedkom
mende. Det gik heller ikke, at fa Ford i USA 
til at licensproducere hans fly. Principper
ne i Junkers' metalkonstruktioner kunne 
Ford dog godt bruge, og brugte dem i en 
grad, så den berømte Ford Trimotor al

drig kom ind på det europæiske marked, 
fordi J unkers stod klar med retssager om 
overtrædelse af patentretligheder: 

Derimod fik Hugo etableret en 
fabrik i Limhamn ved Malmø. Det skete 
ved en række uigennemsigtige finansiel
le transaktioner og stråmænd, så firmaet 
udadtil var svensk, mens det i virkelighe
den var Junkers der stod bag. Hos A.B. 
Flygindustri blev der bygget fly fra bun
den, mens andre var bygget hos Junkers 
i Dessau, hvorefter de blev fløje t til Sve
rige og modificeret. Eksempelvis blev den 
enmotoredeJunkers G23 vupti forvand
let til en tremotoret G24 hos svenskerne. 
Nu havde den fået så megen motorkraft, 
atJunkers ikke måtte bygge den hjemme 
i Tyskland, men nu var flyvemaskinen jo 
blevet svensk, så ... 

■e·w·r,·,sme;e 
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H ugos hovedinteresse var civil 
trafik, og han var kendt som pacifist. Men 
det forhindrede ikke, at der også blev tid 
til, at hans firma producerede en række 
militære typer. Også de blev færdiggjort i 
Limhamn, så længe Versailles-begrænsnin
gerne var i kraft. l'v1ilitære Junkers-typer 
blev eksporteret til bl.a. Sovjetunionen, 
Finland, Argentina, Bolivia og Tyrkiet. 

Versailles begrænsningerne var 
blevet ophævet, da den store, fi remoto
rede G38 fløj i 1929. Kun to blev bygget 
og solgt til Lufthansa til den rene produk
tionspris. Typen blev fremvist rundt om
kring i Europa, men der kom ingen or
drer. Måske var den for stor, men måske 
var det i lige så høj et spørgsmål om, at 
de store lande i Europa alle havde deres 

Mitsubishi Ki-20 var en japansk 
militærudgave af Junkers G38. 
Planer under Anden Verdenskrig om 
at sætte den ind mod mål i Sibirien 
og Filippinerne blev ikke til noget. 
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egne flyfabrikker, hvor de nationale sel
skaber købte fly. 

Junkers gik nu i gang med at læg
ge større vægt på fart end på lasteevne 
i sine projekter. Junkers Ju 52/3m - en 
tremotoret version af den enmotorede 
J u 52 - var undtagelsen. Man kan kal
de den toppen af den række af trafikfly i 
bølgeblik, som begyndte med Fl 3. Den 
blev en meget stor succes. I I 93 7 var 85 
% af Lufthansas fly af denne type. Da den 
blev sat ind på rutenettet, faldt antallet af 
nøcllandi nger til under en fjerdedel. Det 
var et robust og pålideligt fly. Men bort
set fra motorkvalitet og størrelse var der 
teknologisk set ikke sket den store udvik
lingen fra Fl 3. I 19 19 var F l 3 verdens 
mest moderne trafikfly. Men i l 930'erne 

kunne man ikke flyve med faste understel 
og bølgeblik, når man ville være en del af 
flyteknologiens spydspids. I det årti kom 
USA til at markere sig som det førende 
land indenfor trafikfly. Specielt Douglas' 
række af DC-fly ville komme til at domi
nere verdens lufttrafik. 

Hitler brugte enJ u 52 som kam
pagnefly i 1932. Ironisk, at han skulle fly
ve med et fly fra netop J unkers, for nazi
sterne brød sig ikke om manden. Da de 
kom til magten i Tyskland i 1933, lagde 
de øjeblikkeligt p res på ham. Hugos virk
somhed skulle udvides til at producere me
get mere, noget han ikke umiddelbart var 
interesseret i, da hans hovedinteresse lå i 
at udvikle flyvemaskiner. Salget af dem 
tjente for så vidt kun til at finansiere nye 
projekter - primært trafikfly. Det kunne 
nazisterne ikke bruge til noget. Hugo var 
også kendt som pacifis t og fortaler for fre
deligt samkvem mellem folk, gerne hjulpet 
på vej af civile fly. Det kunne nazisterne 
slet ikke bruge til noget. 

Hele J unkers-koncernen var i 
meget høj grad ej et og styret af Hugo 
selv; feks. ejede han personligt mange af 
patenterne Nazisterne forlangte, at han 
skulle overlade alle sine patenter til sine 
firmaer. Samtidig blev ledende folk hos 
J unkers arresteret og beskyldt for at have 
etablere kommunistiske grupper. Allerede 

Ford Trimotor - et højtvinget trafikfly med 
fast understel og motorerne hængende 
under vingen, præcis som Fokkers trafik
fly på den tid. Men hvor Fokker byggede 
sine fly i træ, stålrør og lærred, kopierede 
Ford Junkers' meta/konstruktion. 
Foto: Wikimedia Commons/Bzuk 
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Lufthansa havde både en Ju 5213m og en Boeing 
747-8 udstillet på /LA Berlin i 2018. Man husker sin 
historie. Den gamle Junkers havde mange hengivne 
fans. Jumbojetten har faktisk også tyske rødder. 
Dens selvbærende vinge kan føre stamtavlen tilbage 
til Junkers' Blechesel. Og så er Boeing-fabrikken 
grundlagt af en søn af en tysk indvandrer i USA. 
86ing var bare nødt til at kalde sig Boeing i USA. 

inden da havde Hugo modtaget et truende 
brev fra fascister i Dessau, hvor der bl.a. 
stod: "Tyskland vågner. Nu er det tid til 
hovedrengø1ing. En ny orden vil blive op
retholdt i vores fædreland, og Tyskland vil 
blive befriet fra demokratiparasitterne, som 
der ikke er plads til i Det Tredje Rige." 

I oktober 19:B fik Hugo at vide, 
at han ville blive Lillah for forræderi -
medmindre han underskrev en overdra
gelsesaftale. Det gjorde han klokken to om 
natten efter seks timers samtale og trusler. 
Man tog hans pas og forbød ham at have 
nogen kontakt med virksomheden og med
arbejderne i den. Han blev sendt i husar
rest i Bayern. Hugo Junkers havde så stor 
international anseelse, at nazisterne ikke 
kunne gøre hvad som helst, hvis de ville 
bevare et civiliseret ansigt udadtil. Så de 
knækkede den efterhånden ældre mand 
psykisk. Han døde i husarresten på sin 76 
års-fødselsdag den 3. februar, 1935. Nazi
sterne købte virksomheden af enken for 
en brøkdel af det, den var værd. 

Den flytype, de fleste nok umid
delbart tænker på i dag, når man nævner 
navnet Junkers, er Stuka-styrtbomberen 
fra Anden Verdenskrig. En type, der mere 
en noget symboliserer nazisternes overfald 
og erobringskrige. Men en type, der lå 
milevidt fra det, H ugo Junkers dybest set 
ville med flyvemaskiner. En stor skam, for 
Hugo Junkers bør huskes for det, der var 
hans enestående bidrag til flyvehistorien 
og flyvemaskinens udvikling: Hans succes 
med at designe monoplaner med selvbæ
rende vinger helt i metal; bedsteforældre 
- eller oldeforældre - til dem, der flyver i 
dag. Hugo Junkers ligger begravet på Wald
friedhof Solln i Stadtkreis Mi.inehen. 

;::,,, 

Junkers-fly kom rundt i hele verden, som re
gel uden at falde i vandet. Men denne W33, 
fløjet bl.a. af danskeren Christian Johansen, 
kom dog kun næsten over Atlanterhavet på 
en øst-vest-krydsning i 1931. En time mere, 

og den var nået ind til kysten. Flyet drev 
omkring i 159 timer, inden besætningen blev 

samlet op af den norske damper Belmoira. 
De tre mænd overlevede på 200 gram 

chokolade og galgenhumor og vand fra 
motorens kølesystem. Johansen prøvede på 
et tidspunkt at underholde de andre med sin 

mundharmonika, men den ville ikke rigtige 
spille. På Junkers-fabrikken havde man for

talt Johansen, at metallet nok kun ville kunne 
holde tyve til fireogtyve i saltvand. Desværre 
var der ikke plads til maskinen på Belmoira, 
da skibet var tungt lastet med lokomotiver. 
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BY AIR MAIL 

p/1.R AVION 

Denne gang med Lennart Wahl, der driver 
flyveskolen LenAir i Roskilde Lufthavn. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte 
du atflyve? 

Jeg lærte at flyve på en Cessna 150- N55\~ 
da j eg læste til ingeniør på et universitet 
i USA. Universitetet ejede to af slagsen 
og havde en aftale med den lokale flyve
skole om, at de leverede instruktører og 
skole-program etc. Vi havde næsten altid 
godt vejr, og hvis det var dårligt, var det 
så dårligt, at ingen fløj . 

Hvad er den niest niindeværdi
ge oplevelse i forbindelse nied 
din skoling? 

Det var da j eg trænede til verdensmester
skaberne i kunstflyvning med det russiske 
landshold på en lille nedlagt militær fly
veplads. Det var helt ideelt til netop træ
ning af verdens bedste kunstflyvningspi
lote1; og det var de alle sammen : Nicolai 
Timofeev,Jurgisd Kairis og også Svetlana 
Kapanina . Hun havde 6 puder i ryggen 
for at nå pedalerne, for SU26 har ikke 
mulighed for at justere sædet, så det gø
res i stedet med de rette puder. Svetlana 
var en lille sød lyshåret pige, og så var hun 
nok den der fløj mest brutalt a r dem alle. 
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Træningen foregik med to pas om dagen 
adskilt af frokost og middagslur, og det 
var trættende at flyve de 21-23 minutters 
træningspas med høje positive og negati
ve G belastninger. 

Der var seks SU26'ere, der blev 
startet op af mekanikerne om morgenen, 
så de var klar til alle piloterne - efter brie
fing. Når vi havde fået et fly og en slot-tid, 
gik flyvningerne i gang, så der var ofte tre 
fly i luften samtidigt. Mekanikerne stod så 
klar, når man kom ned. De satte flyet på 
plads og flydte benzin og olie på, så flye
ne var klar til næste pilot. Mere dedikeret 
flyvning kan næppe tænkes, og det gav da 
også resultater for alle. 

Hvad har du fløjet og hvad fly
ver du nu? 

Et hav af enmotors fly - alt sammen spæn
dende med de forskelligheder der nu er 
og der med muligheder. VM acro flyene 
som SU26, og Extra 300 er nok de mest 
spektakulære, men det er ikke kun der for
nøjelsen ligger. Super Cub på 35 tommer 
bush wheels, hvor vi lander de mest smuk
ke og afsides steder i Alaska - ligesom vi 
gør med floatplanes. En verden af ople-

velser. Det gør ikke en IFR tur i en C 182 
gennem Europa mindre spændende, for 
de forskellige fly har hver deres charme 
og byder ind med oplevelser. En skill test 
i en PA28 har bestemt også sin charme og 
udfordringer, det er ikke noget at rynke 
på næsen af. Måske er diversiteten flyv
ningens hjerte, og det jeg holder mest af. 
Lige nu er det primært Bellanca OY-LUN, 
hvor jeg lægger min energi. LUN bruger 
vi til kunstflyvning, UPRT, halehjul og 
oplevelser for dem som har lyst - alle, 
der flyver på den, er meget begejstrede 
for dens fine manøvreegenskaber og der
med muligheder for manøvrer - loop, rul, 
rygflyvning og spind. Det er i sandhed en 
oplevelse at se smilet på en, der oplever 
denne verden for første gang. 

Hvilke fly ville stå i din drøni
niehangar? 

Det ville være 4-5 fly med hver sin egen
skab. Et top kunstflyvnigsfly, et begynder 
kunstflyvningsfly, et bushfly, et søfly og 
et godt rejsefly. Eksempler på typer kun
ne være en Extra, en Bellanca, en Super 
cub med bush wheels, som kunne skiftes 
til floats og så en C l 82 IFR. Ideen skulle 



En af mine allerførste 
flyveture i Danmark 
efter hjemkomst fra 
studierne i USA - her 
med en god kollega 
på EKST. 

Nordisk mesterskab -
mange gode venner 

gennem mange år. 

være at der er noget for alle - og at alle 
skal være velkommen i denne fantastiske 
verden af flyveoplevelser 

Værste flyvetur eller oplevelse 
med flyvning nogensinde? 

På vej til verdensm esterskaber i Le Havre. 
Vi var to fly - jeg fløj i Extra 300. Det gode 
vejr var lige pludseligt ikke godt mere. De 
få byger som de havde lovet, blev til en 
masse CB'er og vi fløj rundt i minimum 
højde for at finde en vej til bedre vejr -
det kneb alvorligt. Den splinternye G PS 
havde "Direct to". Det hjalp, og vi lan
dende på nærmeste angivne flyveplads, 
uden at vide hvor vi var. Gik op i tårnet 
og på prissedlen, så vi kunne se navnet på 
pladsen. r æste dag var vejret bedre, og 
vi kunne fortsætte, puh-ha en oplevelse! 

Hvor er du tned flyvning om 
JO år? 

Omdrejningspunktet vil være LenAir -
hvordan vi får udviklet LenAir vil jo vise 
sig, men ledestjernen er oplevelser. Billed
lig talt er det som et træ, hvor man gen
nem PPL vokser opad med mange grene 

til alle de forskellige flyveoplevelse1; man 
kan tænke sig-og det vil jeg gerne under
støtte med LenAir. Avancerede kunstfly, 
nybegynder kunstfly, floatfly og bushfly, 
står på ønskelisten - så det er den vej det 
går. Det løfter jeg ikke alene - med gode 
flyvekammeraters hjælp skal vi nok kom
me i mål. 

Hvad er efter din mening de 
s tørste udfordringer indenfor 
privat.flyvning lige nu? 

Bureaukratiet - med al respekt for det over
ordnede formål, som er flyvesikkerhed, så 
er den bureaukratiske belastning en byrde 
,der forhindrer megen udfoldelse. Det er 
ligesom EASA, der går to veje samtidigt, 
og det giver nogle indbyggede probleme1: 
Men det er ikke kun EASA, der pålæg
ger flyvning bureaukrati - der er masser 
af aktører, man som flyveskole, pilot, in
struktør og examiner skal forholde sig til. 
Et eksempel kunne være, at der både fin
des et PPL certifikat og et LAPL certifi
kat. Det er næsten samme certifikat, og 
det giver absolut ingen forskel for de fle
ste privatpiloter, om man har PPL ret
tigheder eller LAPL rettigheder. MEN 

der er et hav af bureaukratiske forskel
le i, hvordan man skal håndtere de to -
mest synligt er nok vedligeholdelseskrav. 
Det bureaukrati, den lille forskel give1; er 
enorm for flyveskolen og myndigheder. 
Tusinder af spørgsmål er stillet gennem 
årene, og alligevel er det ofte uklart både 
for den enkelte pilot, som kun lejligheds
vis er i berøring med reglerne, men også 
for de som jævnligt anvender reglerne. 
Når man ser på omkostningen, set i for
hold til hvad vi alle får ud af det, vil jeg 
vove den påstand, at vi kunne få mere 
flyvesikkerhed (og flyveoplevelser) for de 
anvendte penge og tid, hvis der var en kla
rere og mindre bureaukratisk linje. 

Har du nogensindefået skæld
ud for din flyvning? 

J a, jeg skulle flyve nogle TV-optagelser i 
Extra 300. Det foregik over et stort gods, 
hvor vi havde fået tilladelse til at flyve ned 
til 500 fod AGL inden for godsets områ
de. Alle optagelser gik fint i fantastisk vejr. 
Bagefter fik jeg politiet på nakken pga. kla
ger. Alt var dog som det skulle være, men 
det blev en langtrukken sag, som til sidst 
blev afsluttet med 'henlæggelse'. 
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Sukhoi 26 - læg mærke til den høje 
styreping og knæenes position. Det var 
ijollet når man skulle taxi'e, men super 
godt i luften. 

Køn var CFB vel ikke, 
med denne bemaling, 
men vi elskede den -

Den danske lejr ved 
Verdensmesterskaberne i 
Ungarn. 

Prototypen G200 som jeg fløj til 
Verdensmesterskaberne i Oklahoma. Fint let fly med 
rigtig god rulle performance - 12 lodrette rul fra Vne. 

tror den bor i Sverige nu. 

Er der noget 01nkring din flyv
ning, du skulle have indset no
get tidligere? 

Ja, jeg skulle nok have droppet mit in
geniørjob og brugt min tid på flyvning. 
Det har jeg gjort nu og nyder det. Man
ge gode flyver-kammarater deler jeg nu 
min tid med, og så er det altid spænden
de at møde nye entusiastiske piloter, der 
træder ind i flyververden gennem min 
flyveskole. PPL certifikater er døren til 
et væld af oplevelser. At bruge sin tid på 
at muliggøre flyveoplevelser for andre er 
måske det vigtigste. 

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

Jeg ville købe et sted, hvorjeg kunne etab-
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lere en landingsbane og en sø med mulig
hed for float flyvning. Der skulle så skabes 
et flyveoplevelses miljø for flyveentusiaster 
med mange forskellige typer Hyveoplevel
ser og som kunne danne udgangspunkt 
for flyveoplevelses ture- og rejser til endnu 
flere spændende flyveoplevelser. 

Har du nogensinde skadet et 
fly? 

Ja, men heldigvis kun mindre ting. Engang 
en hård landing i en PA28 Arrow - det 
klarede understellet ikke. En anden gang 
i en Pitts hvor vi lavede et grounclloop -
det klarede halehjulet ikke. Fælles for disse 
hændelser er, at man lige pludseligt føler 
sig helt ud af kontrol - og at det går lyn
hurtigt. Læren er nok, at man skal tage 
de første små advarsler alvorligt. Der er 

jo altid en række ting, der leder frem til 
problemet. En lille smule for lav fart på 
kort finale - og hvis man så løfter næsen, 
ja så synker den bare meget hurtigere - og 
tiden rinder ud, så selv fuld gas ikke kan 
stoppe den høje synkehastighed. En lille 
smule halevind - og man taber kontrol 
over retningen i et halehjulsfly ved meget 
lav hastighed - bremsespor og et knækket 
halehjul, men heldigvis ikke wingstrike. 

Har du en yndlings flyvetur? 

Svært at vælge - jeg tænker først på noget 
med at give andre den første oplevelse i 
kunstflyvning. Deres udbrud ombord og 
fortællinger til venner og bekendte, der er 
med efter turen - det er nok min yndlings 
oplevelse med flyvning. 
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Træningslejr lidt nord for Moskva med de russiske 
unlimited landshold. Sukhoi 26 - noget slidt, de blev 
jo brugt fra morgen til aften til træning. 

Min finske kammerat Petteri til venstre , holdlederen 
Kazum og chefmekanikere og mig til højre. 

Suhoi 26, med nr. 34 - måske det fedeste fly jeg har fløjet. 
Verdensmesterksaberne i Ungarn - Unlimited class. 

Hvis du skulle skifte livsbane 
eller karriere~ hvad ville du så 
gøre? 

J a,jeg har jo netop skiftet væk fra et 'life 
in the fast Iane, ingeniør-lederjob' med 
rejser verden rundt på business class og 
deltagelse i møder med topledere i ver
dens største rederier. Nu bruger jeg ti
den på LenAir flyveskole - det må man 
sige er livsbane og karriere skift. Det har 
jeg ikke fortrudt et øjeblik, selvom min 
tidligere karriere var ekstremt udfor
drende - hvilket jeg elskede - så var det 
nok lidt at brænde sit lys i begge ender. 
Flyveskolen kan som end også være ud
fordrende - der er mange sider af at drive 
en ATO. Der stilles store krav fra myndig
heder til skolens dokumentation og drift. 
Fly skal være operationelle og det hele skal 

hænge sammen - mennesker, maskiner og 
papir. Men når det lykkes, er det det hele 
værd at se smilet. 

Kan du reparere et fly? 

Det ville nok være at gå for langt.Jeg byg
gede engang et super kunstflyvningsfly -
det tog 10 år med mange venlige menne
skers qjælp lykkedes det. Når det er sagt, 
så er jeg nok bedst til at tørre oliedryp 
op, når der har være udført et overhaul. 
Reparationer er jo helst noget man vil 
undgå, ogjeg går de1for meget op i at hol
de OY-LUN i topform. Olieskift, tør luft 
til krumtaphus og forvarmning af motor 
inden flyvning - det er nogle af de ele
menter,jeg bruger for at undgå reparati
on - og slippe for at tørre olie op 

Prototype G200 ved WM i Oklahoma -
mekanikeren hjælper. G200 var vel den 

første kunstflyver af kulfiber. 

Hvilken person indenfor flyv
ning beundrer du m,est? 

Blandt historiske personer kommer jeg 
først til at tænke på Otto Lilienthal - det 
var jo ham, der opfandt kontrolleret flyv
ning. Uden evnen til at kunne styre sit fly, 
kan al verdens motorkraft, computersy
stemer mm. jo være lige meget. 

Blandt nulevende personer er det 
min gode ven Don Lee. Don driver en 
operation i Alaska med Float fly og bush 
fly. Det vigtigste her er oplevelsen - bjer
ge, floder, søer og så Pizza fra egen ovn 
når dagen er ovre. Corona har jo stoppet 
meget, men mon ikke det skal kunne lyk
kes at komme til Don's operation til den 
næste planlagte tur i september - det er 
vi en hel del der ser frem til. ;,,, 
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OSCAR YANKEE ved Lars Finken 

TILGANG: 

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

OY-BYY Tecnam P2006T 2014 125 21.4.21 OE-FKN 

OY-FXY Schempp-Hirth Duo Discus 1999 202 6.5.21 D-4021 

OY-HNL Airbus MBB-BK117D-2 2020 20335 26.5.21M O-HTMR 

OY-NOO Kubicek BB42Z 2021 181 7 28.4.21 1-SMER 

OY-RFK PA-28-181 Archer li 1989 2890141 23.4.21 Roskilde Flyveklub, Roskilde D-EKIN(3) 

SLETTEDE: 

OY- Type Dato Ejer/bruger Årsag 

OY-HAF Sikorsky S-61 N 15.4.21 Air Greenland A/S, Nuuk Solgt til Canada 

OY-HAG Sikorsky S-61 N 15.4.21 Air Greenland A/S, Nuuk Solgt til Canada 

OY-HJE Robinson R44-II 1.6.21 Solgt til Tyskland 

OY-HPI Bell 206L-1 Long Ranger 13.4.21 Billund Air Center A/S, Billund Solgt som SE-JXR 

OY-KVP LearJet40 3.6.21 

OY-SNK Dassault Falcon 2000 1.6.21 

Forhenværende luftkaptajn i SAS, pensioneret 
oberstløjtnant (R) Erik Lund (LUE) er død, 86 
år. Efter studentereksamen fra Christianshavn 
Gymnasium søgte LUE 1955 uddannelse i 
Flyvevåbnet som militærflyver. Efter afsluttet 
uddannelse på Avnø og i Canada, tilgik LUE 
tilgik Eskadrille (ESK) 727 på Kam p som Fly
verløjtnant II (R) pilot på F-84G og F-100 . Ef
ter gennemgang af Flyvevåbnets officersskole 
og tre år ved ESK 727 sluttede han i 1966 
tjenesten som fast officer og overgik til SAS, 
hvor han efter 27 år afsluttede en lang suc
cesfyldt karriere og mange år som luftkaptajn . 

Fra 1966 og over en periode på 28 år 
fortsatte LUE sideløbende i reserven på kon
trakt, senest som Oberstløjtnant(R) af reser
ven. H er løste han opgaver i Flystøttesystemet, 
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Solgt til Belgien 

Air Alsie A/S, Sønderborg Solgt til Estland 

We Æeep ()(,Ir c«stomers flyin(I 

DAO Aviation AS 
Capenhagen 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 

som forbindelsesofficer til forskellige nationa
le/NATO hærstabe til pensioneringen i 1995. 

LUE var en særdeles aktiv mand , 
herunder med udgivelse af ESK 727s histo
rie med bogen "H ammerkasterne". Allermest 
kendt blev LUE ved de mange malerier han 
gennem årene malede og i dag kan ses rundt 
om i Flyvevåbnet, her særligt ved Flyvevåbnets 
Officersskole, som han også begunstigede med 
et særligt legat. LUE var manden bag ESK 
727s røde næse på flyene og de 12 motiver 
med tjenestegrene, materiel og våben, som ind
gik i Flyvevåbnets 50-års jubilæumskalender. 

LU E var tildelt Ridderkorset af Dan
nebrogsordnen, Flyvevåbnets Hæderstegn og 
Reserveofficerernes Hæderstegn. H an nød i 
de sene år efter pensionering fra SAS fortsat 

livet som sejler, tegner og male r. 
LUE mistede sin hustru i 2007. 
D e efterladte i familien omfatter 
to søstre, en datter og en dattersøn. 
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Pensioneret haYariinspektør, major .\Tiels 
.:-.; ørby J akobsen er dod, 89 år. NAK, som 
var hans fly,ernavn, ble,· student fra Th. 
Langs Gymnasium. Silkeborg, og sogte 
uddannelse i FlywYåbnet som militær
flyver. Efter afsluttet uddannelse i Cana
da og udnæmelse til fl~verlojtnant IIIR i 
1956 fulgte en perioden som pilm på RF -
84F recce-fly ,·ed FR/PR Reko~nosce
rings Flighten i Karup. I 1960 efrerfulgte 
stabsrjeneste ,·ed flywnakti,k Komman
dos '.FIK: stab og he1fra gik det ,i.dere 
forlob igen til den nu ændrede rekogno
sce1ingsenhecl, Eskacl1ille E K 7:29 pa 
flyvestation Karup. Efter uddannebe i 
flyyesikkerhed og harnrier ,·ed L" C, Ca
lifornien, l"S.-\. ble,· .:-.;_.\K i 1965 flyw•ik
kerhedsofficer ved flyYescation .-\alborg 
og efterfølgende næ tkommanderende 
ved ESK i23 med F-10+ Starfighter i 
A.lborg. I 1973 fu lgte ,·irket som fl)ve-

sikkerhedsofficer ved FTK.s stab, med 
fl,"·esikkerhed og havariundersøgelser 
som opgaver. l\"AK fortsatte som major 
og flyvesikkerheds-inspektør med skifte i 
1976 til assisterende havariinspektør ved 
Chefen for Flyvevåbnets stab. 

I 19 i9 blev .\Tiels hemet til Statens 
Luftfartsvæsen og virkede her som chef 
for havarikommissionen gennem årene 
til pensioneringen i 1998. Gennem årene 
e,·nede han at i\'ærksætte og komme gen
nem de mange undersogelser, som dan
nede grundlag for opklaring af mange. 
heraf og-så Oere store ha\'atier. Arbejdet 
omfauede og,å til.syn med tekniske ,tan
darter wd \'Ore trafikfly. herunder frigi
,·else af fly til flyyning- efter fl~yeforbud 
af tekniske ar ager. 

:'\-AK ,·ar hædret med Ridder
korset ål Dannebrogsordnen og Flywnlb
nets Hæderstegn. Ligelede~ modrog han 

-✓~,i-- :li 
Niels Nørby Jakobsen (NAK). 

i 199 i "'Ellehammerprisen". NAK var 
et ,·armt menneske, der e,nede at holde 
koligt owrblik i et ofte vanskeligt arbejde. 
De efterladte i familien omfatter hustruen 
Lili samt to sonner med familier heri fire 
borneborn. 
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Er vi gode 
ambassadører 
for flyvning? 

Gør vi nok for at promovere flyvning? Det spørgsmål stillede 
Ole Steen Hansen mig, da jeg spurgte om han havde et emne 
til "lederen" i FLYV 2021 -4, og det er et brandgodt spørgsmål! 

Rundt omkring i landet bliver der fløjet modelfly, balloner, ul
tralette fly, svævefly, motorsvævefly, hangglidere, paraglidere, 
helikoptere, gyrokoptere, veteranfly og flytyper der produceres 
i dag, men som blev designet for 50-60 år siden, og der bliver 
fløjet en lang række store fly med plads til flere hundrede pas
sagerer, samt alle de militære flyvemaskiner, og ikke mindst de 
gule helikoptere, der bringer syge og tilskadekomne til landets 
sygehuse. Og i alle disse mange forskellige fly sidder eller hænger 
der piloter, der hver især gør det, de er trænet til, nemlig at fly
ve så sikkert som muligt. Men gør vi nok for at promovere flyv
ning, og er vi gode nok til at invitere nysgerrige indenfor hegnet 
eller så tæt på, at de bliver inspireret og får lyst til at vide mere? 

Det nok er umuligt at svare entydigt på, men det er tankevæk
kende! 

På Samsø Flyveplads kommer der hver sommer tusinder af nys
gerrige, og af og til så oplever jeg, at vi piloter godt kan blive lidt 
mætte af at svare på de samme spørgsmål igen og igen og igen. 
Vi sidder jo der og hyggesnakker over en kop kaffe, imens turi
sterne parkerer cyklerne og forsigtigt nærmer sig. Nogle spør
ger om de må fotografere "Terminal l ", mens andre spørger 
om de må gå ud og se på de parkerede fly, hvill,et de naturligvis 
får lov til, med mindre der risiko f01; at de kan komme for tæt 
på snurrende propeller. 

Rune Balle 

:nsvarshavende Chefredaktør 
g udgwer af FLYV siden 2013 

A-cert /PPL 1991 
CPL i New Zealand 2003 
CPL i Danmark 2004 

;,tyvepladschef på Samsø siden 2004 
yve1nstruktør 200S 

Søfly Rating Canada 201? 

Ole Steen Hansens spørgsmål sætter tankerne i gang, om hvor
vidt vi kunne gøre mere for at promovere flyvning? Kunne vi 
have en folder liggende, som de nysgerrige kan få med hjem til 
sommerhuset eller campingpladsen, eller kunne vi lave plan
cher eller skilte med QR-koder som turisterne kan scanne, for 
dernæst at læse mere på den skærm de alligevel har i hånden? 
Men allervigtigst: får vi inviteret de nysgerrige med ud til flyene 
og ind i cockpittet, eller får vi inviteret de allermest nysgerrige 
med på en lille flyvetur, selvom det koster os et par hundrelap
per? Det er et godt spørgsmål, som vi hver især kan gruble over 
inden næste sæson, hvor vi forhåbentlig har lagt al corona-for
skrækkelse fra os. 

Mit svar til Ole Steen Hansen er,JA jeg tror vi kan gøre mere for 
at promovere flyvning, og jeg vil i hvert fald tage udfordringen 
op, og bruge lidt af den kommende vinter til at lave en folder, 
og måske endnu bedre forbed1·e FLYVs hjemmeside og få lavet 
en stak plakater med QR-kode og henvisning til hjemmesiden. 

Siden 1928 har FLYV promoveret nyvning, og det skal vi blive 
ved med. Også denne udgave af FLYV byder på masser af in
spiration i form af spændende og tankevækkende artikler. Dels 
om en 83-årig flybygger, dels om hvor vidunderlige oplevelser 
der venter hos vore broderfolk mod nord, men også om et unikt 
samarbejde og sammenhold på Herning flyveplads. 

FLYV er som altid fuld af inspirerende historier! 

God læselyst! 

\ 

Rune Balle 
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SAS75 
Det er ubetinget godt gået, når et ægte
skab holder trekvart århundrede. Men 
så længe har SAS altså været en skandi
navisk kendsgerning: Det begyndte tran
satlantisk, og tanker og forhandlinger var 
allerede i gang før Anden Verdenskrig. 
Udgangspunktet for samarbejdet var en 
erkendelse ar, at ingen af de skandinavi
ske lande havde befolkningsgrunclJag til at 
drive transatlantisk lufrtrafik alene. I 1946 
blev SAS så oprettet som et samarbejde 
omkring oversøiske rute1~ i 1948 korn de 

K Q R :r 
SAGT 
Af Ole Steen Hansen og Rune Balle 

europæiske med og i 1951, blev det hele 
så lagt sammen til et stort SAS. 

SAS' finest lwur var 1950' crnc, hvor 
selskabet fløj sig op i verdenseliten gennem 
pionerarbejdet med al åbne ruter over de 
arktiske områder helt op til Nordpolen. 
Begejstringen ville ingen ende tage. 

SAS fejrede sig selv flot med væl
dige arrangementer, da det fyldte fyrre og 
halvtreds. I år bestod fejringen af et fa
eebook-opslag på selve dagen, men SAS 
har tilkendegivet, al der komrnei- flere Lil
tag hen over efteråret. Hvis det virker lidt 

KORT SAGT 

discounted sammenlignet med tidligere, 
må man sige, at det da også er svære tide1~ 
hvor tusinder af SAS-ansatte er blevet fy
ret det sidste år. Coronakrisen er fortsat en 
vældig udfordring, og vil de forretnings
rejsende komme tilbage på de dyre sæder 
igen, eller vil de nøjes med zoommøder? 

Man kunne male fanden på væg
gen, men skal vi alligevel ikke i denne 
omgang bare trække vejret, se tilbage på 
femoghalvfjerds flotte år og skåle for et 
fornemt skandinavisk luftfartssamarbejde? 
OSH 
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ORTSAGT 

ZEPPELIN NZ OVER DANMARK 
I starten af august fik det danske luftrum 
besøg af en stor, sjælden og meget vel
kommen gæst. H vem vil ikke gerne se et 
luftskib? Goodyears Zeppelin NT skulle 
dække Copenhagen Historie Grand Prix 
fra luften og desuden flyve ture med ind
budte gæstet~ Zeppelineren overnattede 
fortøjet til en mast i Roskilde Lufthavn, 
hvor mange kom forbi for at kigge gen
nem hegnet. 

Kjeld Madsen fra Dragør Luft 
foto var ude at for at fotografere, da der 
pludselig kom en Zeppeliner forbi. Det gav 
en unik chance for at tage luft-til-luft-fo
tos af det sjældne luftfartøj . I FLYV er vi 
glade for at kunne bringe et par af hans 
billede1~ 

Goodyear har i årtier lavet rekla
mer med små luftskibe af blimp-typen. Et 
sådant er populært sagt et hylster med en 
gondol under. D er er grænser f01~ hvor 
stort det kan laves. De gamle Zeppeline
re, der var op til fire gange så lange som 
Zeppelin N l ; havde et vældig skelet af 
aluminium med gassække inden i. Zep
pelin NT er en mellemting, så stort, at der 
er et enkelt indre skelet af aluminium og 
kulfiber. Samtidig skal hylstret også hol
des udspændt af gastryk indefra. 

Det var ikke muligt at købe bi
letter til Zeppelineren under besøget i 
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Der ser lidt halvttomt ud i kabinen/gondolen. Corona-re
striktioner betød, at der var færre med end normalt. 
Foto: Dragør Luftfoto/Kjeld Madsen 

Danmark, men det er det hos 
Zeppelin Reederei i r'riedrich
shafen. Tjek Zeppelin-nt.de, 
også for at se muligheden for 
at blive pilot for en dag, 
minium krav er LAPL 
og gyldig medical. 
Husk logbogen! 
OSH 

En imponerende 
gæst i det danske luftrum. 

Foto: Thomas Jøhnk 



DANMARKS FLYMUSEUM FÅR SLÆBEFLY 
Ja, det er ganske vist, museet i Stauning 
har fået et slæbefly. Også et der i den grad 
kan slæbe opad, hvis det skulle være. Apol
lo ! !-astronauterne ville være misundeli
ge - i hvert ville de da blive overhalet de 
første sekunder opad, for Polyt V stiger 
stort set som en raket og er i øvrigt af no
genlunde samme årgang. 

700 kg max take-off-vægt, 200 
hk, godt tykt vingeprofil og stigepropel. 
Det giver en stigehastighed på 1.600 fod 
i minuttet (8 m/s), eller 1.000 fod i mi
nuttet (5 m/s), hvis der er spændt et godt 

gammelt svævefly i stålrør, træ og lærred 
bagefter. For det er jo det, Polyt V er skabt 
til, at trække svævefly op. Den blev designet 
og bygget i årene 1965-70 af Polyteknisk 
Flyvegruppe, den danske parallel til de 
Akademische Fliegergruppen, der spille
de en stor rolle for udviklingen af svæve
flyvningen i Tyskland. 

Polyt V'eren har igen og igen og 
igen tjent dansk svæveflyvning med sine 
optræk. Til de store Arnborg-konkurren
cer har den overhalet andre på vej op, og 
alligevel været først nede takket være sine 
luftbremser. 

Men alting har en ende - måske. 
I hvert fald er dette unikt specialiserede 
fly nu kommet på en eller anden form for 
pension på Danmarks Flymuseum, hvor 
det passer fint ind sammen med andre 
danske konstruktioner. Der er for så vidt 
ikke noget i vejen for, at det kan flyve vi
dere. Det kræver blot en kærlig hånd eller 
to efter godt halvtreds års tro tjeneste, og 
så naturligvis et træk på kontoen et eller 
andet sted. Og det er jo så et spørgsmål 
om, hvordan man vil prioritere ressour
cerne - altid et vanskeligt spørgsmål i mu
seumssammenhænge. 
OSH 

Flyet kunne sagtens bære fire personer, men det er hundrede 
procent optimeret til rollen som slæbefly. Bemærk pilotens fine 
udsyn. Fotoet er taget en route til Arnborg efter maskinens 
sidste tur over Kattegat. Foto: Morten Hugo Bennick 

... og det var så det, Polyt V'eren ankommer til Stauning, 
hvor den nu kommer til at indgå i Danmarks Flymuseum. 
Foto: Tonny Henriksen 
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PØLSEVOGN PÅ EKRD 
En pølsevogn er landet på Randers Flyveplads, 
og hver weekend står Julia klar til at udskæn
ke et klassiske sortiment med stegte, ristede, 
agurkesalat, Cocio - J 'OU name it. Det er et af 
den slags initiativer, der er så god brug for på 
danske flyvepladser. Det skaber li\~ der kom
mer lokale, og flyvende gæster kan få en for
friskning. Lægehelikopteren har været forbi1 

Hvad skulle man ellers gøre, når der er fro
kostpause, og der ligger en pølsevogn lige på 
ruten? Efter pølserne kan man hygge sig med 
at finde vej i den græslabyrin t, der er opstået 
ved flyvepladsen her i sommer! 

OSH ;y 
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IMPROVE YOUR PILATUS PC-12 
Reduced Fuel Flow, lncreased Range 
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l alle go<le eventyr er <ler me<lgang og 
mo<lgang, og som regel også en morlstan
der og en udfordring der ser håbløs ud, 
indtil en "hjælper" kommer på banen. 

Da politikerne i Frederikshavn kommu
ne i 1976 besluttede, at der ikke længere 
måtte flyves med motorfly til flyvepladsen 
ved Frederikshavn, gav det inspiration til 
at etablere en flyveplads ved Sæby. I før
str omgang flyttr<lr en hånrlfukl motorfly 
ind på pladsen, der senere fik følgeskab af 
Svæveflyveklubben Nordjylland, da den 
historiske flyveplads ved Frederikshavn 
også blev lukket for svævefly. 

Hvor der er vilje, er der som bekendt 
en vej, og op gennem 70'erne, 80'erne, 
90'erne og nullerne drev medlemmer
ne af svæveflyveklubben og motorflyve
klubben i fællesskab Sæby Flyveplads, til 
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glæ<lr og gavn for medlemmer, venner og 
bekendtr samt alle de nysgerrige, der nød 
at kikke forbi. 

Selvom brugerne af flyvepladsen ved Fre
derikshavn blev reddet af muligheden af 
den nye Sæby Flyveplads, skulle der dog 
vise sig endnu en krise, for efter at flyve
p ladsen i årtier havde lejet jorden som 
Sæby Flyveplads ligger på, blev lejemålet 
op,agt, hvilkrt u<ll0,tr rndnu rn kri,r 
.. for hvad nu? 

Som i alle gode eventyr kom en "hjælper" 
på banen, og denne 1-uælper var Sæby Er
hvervsforening, hvis medlemmer var enige 
om at afvikling af aktiviteter ikke er vejen 
til udvikling. Med ihærdigt arbejde lyk
kedes det således at overbevise ejerne af 
jorden om at beholde Sæby Flyveklub og 
Sæby Svæveflyveklub som lejere, hvorved 

·•• ires med . 
g d. 18 Qnsefes 

. sept ernber 

··-··-
•• •• 

··-

. ~ ~ - , .. -~- --
·. - - . . - . • - --r.-. ' -

.' .·_ -~::·•·- r 

Sæby Flyvrpla<ls kan fortsættr i mindst 7 
år. Og ikke nok med <lrt, der er udsigt til 
forlængelse af lejemålet, hvilket vil sige at 
Sæby Flyveplads er tilgængelig i mange år 
fremover, hvilket næsten er et mirakel, i 
tider hvor vi desværre ser at flyvepladser 
nedlægges for altid. 

For at fejre at Sæby Flyveplads er reddet 
afholdes der Grisefest lørdag den 18. sep
trmhrr fra kl l 'i·OO til ,rnt 

Alle er velkomne og tilflyvende gæster kan 
sove under vingen, eller slå telt op. For de 
der ønsker lidt mere bekvem overnatning, 
er flyveklubben bel-uælpelig med at arran
gere transport Lil og fra overnatningssteder. 

Tilmeld til grisefest på: grill.eksa.dk 
;,,, 



~ ASERVICE 

GARMIN. 
_ __ ...,,, AviAh01' ---- -

---===-- -~ 
Efter en tid, hvor vi af indlysende årsagPr ikke har kunnet samles, glæder det os ekstra 
meget nu at kunne invitere til 'FLY-IN' med fokus på avionics fra Garmin. Og du er 
inviteret1 

Arrangementet finder sted den 11. september 2021, hvor v i er vært ved et spændende 
avionics-seminar, som i år rummer masser af info om de mange nyudvikl inger inden 
for udstyr t il pi loter og fly, der er kommet på markedet de sidste par år. Det foregår i 
vores faciliteter på Solhøjgårdsvej 6, Roskilde Lufthavn, og omdrejningspunktet bliver 
viden fra samt en 'walk-and-talk' med en top-professionel ekspert fra Garmin. Han 
ved alt , hvad der er værd at vide om elektronisk udstyr t il fl y, særligt om Garmin, og der 
bliver masser af tid til at trække på hans viden gennem spørgsmål og klik på knapper! 
Dagens program er som følger: 

10.30 Velkommen. 

10.40 Eksperten fra Garmin præsenterer nyt udstyr fra Garmin og fortæller, hvad 
der er sket inden for nye produkter, funktioner osv. til GA-flyvning de sidste par 
år. Bemærk: Briefingen foregår på engelsk. 

12.30 Frokost med alt godt fra grillen samt te/kaffe. 

13.30 Eksperten fra Garmin viser, hvordan det nye udstyr anvendes i flyene. 

14.30 'Walk-and-talk; hvor du får masser af t id t il at gå på opdagelse i udstyret, og 
hvor du kan stille tekniske og operationelle spørgsmål t il eksperten fra 
Garmin. Desuden kan du få svar på alt vedr. CAMO, nye regler fra EASA 
Part-ML og vedligeholdelse af fly, da vi naturligvis også selv er til stede. 

·16.30 Tak for i dag! 

Vi glæder os rigt ig meget t il dagen og til et forhåbentligt stort fremmøde - præcis som 
t idligere år. Ses vi? 

TILMELD ) 

Mange hilsner 

General Aviation Service 

Send mail til info@Easervire.dk eller ring på t lf. 
72 170 180. Du kan også vælge "Deltager" på 

begivenheden på vores Facebookside@gaservice.dk 

PRAKTISK INFO: Seminaret er gratis ved tilmelding senest den 5. september 2021 - på mai( telefon eller Facebook
begivenheden. Dagens program foregår primært på engelsk. Kommer du i privatfly, betaler vi din startafgift i Roskilde Lufthavn. 

GENERAL AVIATION SERVICE APS I SOLHØJGÅRDSVEJ 6 I DK-4000 ROSKILDE I DEN MARK I VAT NO.: DK 20 81 88 08 
+45 72170180 I WWW.GASERVICE.DK i lNFO@GASERVICE.DK I DK.1 45.0098 I DK.MG.1008 
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De fælles-europæiske luftfarts-myndighe er - EASA - har godkendt en ny type 
instrumentbevis, der kaldes 'Basic Instrument Rating' - forkortet BIR. Uddannel
sen kan påbegyndes fra september i år, og baseret på et forsigtigt skøn vil det 
blive muligt at reducere udgiften til et instrument-bevis, der dog er begrænset til 
IFR privatflyvning og flyvning med højere vejrminima end de hidtil gældende. 

Tekst og foto: Rune Balle 

INSTRUMENT-FLYVNING 
At kunne flyve efter instrument flyve-reg
ler har mange fordele, hvorfor det kan 
være en god ide at lære at flyve i skye1; så 
man kan komme sikkert fra A til B, hvis 
vejret ikke er til VFR-flyvning. Indtil nu 
har det at erhverve instrument-rettighed 
dog krævet en relativt stor indsats, da der 
skulle bestås 7 teoriprøver (til 905 kr. pr 
stk.) og flyves 40 timer med instruktør, for 
at kunne aflægge skill-test. Med andre ord 
en større udskrivning! 

BILLIGERE INSTRUMENTBEVIS 
Head of Training j ørgen Poulsen (JOL) 
fra Ikaros Fly ApS fortælle1; at l karos Fly 
er blandt de første flyveskoler i Danm ark, 
der har faet godkendelse til at uddanne 
piloter efter det nye BIR-uddannclsespro
gram.JOL fortæller til FLY\~ at BIR ikke 
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skal ses som en nemmere uddannelse, for 
det man skal lære for at flyve instrument
flyvning er det samme. Fordelen ved BIR 
skal snarere ses som mere tilgængelig vej 
til instrumentbevis, fordi uddannelsen er 
opbygget i module1; og der kun er tre te
oriprøvec 

HVAD MÅ MAN MED BIR? 
BIR giver ret til at flyve IFR i hele EASA 
luftrums-strukturen, med den begræns
ning at man ikke må flyve kommercielt, 
hvis man kun har BIR. Derudover skal 
flyvning med BIR foregå med forhøjede 
vejrminima i forbindelse med start og lan
ding, i det vejrminima er delt op i krav til 
hvordan vejret skal være, når man plan
lægger sin flyvning, og hvad man opera
tionelt må flyve i, hvis nu vejret ikke helt 
arter sig som forventet. Planlægnings-mi
nima i forbindelse med IFR-flyvning med 
BIR kræver således VMC ved start og lan
ding, ( I time før og efter), hvilket vil sige 

en skydækkehøjde på mindst 600 fod og 
sigtbarhed på mindst 1.500 meter, hvilket 
svarer til SPF.CTAT. VFR . 

Operationelle minima, er ved anflyvning 
også en sigtbarhed på 1.500 meter, men 
der må ikke anflyves lavere end det pub
licerede minimum + 200 fod. Ved en ILS 
indflyvning til [eks. EKRK/Roskilde be
tyder det, at man skal kunne se 'Runway 
Environment' senest i 400 fod AGL (Abo
ve Ground Level = over jorden) hvilket 
på Roskilde så betyder 545 fod over MSL 
(Mean Sea Level = gennemsnitligt hav
niveau) altså Lufthavnens højde på 145 
fod + 400 fod. 

HELT NYT 
BIR er helt nyt, og hvis man ønsker at være 
blandt de første til at erhverve BIR, så kan 
man faktisk allerede gå til p røve fra sep
tember 2021 . Forud for teoriprøven er der 
tre teorifag, der skal læses op på, nemlig: 



Modul 1: Instrumentation, Human Per
formance, Meteorologi. (40 spørgsmål. I 
time og 20 minutter) 
Modul 2: Radionavigation, lVIeteorolo
gi, Flight performance & monitoring, Air 
Law (41 spørgsmål. I time og 30 minutter) 
Modul 3: Kommunikation, meteorolo
gi, F light performance and monitoring, 
Instrumentation, air law (44 spørgsmål. 
I time og 30 minutter) 

JOL fra Ikaros F ly fortæller, at BIR ud
dannelsen består af en teoridel og en prak
tisk del, og at der ikke er nogeL Limekrav 
til nogle af delene. Der er heller ikke no
get krav til hvor lang t-id uddannelsen må 
tage, så har man bestået en teoriprøve til 
BIR, så har den ikke nogen udløbsdato. 

Teoridelen består af de samme fag som 
CBIR (det 'traditionelle' instrumentbevis, 
der giver ret til kommerciel instrument
flyvning). Rent faktisk er det stort set det 

samme pensum, og har man bestået teo
ridelen til CBIR, så har man også bestået 
teori delen til BIR. På BIR skal man dog 
kun til tre te01-i-eksamener. H ver eksamen 
indeholder så spørgsmål fra flere fag, men 
man skal kun betale tre stk. eksamensge
byrer mod 7 til C BIR. 

Efter bestået teori skal der flyves, og den 
praktiske del består af tre moduler: 

Modul 1: Generel flyvning med referen
ce til instrumenter. 
Modul 2: Fokuserer på flyvning af de
partures og approaches. 
Modul 3: fokuserer på enroute lFK pro
cedurer. 

Når disse moduler er fløjet, kan man gå 
til BIR-prøve - via en godkendt flyvesko
le - og fa ret til at flyve instrumentflyvning 
med de begrænsninger, der bl.a. består i, 
at man med sit BIR kun må flyve p1ivat-

flyvning, og at man skal overholde højere 
vejr-minima. 

OPGRADERING TIL CBIR 
Med tilstrækkelig erfaring, kan BIR opgra
deres til et 'traditionelt' instrumentbev-is, der 
betegnes CBIR. Det står for Competency 
Based Instrument Rating, hvilket giver ret 
til kommerciel instrumentflyvning, hvis man 
har ethvervseertifikat. Det kræver, at BIR 
indehaveren har fløjet 50 timer på sit BIR 
som PIC, og at piloten derefter trænes til at 
flyve de 'traditionelle' vejrminima, samt at 
piloten demonstrerer del nødvendige kend
skab til love og bestemmelser, meteorologi 
og fught-plannmg. EASA har ikke define
ret, hvor mange timer der skal flyves med 
instruktør, for at opgradere BIR til CBIR, 
men ved først at erhverve l3IR, for dernæst 
at erhverve CBIR, er der uden tvivl penge 
at spare, så længe man ikke medregner de 
50 timers IFR-flyvning, der er nødvendige 
for at opgradere BIR til CBIR. ;:,,, 
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Tekst og foto: Rune Balle 

"Faktisk er det nok mit flyprojekt nummer 
tyve" fortæller J ohn Carlsen, der har be
skæftiget sig med flyvemaskiner, siden han 
startede i flyvevåbnet som 19-årig i 1956. 
"Dengang var det at flyve et rigtigt hånd
værk, og som flymaskinist og mekaniker 
fik jeg fantastiske oplevelser og store ud
fordringer. Ikke mindst i Grønland, hvor 
jeg var med til at vedligeholde og flyve 
Catalina og C-4 7 Dakota (militær ver
sion af DC-3) og senere også lidt DC-4 
fra Værløse". 

.John Carlsen deler gerne sine mange min
der fra tiden i flyvevåbnet, hvor han var 
i Eskadrille 721 og 722 og mange år på 
flyvestat-ionen i Værløse. Men det er de 
små fly, der fylder mest i samtalen den 
juli-formiddag i hangaren, for J ohn har 

tilbragt rigtigt meget af sin fritid og pen
sionisttilværelse med at bygge og vedlige
holde flyvemaskiner. 

BYG DOG FLY! 
John Carlsen har en meget enkel og di
rekte opfordring til de mange, der går og 
drømmer om at bygge en flyvemaskine, 
og det er at komme i gang, for det er slet 
ikke så svært! 

Selvfølgelig er det nødvendigt med hånde
lag og tålmodighed, fortæller J ohn Carlsen, 
imens han finder de vigtigste værktøjer 
frem. Det er en syl, der bruges til at guide 
aluminiumspladerne rigtigt sammen med, 
og så et specialværkte,j, der fungerer som 
midlertidig nitte-holde1~ indtil alumini
ums pladerne nittes sammen. Selvfølge 
lig skal der også lidt mere værktøj til, men 
egentlig ikke mere end at det er til at få 
med, fra en enkelt indkøbstur i BILTE-

83- RIG BYGGER FLY 

MA, som de fleste piloter jo meget ger
ne støtter, da en del af overskuddet går 
til at vedligeholde og Oyve de "warbirds" 
BILTEMA ejer! 

ALT I EN KASSE 
John Carlsen anbefaler at kommende 
fly-byggere starter med at bygge fly, der 
er fremstillet af aluminium. Dels fordi 
det er næsten lige så ukompliceret som at 
lege med LEGO eller MECCANO, men 
også fordi metalfly er noget lettere at re
parere end fly, der er bygget af glasfiber 
eller kulfiber og epoxy. Største fordel er 
dog, at stort set alle stumper til et metal
fly er laserskåret, med en præcision der 
er næsten ubegribelig. Faktisk så præcist, 
at man aldrig skal begynde at bore, hvis 
hullerne ikke passer, for det skal passe! At 
vælge et alu-byggesæt har også den sto
re fordel, at næsten alle stumper, der skal 
bruges til flyet, er i den kasse der bliver 
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Vingerne er samlet. Sædebunde ligger klar til at blive nittet fast i cockpittet. 

16 FLYV Nr. 4 2021 



Motoren er en 100 HK Rotax 912. 

leveret fra fabrikken. Lidt beslutninger 
er der dog overladt til selvbyggeren, for 
som regel er det begrænset, hvor mange 
instrumenter der er med, og så skal man 
selv stå for malerarbejdet, hvis man ikke 
vælger at polere aluminiumspladerne, så 
flyet står skinnende blank som sølvpapi r. 

OPSKRIFT PÅ LET ENGELSK 
At bygge et fly kræve1; at 

Da J ohn Carlsen blev klar over, at det 
kunne sætte en stopper for hans flyve-ak
tiviteter, valgte han at ka::mpc f01· fortsat 
ultralet flyvning. Det blev starten på hans 
engagement i den organisation, der i dag 
er kendt som DULFU (Dansk Ultra Let 
Flyver Union), somJohn Carlsen var for
mand for i hele otte år. Arbejdet i DUL
FU gav mange op- og nedture. Ikke bare 

i luften, men også i det 
man læser manualen grun
digt, men så er det heller 
ikke værre, fortæller J ohn, 
der viser manualen frem fra 
sin Savannah, der har seri
enummer 722, hvilket pud
sigt nok også var 'tallet' på 
den eskadrilleJ ohn Carlsen 
var i en periode, inden pen
sion fra flyvevåbnet. 

,,det er næsten 
foreningsarbejde, der af 
og til førte til at medlem
mer blev uenige og ven
skaber blev udford ret. 
J ohn ærgrer sig dog ikke 
over at have brugt meget 
tid på DULFU me11 læg
ger heller ikke skjul på, 
at det var nødvendigt at 

lige så ukom
pliceret som 
at lege med 
LEGO eller 

MECCANO,, 

Alt hvad man skal vide står i manualen, 
der er skrevet på et let forståeligt engelsk, 
og så er der masser af instruktionsvideo
er på YouTube. Endelig kan man jo altid 
ringe til en ven fra klubben, griner J ohn, 
der hentyder til, at han har hjulpet mange 
selvbyggere, når de stod med et problem, 
de ikke lige kunne gennemskue. 

DULFU 
Da vi bliver lidt trætte i benene af at stå 
og gå rundt i hangaren og se på alumini
ums-stumper, sætter vi os på et par plastic 
havestole. Her falder snakken på, hvordan 
J ohn kom i gang med at bygge flyvema
skiner, hvilket er en længere historie, der 
startede med drageflyvning dengang det 
var helt nyt. Efter mange års drageflyvning 
langs de gode skrænter på Nordsjælland, 
Samsø og opfindelse af Venø-lejren, fik 
J ohn og et par flyverkammerater lyst til at 
sætte motor på dragerne. Det førte til at 
de første "trikes" kom i luften i Danmark, 
og derfra var der ikke så langt til at eks
perimentere med ultralette flyvemaskine1: 
John fortælle1; at ultralet-flyvning i visse 
kredse bar præg af, at der ikke var klare 
regler. Det krævede derfor en del arbejde 
at fa luftfartsmyndighederne med på, at 
der var en fremtid for ultralette fly i Dan
mark. For faktisk var der kommet så man
ge klager over lavtflyvende og larmende 
parasoller med påhængsmoto,; at Statens 
Luftfarts Væsen på et tidspunkt var tæt på 
helt at forbyde ultralette fly i Danmark. 

stramme op på discipli
nen blandt de piloter, der var tæt på at få 
luftfartsmyndighederne til at forbyde flyv
ning med ultralette fly i Danmark. 

FORTID OG FREMTID 
John Carlsen fortæller, at han som snart 
84-årig glæder sig over at kunne se tilba
ge på et langt og godt liv, hvor han har 
været så heldig, at fa utroligt mange gode 
oplevelser med flyvning. Dels i flyvevåb
net men også i tiden efter han forlod fly
vevåbnet, hvor han var med til at skabe 
en spændende udvikling indenfor flyvning 
med ultralette fly. "Det har været fanta
stisk, ogjeg har haft utroligt mange ufor
glemmelige oplevelser med hanggliding 
og ultral<>t flyvning". Derfor undrer det 
ham, at det er så svært at få nye - meget 
gerne yngre - mennesker til at interessere 
sig for flyvning. "for det er jo fantastisk at 
flyve og fantastisk at kunne bygge og ved
ligeholde de ultralette flyvemaskine1; der 
gør det muligt at flyve til en overkomme
lig pris". For modsat de såkaldte "A-fly" 
(Piper 28 / Cessna 172 osv.), der skal ved
ligeholdes af certificerede mekanikere og 
forsikres for en mindre formue, og derud
over skal bruge 25-35 liter i timen af den 
kostbare AVGAS til næsten 20 kr. pr lite1; 
så kan UL-fly w:dligeholdes af ejerne og 
flyves på bilbenzin til 12 kr. pr liter. "Det 
burde kunne tiltrække flere" slutterJ ohn 
Carlsen vores hangarsnak, for set fra hans 
perspektiv, så bør ultralette fly præge frem
tidig fritidsflyvning. 
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Savannah 
Savannah er designet ud fra princippet semi-mo
nocoque (se note nedenfor) og den minder me
get om den canadiske Zenith STOL CH 701 , 
som producenten af Savannah - italienske I.C.P. 
- producerede på licens indtil Savannah blev ud
viklet. Designeren af Zenith - Chris Heintz - anså 
Savannah for at være et plagiat af Zenith, hvilket 
<ioo hlPv Rfvist i Pn rPtssao om orhavsrPt til flyty
pen, fordi Savannah på mange områder adskiller 
sig så meget fra Zenith, at der ikke er tale om 
ulovlig kopiering. 

Savannah er fremstillet i flere varianter, siden før
ste fly blev bygget, og den mest solgte er nu Sa
vannah S, der er videreudviklet fra Savannah XL, 
som var en forbedring af den oprindelige Savan
nah. Oyggesæt med Rotax 912 koster i omegnen 
af en halv million danske kroner. 

Note: Monocoque er en fransk betegnelse tor en kon
struktion, der har inspiration fra en æggeskal, hvilket er 
kendt fra blandt andet glasfiberbåde, hvis dobbeltkrum
me overflade er stærk som en æggeskal. Semi-mo
nocoque er så en skalkonstruktion, der er forstærket af 
tværgående skotter og langsgående stringere. 
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John Carlsen fremhæ
ver sylen som et af de 
vigtigste værktøjer når 

Savannah S 

Besætning: Pilot og passager 
Længde: 6.60 meter 
Wingefang: 9.00 meter 
Højde: 2.58 m 
Vinge areal: 12.87 m2 

Vingeprofil: NACA 65-018 
Tom vægt: 286 kg. 

han bygger fly. 

Maksimal startvægt: 600 kg. men i en 
del lande dog kun 450 kg. p.g.a. lokale regler. 
Tank kapacitet: 78 liter 
Motor: Flere varianter bl.a. Rotax 912 ogjabiru 2200 
Maksimal hastighed: 198 km/t. eller I 07 knob 
Cruise hasrighed: 179 km/h eller 97 knob ved 75% 
Stall hasrighed: 49 km/h eller 26 knob med fulde flaps 
Vne: 220 km/h eller 119 knob. 
G-begrænsninger: +6/-3 
Stige-evne: 6.1 m/s eller 1,200 fod pr minut ved 49 knots 
med Rotax 912 motor. 



ØKONOMI: 
K øber man en Savannah for ca. 400.000 
kr. inkl. motor og instrumenter, og flyver 
man 50 timer årligt, er det ikke urealistisk 
at regne med 5.000 kr. til vedligehold og 
løbende udskiftning af dæk og instrumen
ter; 1 0. 000 kr. til forsikring og 10. 000 kr. til 
benzin og olie = omkring 400 kr. pr time. 
Køber man til sammenligning en ældre 
C:rssna 17?. / Pipn ?8 for 400 000 kr og 
flyvn man :lO timrr årligt, rr <let nok ikke 
urealistisk at regne med 25-50.000 kr. til 
vedligehold og løbende udskiftning af 
dæk og instrumenter m .v. plus omkring 
20.000 h til forsikring og 30.000 kr. til 
benzin og olie = et sted mellem 1.000 og 
2.000 kr. pr time. 

I de to eksempler er ikke med
regnet afskrivning, og det er heller ikke 
med i regnestykket, at en Savannah kun 
kan medtage 2 personer mens en Cess
na / Piper kan medtage 4 personer, og 
man derfor kan sige at "sædeprisen" på 
i de to kategorier nærmer sig hinanden. 
Det er heller ikke med i regnestykket, at 
de "klasssiske" fly nok kan klare lidt dår
ligere vejr, ligesom mange piloter nok vil 
mene, at der i sammenligning mellem ul
tralet og lette fly bør inddrages, at kom
forten er noget bedre i en Cessna / Piper 

end i en Savannah eller lignende ultralette 
fly, og at mange ultralette fly (i kategorien 
under 450 kg) faktisk ikke kan flyve lovligt 
i ret mange minutter, hvis der skal være 
to voksne og en rimelig mængde bagage, 
fordi det er svært at holde startvægten på 
under 450 kg. 

Afskrivning er naturligvis en diffus 
fakto1; for det er svært at spå om, hvad en 
hjemmebygget Savannah er værd efter 10 
år og 500 timers flyvning, ganske som det 
er svært at spå om, hvad en gammel Ces
sna eller Piper er værd efter at have fløjet 
l 0 år mere end de 30-40 år den allerede 
havde logget, da den blev erhvervet for 
400.000 kr. Der er dog ingen tvivl om at 
10 års flyvning med en Savannah til 500 
kr. pr time i forhold til op mod 2.000 kr. 
pr time ender med en markant besparel
se, og en markant anderledes oplevelse. At 
flyve en gammel 'amerikaner-slæde' har 
sine fordele og ulemper. Men at bygge en 
Savannah må være en kæmpe oplevelse, 
ligesom den løbende vedligeholdelse uden 
tvivl må give et helt særligt bånd mellem 
pilot og maskine. 

ALT I ALT 
:Med forventning om at Savannah'en god
kendes til 600 kg. - som det allerede er 

sket i bl.a. Tyskland og Frankrig - vil den 
kunne medtage to personer, fulde tanke til 
4-5 timers flyvning og godt 7 5 kg. bagage, 
og så bliver det p ludseligt muligt at flyve 
på længere udflugter. Hvis man så tager 
med i sine overvejelse1; at en Savannah -
og lignende UL-fly - kan starte og lande 
på under 200 meter,ja så kan UL-flyene 
noget som det 'traditionelle fly' ikke kan. 
For med et fly som en Savannah - med 
startvægt på 600 kg - er det muligt at fly
ve til et utal af små pladser mod nord i 
Skandinavien eller sydpå, hvor der måske 
er endnu flere små spændende flyveplad
ser. Endelig har Savannah'en den store 
fordel, at brændstoffet ikke er AVGAS, 
men MOGAS der kan købes mange fle
re steder end AVGAS. Med andre ord 
kan et fly som en Savannah godt nok kun 
medtage to persone1; der nok ikke sidder 
helt så bekvemt som i en Cessna eller en 
Piper, men de kan flyve til et utal af små 
spændende flyvepladser, uden at der skal 
bøvles med at skaffe AVGAS. Alt i alt 
har de ultralette fly nogle fordele som de 
'klassiske' fly ikke har, ligesom de 'klassi
ske' fly har fordele som UL-flyene ikke 
har. Hvad enten man vælger er det ene 
eller det andet, kan vi fra FLYV bare sige 
GOD FORNØJ ELSE! ;,--
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Den lykkelige 
symbiose 

De kan ikke undvære hin
anden - og til sammen er 
de meget større end sum
men af de to dele. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Midtjysk Flyveklub og Midtjysk Flyvesko
le er et seriøst bud på, hvordan GA-flyv
rting kan trives og samle mennesker. Gøre 
tlyvnmg ttl det, VI vel alle håber, det skal 
være - en berigelse af vores liv, som vi 
måske ellers fylder med flere og flere vir
tuelle ligegyldigheder og tomme kalorier 
af enhver fysisk og mental art. 

At det lykkes hos denne midtjy
ske symbiose afspejles af, at den har med
lemmer fra store dele af J ylland og Fyn. 
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D e kommer ikke bare for at fa et af Dan
marks billigste certifikater, men også fordi 
Michjysk flyveklub i <lisse år u<lvikler sig 
til et sted, hvor godtfolk mødes. Og hvor 
de er, kommer der som bekendt flere til. 
Klubben er på bare 12-1 3 år vokset fra 
at være en tanke i hovedet på en mand, 
der lavede elektromotorer, til at have mere 
end 200 medlemmer. 

Og lad os bare slå fast: En flyve
klub står stærkt, når den har en flyvesko
le tilknyttet. En flyveskole står omvendt 
stærkt, når den har en klub med en ræk
ke fly at sende sine elever videre til, når 

de skal tage de første skridt ud i livet med 
eget PPL. 

HENNING 
Man skal ikke tage fejl af den smilende, 
ganske beskedne herre, der går og vasker 
hoppeborgen, mden gæsterne kommer bl 
et af de faste åbent hus-arrangementer. 
Det er ikke bare skurebørsten, H enning 
Bach Andersen har styr på. Han har fak
tisk styr på det meste og er på pladsen så 
sige hele tiden og altid. Det var ham, der 
startede det hele, og så er han konfirme
ret. Og godt det samme. For hvis man 



dengang for længe side n kobte konfir
mationstøjet i lige netop en helt bestemt 
tøjbutik i Viborg, blev man velsigm:l 1m:d 
en flyvetur rundt om Viborg Flyveplads. 
Henning cyklede derud, og efter landin
gen var han fast besluttet på al erhYen ·e 
sig et certifikat, inden han fyldte trecli,·e. 

Det lykkedes så først, da han , ·ar 
fyldt 34. Der nu- læretid som clekLromeka
niker, giftes med Grethe skulle han også, 
ja, og dertil kom opslarL af eget firma og 
alt muligt. Mt"n dromnwn Ic,·rclc, iclert". 
Og den gik i opfyldelse på Herning Fly
veplads. Henning skolede på en Rally 233 
med !tale!tjul. l kke ,·enJe11s lcllcslc H1aski
ne at styre, kraftigt ska::,-rra::k i starten, en 
næse der spærrede alt udsy11 fremad, indtil 
halen kom op. H an ble\· god til udl1ad
ninge1; pinden helt i maven, men skulle 
da op i nærheden af 200 lanclinge1; inden 
han var klar: I O\Tigt nH kontrollanten læt 
p å at køre Ral ly'en af banen, da han ror 

eertifikatproven lige ,ille have en tur selv 
for at lære app aratet at krndr. 

I ! 990'crnc havde Hnming og 
Grethe hver deres virksomhed, og en Ces
sna I 77RG kunne bruges både i a rbejde 
og fritid. H enning afleverede elektromo
torer rundt omkring i landet, helt til Born
holm, men nogle gange så ta::t på, at det 
egentlig havde va::rer hurtigere i bil. ?vien 
det gjorde jo indtryk at la den med luft
post, og det kunne ske, at kunden lige fi k 
f'll tur nc•n slag, gor indt ryk til gavn ror 
samarb~jdet og fre1midige ordrer! 

Da tekstili ndustrie n i H e r-
11i11g-området flyttede udenlands, måtte 
Grethe som m ange andre finde nye ting 
at la,·e. Det Yar seh·sagr ikke en let perio
de. Økonomien efterfølgende kræ,·ede, at 
der måne en anpan s Pa-28'er i hangaren 
i stedet for Cessna I 77RG 'eren. 

Videre ftoj Henning dog, og h an 
begyndte i OO'erne at unde1Yise i teori i 

Herning Flyveklub. Han havde tidligere 
fart sin r.PT .-teori på plads og opbyggrdr 
lige stt1 stille en skole i klulil ){'tlS rarnrrwr. 

forskellige inslruklører var tilk11yllel, og 
det end te med, at Henning selv blev in
struklø r. Det endte så også med - som 
Henning Sel\' udtrykker det - at han og 
ledelsen i længden ikke kunne bli,·e helt 
enige om, hvordan det skulle gribes an. 

Og del er her man ikke skal tage 
fejl af den ,·enlige mand. H enning men
te ah,å, at han havde drn rigtige opskrift 
H an sagde også, at Il\ is de ikke kunne blive 
enige om tingene, ,ille han måske starte 
sin egen fty\'eklub lige ved siden af. 

Den sliftende generalforsamling 
ble\· afl1oldt hj emme hos Henning. Midt
jysk FlyYeklub ,·ar en real itet. Det \'ar 
.\lid0ysk Fly\eskole også . Praktisk taget 
alle eleYerne fulgte med Henning og meld
te sig ind i der, der nu var den anden fly
veklub på Skinderholm. 
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f'IT'Æll Hell1lll1lllll1lg/\) famrrllrreallbum 

Klubbens første fly var Cessna 
l 72 OY-CTZ, som Henning lagde ud til. 
Klubben betalte efterfølgende 100 kroner 
i afdrag pr time, og efter 3-4 år havde den 
overtaget flyet. Cessna 1 72 SE-ITZ kom 
til i 2015, Piper Warrior SE-GPD i 2018 
og en lille Cessna 150 i 2019. Klubben 
havde nemlig vokseværk - hvilke andre 
flyveklubber i Danmark kan man for re
sten sige det om, når man ser tilbage på 
de sidste ti år? 

Det var symbiosen som skabte 
fremgangen. Flyveskolen har ingen fly, 
men eleven kommer med et fra klubben. 
Når han eller hun har fået sit certifikat, er 
der fire fly at flyve videre på. Man behø
ver ikke købe eget fly umiddelbart efter, 

Familie-Cessna'en, dengang både f-lenning 
og Grethe havde egen virksomhed. 

man har fået sit certifikat. Man er allere
de i en sammenhæng, hvor der er noget 
at flyve på. Samtidig er der et meget po
sitivt miljø, hvor de mere erfarne hjælper 
de mindre erfarne, [ eks. med at komme 
til udlandet. 

En klub og skole, der vokser i så 
hurtigt tempo, kræver naturligvis tid. Og 
Henning var nøglepersonen i det. Del 
samme var han hj emme i sin egen elek
tromotorvirksomhed. "Det var som at 
stå med et ben på hver sin hest, der bare 
galoperede hurtigere og hurtigere ud over 
stepperne," fortæller Henning. "Når de så 
begyndte at bevæge sig i hver sin retning, 
måtte man jo vælge, hvill<en der var sjo
vest ride på." 







Naj, man kan ikka !æra at flyva 
MO-80 hos Midtjysk Flyvesko
le, men her er en camping
vognshaseret simulator fra 
Diamond Air Xpress kommet 
forbi til en åbent hus-dag og 
giver medlemmer og andre 
interesserede en chance for at 
orøve jetflyvning. 

Midtjyder på kluhtur til 
Odessa i 2012. Som 

man kan læse på 
plakaten bag dem, er 

de dumpet ned i en 
festival, der fejrer 100 

års flyvning i byen. 
Foto: Constantin 
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Kan man spille violin, en Cessna 172? Er der plads til at bevæge buen? I godt selskab kommer man let i dybe og seriøse diskussi
oner; men når nu violinist og pilot Roberto Samo havde sit instrument med, og formand Lotta havde en af klubbens Cessna 172'ere 
stående lige udenfor .. . ja, så måtte det da prøves. Vi lettede til Der er et yndigt land, fløj rund til bl.a. 0 sole mio og diverse hjemme 
komponerede advarselssignaler for til slut at dreje finale til kendingsmelodien fra Starwars. Uforglemmelige femten minutters bloktid! 

Det a(gørende skub ja, ligefrem 

det frelsende sporgsmål kom fra en kun

de, der svntes det gik for langsomt med le
veringen af en elektromotor. " H enning." 

sagde kunden, "er det sådan, a t du egem
lig hdst er fri for at law' rlct , ,·i komm(T 

med?" 

Den L:·ggecle Henning på. f-len 

jo, blev han enig sig seh om, n{\r han så

dan helt ah-orl igt skulle s, ·are på det, han 

var faktisk helst fri for der. "Jamen, når 

jeg sad i skoll"flvet. ha,-cle jeg dårlig sam
vittighed m e r for kunder; der ,·entedc på 

deres m otorer; og rii'1r jc-g stod i ,·a-rkste

clct, lia\Clcjcg då rlig sa111\-illiglied m·erfor 
Ayveelen·rne. der ikke kunnt· forst{1, h,·or 

vi ikke kunne fln·e, n{rr \(~jr<'t ,·ar g·od1.'· 

Så 1-frnning traf" sit ,·alg og ble\· 

fulclticlsins1ruktor i den rnksennksplagecle 

symbiotiske konsrruktion han seh ha,·de 

grundlagt seks il!' tidligere: :-lid0ysk Fly
veskole og \lidtj\ sk fl\\ekluli. l(ig forbi. 

f- fan kan altid fa en prø,-et.ime. Der er også 

åbent hus den forste sonclag i h,·er m åned 

.'iogle uger om året er der omskol ing til 

halehjul. V l7R-na t koster 2.900 kroner 

plus fi\'\·ctiden. Klubben har planer 0111 

formatiomku rsus. Instrumentfi;Yr rir rgs

ucldan ne Ise foregår i samarbejde med 

Billund fhveklub. 

Et af dl" ,·igtige klubtilbud til piloter ll1clt· 

gronne og gan·ecle samt de medlemme1; 

d er ikke fiy, er seh·, l"r klub ru rene. H er læ

rer man al fl)·ve langt , ·æk i godt selskab. 

Lkst'mpeh is til i\Iarokko, \ isrona, i\ fallor

ca. Jcrsc;; England, Skotland og I\orclir

land, ligl"frern Oclessa, [or russcr 11e krnn 

p,"t anmassende besog. Flere n I >lot gået til 

"l\·skland, og rn swrlig mincle,·,rrclig endte 

pzt .-\nholL. Dt't helt sa'rlig<' her ,·ar; a t t·t 

at klubbens medlemmer spontant ga,· en 

orgelkoncert i Ol"ns kirke. D er kan ,·ære 

mange ta ln1ler i en f-h-Yeklub. 

I I //(/1:11101 to like, ;>r' 
Tak til Hardy Vad med hjælp 
ved luft-til-luft-optagelserne. 
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TURISTFLYVNING 
Ser man sig om i Verden, er der masser 
af steder, hvor der flyves turistflyvning, 
hvilket på dansk er kendt med det lidt 
besynderlige ord "rundflyvning". H vert 
år flyves tusinder af turister over Grand 
Canyon eller New York i USA, Great 
Barrier Reef i Australien, Mount Cook i 
New Zealand eller over savannerne i Afri
ka, for alle disse steder er "flight seeing" 
populært. I Danmark har turistflyvning 
- som nævnt - været kendt under navnet 
"rundflyvning" lige siden 1950-erne og 
'60-erne hvor der var rundflyvning fra 
rigtigt mange små flyvepladser i Dan
mark, men også fra "rigtige" lufthavne 
som Roskilde, Sønderborg, Odense, Aal
borg og ikke mindst Billund. 
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SAFARI FRA LUFTEN 
Lige meget hvor i Verden der flyves med 
turister, så er det at opleve landskaber el
ler byer fra luften ganske enkelt fantastisk! 
For piloter er det hverdag, og en stor del 
af glæden ved at være pilot, men for alle 
andre er det at flyve lavt og langsomt helt 
specielt- og flyvning over Grønland er nok 
noget af det smukkeste man overhovedet 
kan opleve fra en flyvemaskine. 

AirZafari Greenland flyver fra Grønlands 
hovecllufthavn Kangerlussuaq og illulissat, 
der ligger omtrent 250 km norclligere - til 
sammenligning afstanden fra K øbenhavn 
til Aalborg. AirZafari har stationeret en 
Partenavia i Kangerlussuaq og to Parten
avia'er i Illulissat. 

DEN l ANGF F,IORll 
Kangerlussuaq er der hvor atlanter
havs-maskinen fra København lander -
efter fire en halv times flyvning - og det er 
også fødestedet for AirZafari. Lufthavnen 
blev anlagt af amerikanerne under An
den Verdenskrig, hvor den amerikanske 
militærbase var et vigtigt led i forbindel
se med flyvninger mellem Nordamerika 
og Eurnµa. I I 9GO ulcv I ae.lal stalio11e1 I le 
DYE-2 og DYE-3 oprettet på indlands
isen som en del af det amerikanske fly
varslingssystemet n F.W T ,ine, og det blev 
basens hovedopgave at forsyne disse, i for
bindelse med Koreakrigen og Den kolde 
Krig. Mens basen var allermest aktiv, var 
der I. 400 mand stationeret, men i 1992 
blev DEW-stationerne på indlandsisen 
lukket, og amerikanerne forlod Kanger-



lussuaq, der i å rtier var kendt som Sønd
re Strømfjord. 

K angerlussuaq er det grønlandske navn og 
det betyder "den lange fjord", hvilket hen
viser til den 180 km lange fjord, som byg
den og lufthavnen ligger for enden af Det 
er muligt at sejle hele vejen fra Kangerlus
suaCJ og ud til kysten, og mange fangere 
benytter sig af søvejen, når de skal fragte 
deres bytte hjem. Området er perfekt til 
Lw·isl11yv11iug, for naturen byder på flot
te farver, dyrevildt og varierende terræn. 
For i området omkring Kangerlussuaq 
er der smukke sand-floder, grønne dale, 
moskusokse1~ rensdyr og ikke mindst den 
enorme indlandsis, hvor en stejl gletsjer
front mange sted er står som skarp kon
Lrasl Lil smeltevandssletten vest for isen. 
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ILULISSAT 
Omtrent 250 km nord for Kangerlussuaq 
flyver AirZafari Greenland fra Ilulissat, der 
er kendt for sin spektakulære Sermeq Ku
jalleq-gletsje1~ for enden af Uulissat-fjorden. 
På baggrund af den enestående natur er is
fjorden ved Illulissat på UNESCOs verdens
arvsliste. Illulissat og byen blev grundlagt i 
1741 med navnetJ akobshavn.Jakobshavn 
består af fire bygder, som ti lsammen har 
en befolkning på omtrent 4.530 indbygge
re - og 3.500 slædehunde - og dermed er 
Grønlands tredjestørste by. 

Illulissat betyder egentlig "isfjelde" og byen 
ligger i D iskobugten, der er berømt for de 
mange isfjcldc, der kommer fra gletsjeren 
wd Illulissal - "Srrmeq Kttjalleq" - Verdens 
hurtigste gletsjer, der bevæger sig 40 meter 
om dagen og genererer 46 kubikkilometer 
isfjelde om året! I Diskobugten brækker 
isfjeldene i mindre stykker, og mange be
væger sig sydove1~ hvor de langsomt smel
ter. Temperaturen på vores planet er i evig 
forandring, og da der for tiden er stigende 
temperaturer smelter isbjergene nu hurti
gere på vej sydover. Men sådan har det ikke 
altid været, for i begyndelsen af 1900-tallet 
var klimaet køligere, hvorfor isbjergene fra 
"Sermeq Kttjalleq" nåede længere sydpå 
inden de smeltede, og det diskuteres jævn
ligt om det isbjerg der sænkede Titanic i 
191 I kan have været fra "Sermeq Ku jalleq". 
Diskobugten er også berømt for spænden
de dyreliv, og fra luften kan man ofte op
leve sæler og hvale1~ Ikke mindst de smuk
ke pukkelhvale1~ der er tydelige fra luften! 

UNIKT SAMARBEJDE 
AirZafari Greenland startede som en hob
by i 2011, men i dag er det en "rigtig" virk
somhed, fortæller Mia Biilmann Larsen. 
H un er direktør men også aktiv pilot i det 
WJe selskab, der sørger for at give turister i 
Kangerlussuaq og Illulissat uforglemmeli
ge oplevelser. 

AirZafari Greenland opererer i øvrigt i tæt 
samarbejde med Copenehagen AirTaxi i 
Roskilde Lufthavn, og inden vi mister for
bindelsen på en telefonlinj e med ekko fra 
Grønland, når lVIia Biilmann Larsen af 
fortælle, at man i AirZafari Greenland er 
utroligt glade for at være en del af familien 
"Copenhagen AirTaxi", der i juni måned i 
år kunne fejre 60 års jubilæum. ;>r' 
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Gudvangen, hvor vi landede lige 
udenfor et "landskapsvermområde" 
og parkerede .under K/elfossen. 

Tekst og foto:: Lars Najbjerg 

Er man glad for flot natur, så ved man 
temmelig sikkert, at Norge og Sverige har 
noget af det smukkeste af slagsen. Og er 
der nogen bedre måde at opleve den på 
end fra luften? Det skulle lige være en 
kombination, for kan man flyve ud i den 
Skandinaviske natur og nyde den efterføl
gende med en travetw; så får man ikke 
nogen bedre oplevelse. 

Mange Europæiske lande har en lovgiv
ning som gør det udfordrende at lande 
"ofr airport". I Tyskland feks. må man 
slet ikke land,e andre steder end på en 
godkendt flyveplads. Men heldigvis står 
det anderledes til i Skandinavien. Lovgiv
ningen i Danmark blev dækket i sidste ar
tikel, og Norges lovgivning ligner meget 
den danske - man må gerne lande "off 
airport", det kræver bare jordejers tilla
delse. Problemet med Norge er dog at 
meget af jorden er ejet af staten, og de 
er ikke så velvilligt indstillet. Derudover 
er der forskellige naturområder og natio
nalparket; som ikke må overflyves under 
1.000 fod, og det kan faktisk være udfor
rlrcmrle at finrlc alle.Jeg hrugN fcks. bil.de 
SkyDemon og fysiske kort, men var lige 
ved at komme galt afsted i Gudvangen. 
Der var ikke indtegnet nogen områder, 
hverken på kort eller SkyDemon, og vi 
havde fået jordejers tilladelse. Vi vidste 
godt, at Gudvangen var på UNESCO 's 
verdensarvsliste, men det medfører ingen 
flyverestriktioner, så vi landede. Først se
nere fandt vi ud af, at Nærøyfjorden er 
et "landskapsvernområde", som ikke må 
overflyves lavere end 300 m og hvor lan
ding ikke er tilladt. Heldigvis var bunden 
af dalen og markerne lige omhing Gud
vangen ikke en del af området, så vi havde 
ikke gjort noget forkert. En god ting for 
de er rundhåndede med bøderne i Norge. 
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Parkeret på flyvepladsen i Vinnu lige under 
europas længste vandfald Vinnufossen, 

der fungerer som pladsens vindpose. 
Når vandet blæser østpå, lander man 

vestpå. Når vandet blæser op over 
ljeldet igen, lander man ikke. 
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Når alt kommer til alt, så findes der bare 
ikke noget smukkere end Norge - med el
ler uden restriktioner. Selv fra 1.000 fod 
er der gudesmukt - og 1.000 fod er sta
digvæk nede i fjordene, under fjeldtoppene 
de fleste stede1: Nordmændene er meget 
venlige, og jeg har ikke været ude for, at 
de har sagt nej til en landing på sætermar
ker og andre stede!'. Det udfordrende er at 
finde ud af, hvordan man kommer ikon
takt med ejerne, men med lokal hjælp på 
de små flyvepladser er det ikke umuligt. 

Lokal hjælp og vejledning er generelt bare 
en god ide, specielt hvis man bevæger sig 
under fjeld toppene. Højspændingslednin
ger kan være svære at se og grimme at fly
ve ind i, og derudover kan man ikke være 
sikker på, at alle er indtegnet på kortene. 

Sverige er anderledes, der er ikke de dybe 
fjorde som Norge er kendt for, men det 
er dog stadigt smukt. Fjelde, skove og 
søer findes i stor stil, og det er landet, der 
med god ret kan kaldes for det europæi
ske Alaska. Her gælder allemandsretten i 
slor u<lslnelmiug. Fak.Lisk slår <ler f0lge11<le 
i deres lovgivning: "For start oeh landning 
far tillfalligt eller i begransad omfattning 

aven ett land- eller vattenområde anvan
das som inte sarskilt har inrattats for ett 
sådant andamål. Skulle start eller landning 
innebara namnvard skada eller olagenhet 
for områdets agare eller innehavare kravs 
dennes samtycke". Så faktisk behøver man 
end ikke ejers samtykke, med mindre start 
eller landing indebærer nævneværdig ska
de. Dog er det altid en god ide at snakke 
med jordejer for ikke at træde nogen på 
tæerne - hvis man altså kan finde ud af, 
hvem det er. 

Der findes også nationalparker med re
striktioner for "motorkøretøjer" og flyve
højder, men der er rigeligt med vild natur 
derudover.Jeg spurgte ind til forholdene 
ved en lejlighed og fik at vide, at Samerne 
måske kunne finde på at brokke sig, da de 
betragtede meget af den vilde natur som 
deres (og det er det måske også,jeg ved i 
hvert tilfælde at ejerskabet har været gen
stand for diskussioner). Dog er det let at 
finde stede1; hvor det umuligt kan gene
re nogen at man lande1; udfordringen er 
dog at finde steder, hvor man kan lande, 
for der er rna11ge slen ug buske, der kun
ne ødelægge ethvert godt forsøg. 

J eg vil lige tilfo~e, at det ikke er uden risiko 
at lande et ukendt sted. Der findes meget 
viden om, hvordan man udvælger steder, 
og hvordan man anflyver dem - at læse 
denne artikel er ikke nok. Det bedste er 
lokalkendskab, enten ved at besøge stedet 
på fod først, eller ved at snakke med no
gen der er lokalkendte. Bøger findes der 
også en del a[ 

Man behøver i det hele taget ikke lande 
"off airport", for både i Norge og Sverige 
er der mange små pladser med flyveklub
ber, man kan besøge. De er meget venli
ge og kan hjælpe med fuel og vejledning 
i det omfang, det er nødvendigt. 

Man kan også tage en tur med en profes
sionel operatør, hvis man gerne vil slippe 
for at flyve op i eget fly. Scandinavian Se
aplanes (https: I I seaplanes.no) er anbefa
lelsesværdige, og så kan man oveni købet 
prøve at flyve på floats. 

I UL klubben Bush Flyers har vi de sid-
ste år arrangeret en "Savage Backcountry 
Tour", som går uurdµå fra Daumark, og 
der er man velkommen til at melde sig, 
også selvom man ikke har en Savage Cub.';:i,---



L.Vf-rPoSTtN 
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Denne gang med Carsten Svendsen, 
der i en moden alder begyndte at flyve 
gyrokoptere. Det inspirerede ham til at 
tage et privatflyvercertifikat og deltage 
aktivt i driften af Koster Vig på Møn 
samt Ringsted Flyveplads. 

Hvor, hvornår og i hvad lærte 
du at.flyve? 

J eg slarlede gyrokopter udclanndscn i ok
tober 2011 . Da Dansk Gyrokopter Union 
ikke havde en gyrokopter til skolebrug, tog 
min instruktør, Brian Mollerup, og jeg til 
Sverige for at skole. En noget besværlig 
og kostbar affære, hvilket hurtigt fik mig 
til at købe en brugt gyrokopte1; en Cali
dus OY-1020. Således kunne skolingen 
fortsættes på danske baner. 
Jeg havde intet forudgående kendskab til 
flyvemiljøet, men blev kastet ind i denne 
spændende og udfordrende verden af min 
<lykken!f'n, som jre hav<lr lært at dykkr . 
Han kunne så passe11<le lære mig al flyve 
gyrokopter, da han var instruktør. Ud
dannelsen foregik fra oktober til marts 
det efterfølgende år. En rigtig fin periode 
for uddannelse. Vi f-ik prøvet mange for
skellige vejrtype1; hvilket jo giver et godt 
grundlag for ens videre flyvning. Nian 
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føler sig jo tryg, når instruktøren er med 
og får derved lært at håndtere maskinen i 
mere udfordrende situationer. I 2020 fik 
jeg certifikat til at flyve A-fly med optræk
kcligt understel og konstant speed propel. 
I . juledag samme år gik jeg til skill test på 
en C-42, kort tid derefter blev jeg omskolet 
til en A-22 og senere til en EV97, Euro
stat: AJie Ultralight. 

Hvad er den mest mindeværdi
ge oplevelse i forbindelse med 
din skoling? 

Der var flere fantastiske oplevelser. En af 
d<"m var min fø rst<" soloflyvnine fra I.ol
land/Falsler flyveplads. Andre var vej
re ts forskelligheder og hvor hurtigt det 
kan ændre sig og til tider uden forvarsel. 
Vi oplevede således jordtåge over et stør
re område, men heldigvis var der en åb
ning ved Næstved Flyveplads, så vi kom 
sikken ned. 

Hvad har du fløjet og hvad fly
ver du nu? 

J eg har i alle årene Ji~jet gyrokoptere. Min 
nuværende, OY-1 036, også en Calidus fra 
i\uto-Gyro, er min tredje gyro. J eg har 
på de godt 8 år fløje t næsten 1.900 timer 
på gyro. for nogle år tilbage købte jeg en 
halvpart i en Mooney, som jeg fik ce1-tifikat 
til i foråret 2020. En dejlig rejse maskine. 
Den er ganske vist fra 197 7, men harme
gen charme. Og ikke helt uvæsentligt, så 
fungerer den for det meste. En så gam
mel dame skal jo have nogle udskiftnin
ger ind i mellem. Min partner ogjeg har 
aldrie haft problemer under en flyvning. 
Vor servicepartner på Midtsjællancls Mo
torflyveklub (MM) i Ringsted er omhyg
gelig med servicen. 

En flyvekammerat, Erik, og jeg 
investerede i slutningen af 2019 i en Ika
rus C-42 med henblik på at starte skoling 
på MM. Det har vist sig at være et rig-



rigt godt tiltag for MM, da der allerede 
er uddannet mere end IO piloter.J eg har 
også fornøjelsen at flyve skolemaskinen. 
I foråret i år købte jeg sammen med en 
kammeral en EV-97 , Eurostar fi·a 2002. 
Så jeg har lidt forskell igt at flyve i. Gyro
kopteren er helt unik, når vejret er blæ
sende. Opereres i op til 40kt, hvilket jeg 
sammen med min hustru har gjort på en 
tur fra Ringsted til Fåborg. Ikke nogen høj 
groundspeed i modvind. COIF har god 
tid på sådanne dage. Ikke mange fastvin
gede er i luften om nogen overhovedet. 

Hvilke fly ville stå i din drøn1,
rnehangar? 

Tja, det er jo et vanskeligt spørgsmål at 
besvare . .Jeg er yderst betaget af Chip
munk. Igen en gammel dame med ten
dens til at skulle have hyppige servicerin
ger. Ren nostalgi. En gyrokopter som nu 
og en Sportsstar gerne i nyeste udgave. 

1··11·1•er,s1 

UL og gyroer 
mødes på Femø. 

Chipmunks i luften over Frankrig. 

Begejstret passager 
i gyrokopter. 

Men den svenske Blackwing er også en 
spændende flyvemaskine og kan købes 
med optrækkeligt gear. 

Værste flyvetur eller oplevelse 
111,ed flyvning nogensinde? 

De mest skræmmende oplevelser havde 
jeg på en godt 40 timers fantastisk flyve
tur i gyrokopteren i 20 18, hvor jeg sam
men med min hustru på en DMU tur først 
fløj til Prag. Efter nogle hyggelige dage 
sammen med ca. 140 llyvekammeraLer 
fløj jeg alene videre til Frankrig, hvor jeg 
mødtes med 2 andre danske fly, en A-22 
og en Virus fra Pipistrel. Vort mål var al 
flyve en uge i Alperne med base i Gap 
Tallard. Under flyvning hjem fra denne 
oplevelsesrige tur ind over Alperne, blev 
det uventet et eventyrligt uvejr med lyn og 
torden. Adskillelige lyn slog ned omkring 
os. Vi havde aftalt landing på en privatba
ne og var derfor ventet. Vore værter havde 

parkeret en bil med forlygterne tændte på 
hver side af banen. Selvom vejrminima 
var overholdt var det med lynene noget 
nervepirrende. En 8,4· m lang rotor i alu
minium kunne måske godt give anledning 
til problemer. Mon kuglelejet ville overle
ve et nedslag? 

Hvor er du 111,ed flyvning 0111, I 0 
år? 

J eg er 72 år og håber selvfølgelig, at 
jeg sLadig har mine rettigheder om I U 
år. J eg nærer stor tillid til det, når jeg 
ser mig omkring. Der er ikke så få, der 
Oyver eller har Oøjet i en sen alder. 
J eg har et stort ønske om at bidrage til 
fremme af voir sport. J eg er formand for 
Dansk Gyrokopter Union og ønsker f011sat 
at arbejde for udbredelsen af gyrokopte
re.J eg har købt nabogården til flyveplad
sen på Ringsted med det formål, at vi får 
flere hangarer i klubben og derved også 
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Gyrokopter flyver i so/ned
gangen over Sjælland. 

Gyrokopter tankes på almindelig 
tankstation i Tyskland. 

flere medlemmer. Klubben har i dag ca. 
170 medlemmet~ Det tal kan vi på fa år 
fa op i størrelsesordenen af 200. Et godt 
udgangspunkt for økonomien i klubben, 
hvor mange af os har ønsket om at udvi
de benzin-øen med en stander til Mogas 
og en Dankort terminal således, at vore 
gæster uden besvær kan tanke I OOLL og 
Mogas. O g samticlig vil vi unclgå benzin
lugten i (el)bilen. Et spændende projekt, 
der skal forelægges generalforsamlingen i 
august. Vi har flere smukke og veldrevne 
flyvepladser i landet, hertil hører Midtsjæl
lands Motorflyveklub med sin godt 700 
m. lange græsbane.Jeg vil gerne bruge en 
del af min tid og ressourcer på at medvir
ke til at gøre vores flyveklub endnu bedre. 
Dernæst har jeg fornøjelsen at stå for 
Koster Vig flyveplads. En plads som ud
mærker sig ved at ligge tæt på Færgeman
clm, H u\ en hyggelig re,taurant, 0g ta-t 
på Stege, som er en rigtig hyggelig by at 
besøge. En tur rundt på Møn giver også 
mange gode oplevelser. 

Sidst og ikke mindst har jeg haft 
fornøjelsen at undervise i nogle PPL fag. 
Altid spændende og lærerigt at være sam
men med menneske1; der har et mål og 
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når målet er at lære at flyve, så kan det jo 
ikke blive bedre. 

J eg agter fortsat at arbejde med 
vore DNIU ture, der blev afbrudt grun
det Coronaen. Planen er nu, at vi i 2022 
skal genoptage turen til Wien. Vore DMU 
ture er meget populære, hvor vi har kun
net mønstre over 40 fly med mere end 
140 deltagere. Med en god planlægning 
og seriøse samarbejdspartnere lykkes det 
at afvikle disse spændende og hyggelige 
ture på en stille og rolig måde. 

Hvad er efter din mening de 
største udfordringer indenfor 
priva{fl.yvning lige nu? 

Bureaukrati. 
J eg ser frem til lidt lempeligere 

forhold omkring serviceringen af vore 
A-fly T jclt hrn mori forholclrnc 0mkring 
UL. Når man kigger på årsagen til hæn
delser og havarier skyldes det meget sjæl
dent materiellet. Altså bør der i højere 
grad sættes ind et andet sted for at højne 
flysikkerheden. 

Man har i årevis arbejdet på at 
fa MTOM for UL op på 600 kg. En lang-

9 gyroer mødes til træf i Skåne. 

sommelig affære, der endnu ikke er ind
ført. Men formentlig tæt på. I og med at 
UL maskinerne er blevet betydeligt mere 
sikre, kunne vi jo ønske os flere rettighe
der: Feks. natflyvning og IFR. Omvendt 
må vi ikke komme derhen, at UL flyvning 
bliver omgærdet af samme bureukrati og 
omkostninge1; som vi kender det fra A-fly
ene. Det er ikke UL' s DNA. 

Har du nogensinde fået skæld
ud for din flyvning? 

Egentlig ikke, men de t er jo heller ikke 
alt der opdages. 

Er der noget omkring din flyv
ning, du skulle have indset no
get tidligere? 

Ar lære ar flyve i m lidt srn akter kræver en 
hel del arbejde af en selv og ikke mindst 
en god del tålmodighed af instruktøren. 
J eg skulle have startet noget tidligere.J eg 
ville formentlig så have haft IFR rettig
hed, hvilket jeg anser som en stor ulempe 
ikke at have, da VFR-flyvning sætter en 
stor begrænsning for bevægelsesfriheden. 



Du vinder 50 mio. kr. i lot-
to. Hvad vil det betyde for din 
flyvning? 

J eg ville forsøge mig med at erhverve en 
IFR rettighed og lære at flyve helikopter. 
J eg har ikke omtalt svæveflyvningen, som 
jeg er stærkt betaget af. Utroligt smukt 
at bevæge sig rundt i luftrummet uden 
motorstøj og beherske termikken. Så at 
lært'. at Oyvt'. svævt'.Oy vil også vært'. på li
sten. Måske Lennart Wahl kunne lære 
mig kunstflyvning. 

Jeg ville formentlig købe et nye
re A-fly med al den teknik, som vil være 
tilstrækkelig for IFR og sikker flyvning. 
En ny gyrokopter vil også være at finde 
på listen. 

Hvis penge ikke er et problem, 
vil tiden være det. 

Har du nogensinde skadet et 
fly? 

J a, desværre væltede jeg med en gyrokop
ter efter en landing, fordi jeg med for stor 
hastighed drejede for skarpt. 

Faxe Kalkbrud fra 

ter på stranden på 
okhus Flyin 2019. 

OY-ATI fra Ringsted 
lander på Koster Vig. 

Har du en yndlings.flyvetur? 

Ikke en, men flere. 
Vi har rigtigt mange flotte steder 

at flyve over og til. En meget smuk tur er at 
flyve langs Ellehammerruten. Hver gang 
ser man noget nyt i København. En anden 
tur er slotsturen: Frederiksborg slot i Hil
lerød, Fredensborg slot med dets skønne 
have og Kronborg slot ud til Øresund. 

Hvis du skulle skifte livsbane 
eller karriere, hvad ville du så 
gøre? 

J eg er dybt betaget af flyvning, dykning, 
skiture og natur. Så det kunne forenes i 
et eventselskab, der kombinerede de for
skellige områder. 

Kan du reparere et fly? 

Som ejer af UL fly er jeg vant til at service
re og reparere de fleste ting på flyene.J eg 
lægger vægt på at have det rigtige og nød
vendige værktøj for en sikker servicering. 
Desværre sættes der langt større begræns-

- --

,, 
I 

I 

' - - -

.,, - - - ' 
.,. ' 

.... , -~-- -

\ 

I 

ninger i servicering og reparation af A-fly
ene. Et forhold, som jeg meget gerne ser 
ændret. Gerne med en kortere uddan
nelse som forudsætning. Uddannelsens 
omfang kunne afhænge af den enkeltes 
forudsætninger. 

Hvilken person inden for flyv
nin,I( beundrer du mest? 

Dt'.r t'.r rigtig mangt'., som har ydel en stor 
indsats i flyvningens verden.Jeg beundrer 
mennesker, so:m i en sen alder holder sig i 
form ved dels at lære noget nyt, dels hol
der deres færdigheder ved lige og til en vis 
grad også udfordrer dem. En sådan per
son er Kai Lange. Efter en kortere periode 
med flyvning i en ung alder genoptog han 
flyvningen, da han var 70 år, hvilket snart 
er 2 årtier siden. Kai har fløjet knapt 30 
forskellige flytyper og er aktiv kunstflyver. 
Altid parat til at tage med på en hyggelig 
tur til f.eks. D rejø eller Endelave, gerne 
for en god frolkost ... 

;,,, 

., ----- -- -- ----~ 
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Redaktion: 
J. Follmann, 

tel1. Amager 2618 y, 
Snorresgade 7. 

Juli 1931 
I 

INDHOLD: Danskeren llolgcr lføj t·ii~ merl Otto llillig ~om Passager I 
flyver over ,\tlantcrhavet. S. 57. - En l lFning .Joråcn 
rundt paa U Døgn, S. 111. Dansk Flyver hædres, S. 6-1. 

4. Aargang 

Ekspedition: 
.-\ugust Bangs Forlag, 

Tell 13.303 - 13.-IOt, 

'-' esterbrogade 60. 

Danskeren Holger Højriis med Otto Hillig som Passager 
flyver over Atlanterhavet. 
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OSCAR YANKEE ved Lars Finken 

TILGANG: 

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

OY-CJY DHC-8-314 2003 592 17.6.21 LN-WFU(2) 

OY-DYX W.W.S.3 Delfin ca. 1939 1297 9.6.21 Dansk Svæveflyvehistorisk Klub OY-DYX 

OY-EST Rockwell Commander 114B 1995 14636 14.7.21 2-BEST 

OY-EVA(2) Evektor Sportstar RTC 2021 20212144 2.8.21M I-SMER 

OY-HGI Robinson R44 Raven I 2012 2176 17.6.21 ES-HRM 

OY-HHW Airbus EC 175B 2021 5050 25.6.21 PH-EUH 

OY-IMC PA-46R-350T Malibu Matrix 2012 4692182 7.7.21M N915C 

OY-JZD ATR 72-212A 600 Version 2013 1131 1.7.21M ES-ATF 

OY-JZH ATR 72-212A 600 Version 2014 1177 7.7.21M PK-TNH 

OY-TLA Cessna 172R Skyhawk 2003 17281159 30.7.21 HB-TLA 

OY-TNA Cessna 525B Citation CJ3+ 2021 525B0638 6.7.21M Air Alsie AIS, Sønderborg F-WWQQ 

OY-Xll(2) Schempp-Hirth Ventus 3T 2021 139TS 2.7.21 Air Alsie AIS, Sønderborg G-FLXS 

OY-XXK Rolladen-Schneider LS8-18 1997 8103 30.7.21 PH-1457 

OY-YAA ATR 42-500 2000 606 5.8.21M C-GUCZ 

OY-YBV ATR42-500 2008 689 5.7.21M PK-TNG 

OY-YCC ATR 42-500 2017 1213 15.7.21M EI-GEV 

OY-YDK ATR 72-212A 2013 1108 5.7.21M PK-TNM 

OY-YDM ATR 72-212A 2015 1286 6.7.21M PK-TNO 

OY-YDN ATR 72-212A 2016 1324 6.7.21M PK-TNE 

SLETTEDE: 

OY- Type Dato Ejer/bruger Årsag 

OY-GWK Dassault Falcon 2000EX 

OY-HHU Airbus EC 175B 

OY-HHV Airbus EC 175B 

DY-LAF PA-34-220T Seneca V 

OY-RCG AirbusA319-115 

OY-VKH Airbus A330-343X 

BEMÆRKNINGER: 

OY-ARX fuldt registreret 2. 7 .21 

OY-IPA fuldt registreret 21.7.21 

Mindeord: 
Hans Christian Rosenberg 

Pensioneret testpilot Hans Christian Rosenberg 

(ROS), Eichenau, Tyskland er død, 89 år. ROS 

var student fra Ribe Katedralskole og starte

de!. okt. 1951 (Fl)s'evåbnets (FL\0 etårs fød

selsdag) på uddannelsen på Flyvestation (FSI\~ 

Værlosc, efterfulgt af Elementærkursus 1951 

III på Flyveskolen i Avno. Herefter gik turen 

til lTSA p:°t tre foVike1lige b,1~e-r ,;;amt :ifalutten

de uddannelse til jagerpilot på F-84E på Luke 

Air Force Base (AFB), Arizona. Udnævnelse 

i oktober 1953 til flyverløjtnant II(R) fulgte, 

og ROS ble\' pilot på F-84G jagerbomberen 

ved Eskadrille (ESK) 727 i Karup og fra 1956 

ved ESK 730 på FSN Skrydstrup. I 1956 blev 
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28.7.21 Air Alsie AIS, Sønderborg 

16.7.21 

4.8.21 

30.7.21 

22.6.21 Atlantic Airways 

8.7.21 Sunclass Airlines 

ROS yderlige uddannet på S-55 helikopter med 

rjeneste ved ESK 722 FSN Værløse indtil 30 

september 1959. 

Under sin allerførste beredskabsvagt på 

Flyveststation (FSI\T) Skrydstrup fløj han den 

19. april 1958 en vanskelig mission, der kræ

vede al hans flyvekompetence. Kokken på en 

kutter i N ordsoen \'est for Esbjerg \'ar kommel 

alvorlig til skade. I meget dårligt vejr med la\'e 

skyer og sigt ned til 50 m fløj ROS ud til red

ningsskibet, hvor kokken v:1r bjerget ombord 

Her lod han helikopteren svinge i takt med ski

bets master for at undgå kollision, mens båren 

blev trukket ombord i helikopteren, hvorefter 

patiemcn flojet til Esbjerg. En særdeles kræ

vende førsteoperation var udført med eminent 

luftmandskab. 

Solgt som HB-JTC 

Solgt som G-MCSM 

Solgt til Brasilien 

Solgt til Slovakiet 

Solgt som EC-NMO 

Solgt til USA 

Efter otle år forlod ROS flyvevåbnet og blev 

den 1. februar 1960 ansat som testpilot ved den 

tyske producent Dornier i Oberpfaffenhofen 

ved Milnchen for at testflyve både jager, heli

kopter og propclfly: ROS blev meget involve

ret i udvikling og testflyvning af modellerne 

Denier DO 27 og DO 28 "Skyservant", der 

var designet hos Dornier. ROS testede både 

modificerede typer under ekstreme betingel

ser \'ed start, flyvning og landing og de for det 

ty<;kC' lt1ftvåhen licen<;-hyggerlr D0rnirr Nnrth 

Ame1ican F-86K altvejrsjagere samt Fiat G-91 

jagerbombere. Desuden var han ansvarlig for 

acceptflyning af disse typer. 

Parallelt var ROS dybt involveret i test-flyv

ning af Boeing VERTOL H-21 og senere Bell 

UH-1D helikopte1; der også blev licens-bygget 



Flyveskolerne 
GØR DIN DRØM 

TIL VIRKELIGHED 
INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG 

SKOLING - ALLE UDDANNELSER TIL 
FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER, 

-----------------
A e e • • • "'' Midtjysk = 
T, . ... , .. J --- --- 0) = 
o .. ,.,._,, ' Flyveskole 0 

-----------------
PPL og LAPL Teori og praktisk skoling 

GEN, BEG og N-Beg radio samt sprogtest 
Distancelearning og holdundervisning 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
www midtjyskflyveskole.dk 

28186746 eller h.b.sunds@secret.dk 

Billund Air Center A/S 
Stra:csvej 15 • DK-7190 B und 

Lufthavnsvej 34 • 38 • 4000 Roskilde • Tlf: 4619 1114 
EmaU: catg.alrcatdk • www.aircat.dk 

H -45 7533 8907 • !c·'l\ail: ooc@oilundairce0 ter.dk • 
1vww,billundaircenter.dk 

•• j/imght.dk lkaros ATO tilbyder: 

• Teo'" PP1.. 
• Teo~, IR(A), )istarce Learning, 150 timer 
• Teo· EIR(Ak'CBIR:A), Distance Learning, 80 t me, 
• Teo• BEG, NBEG, GEN, N.O~-HLO/MEK 
• Skoling til PPL & CP. 

HELIFLIGHT.DK TILBYDER UDDANNELSE 
PÅ HELIKOPTER AF TYPEN ROBIN SON 22, 

ROBINSON 44 OG EUROCOPTER 120. 

• S<oling til er- og to-rrotcret <lasse~ettigrec 
• S<oling til er- cg to· rrotor-et rstrumentrettig1ed 
• S<oling t I Instruktør rettighed, FI 
• S<oling ti Instrument Instruktør rettighed, FI/IR 
• S<oling t I CRI SPA ME 
• S<oling t Nat re~igi,ed, NQ 

Undervisningen varetages af 
professionelle instruktører. 

• PC, VFR/IFR, en- og to-motoret 
• 12. s:irrie, Diff .. og Fam.træ'ling 
• Sprog Assesme'1~ Dans!.( & E19elsk 
• Revalidation/Renewal div. rettigrieder 
• FlyJdleje 

Hehflight.dk ApS 
lkaros Fly• Ros<ilde Lufthavn 

Lulthavnsvej 60 • 4000 Roskilde 
'www.ikaros.dk • hros@ikarcs.dk • Tf. 46 14 18 70 

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

hos Dornier. Han udnærnte~ til Chef Pilot for 

Dornier. En særlig opga\'C for RO bb· ek.,pe
rimentel flyrning med DO 31 \'ERTOL der 

var som forste jet-uansport-luftfartoj de,i1rnet 
til at kunne starte og lande lodret. Projektet 
overgik senere til lJS.-\. 

I 80erne testede ROS Alpha:Jet til det t) • 
ske luftvåben og den ci,ile DO 228, et tomo

toret turboprop psssagerfly med plads til 19 
passagerer. ~led Donier Do 228 rej,te ROS 

verden rundt både for at demonsuere flyegen

skaber og for ae levere solgte luftfartojer. ROS 
var kendt for sine imponerende og spektaku
lære "airshows" med fly; bl.a. ved Le Bourgec. 
,\ cro Salon de Paris. O,·er årene er antallet af 

fartøjstyper i logbogen ble\'et til 60 forskellige, 

lige fra en-motorede propelfly, til mange fler-

motorede. turboprop.jetjagere og helikoptere. 

ROS elskede at fl~w og deltog i fritiden gen
nem mane;e ar i det tyske mesterskab i kunst
fl" ning. Han ,·andt aldrig- en pri,. men han 
sogte ofte ekstreme udfordringer. Han ,·ar et 
dejlige aktin menneske. ,om har ydet meget 
for ,it risikobetonede fag -om eksperimentel 
te,tpilot. ROS rnr ,·elbernndret i fl~Yelittera

tur og har doneret en ko,tbar samling fl}'\'elit

teracur pa o,·er 500 bager til Fl~Ye,·abenmu
:,cet i tauning. ROS ·,ar en li\'lig person. der 
spredte megen humor. I 1993 ble,· han ramt 

af et slagtilfælde. men e,nede allige,·el efter
folgende at genopbygge tabte færdigheder og 
,.;den. ROS efterlader hustruen Rita. en dat

ter og to sønner med familier heraf otte bor
neborn, Æret være Hans Christians minde. 
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~ ASERVICE 

GENERAL AVIATION SERVICE APS 
LUFTHAVNSVEJ 44 
4000 ROSKILDE 
DENMARK 

IUNElllitL .IYJATION H IVlct A,S WW'fl Ollll!UICll:.Dl'-
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+45 72 170 180 
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SCAN KODEI\ OG SKRIV DG OF 
r., TIL VORES NYHEDSBREV 
1.:.1 , 

Could you cut 
the cost of your 
Aviation lnsurance? 

[Y1s1cove 
To find out more go to Visicover.com 
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AEROCLEAN 

EDXJ Husum 
0049/4841 /935588 

aeroclean-husum@freenet.de 
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Positive 
energier! 

Når vi laver FLYY, er det altid spændende at se, hvordan de 
forskellige historier kommer til at se ud sammen. Nogle gange 
stritter historierne i mange retninge1; og andre gange er der en 
rød tråd, der binder historierne sammen. For selvom vi på re
daktionen forsøger at planlægge, hvad vi vil bringe i FLY\~ så 
dumper der pludselig noget nyt ind i den elektroniske postkas
se, der er så interessant, tankevækkende og inspirerende, at det 
bare skal med, selvom andre historier så må udsættes til senere. 

Dette FLYV er sådan en udgave, hvor vi har fået indspark fra 
flere hjørnet; og derfor kan du som læser læne dig tilbage i din 
yndlingsstol og nyde fortællinger om den nye bog om LYN.X; 
det seneste nye fra Garmin; lidt om Danske Flyvere og FLYV's 
FLY-IN på Samsø; en historie om et relativt nyt flyselskab Glo
bal Reach Aviation; en beretning fra DU.X.FORD; en hilsen fra 
Blokhus; en fortælling fra Værløse; Luftposten og så naturligvis 
Ole Steen Hansens skønne beretning om en Tiger Moth og fly
ets ejer Allanjensen. 

H vis der er en rød tråd, så er det gennemgående i dette fly 
"positive energier", for efter at have været gennem al t det bøvl 
corona'en førte med sig, emmer dette nummer af FLYV af en 

Rune Balle 

Ansvarshavende Chefredakt og d, • ør 
u gwer af FLYV siden 20 7 3 

A-cert /PPL 1991 
CPL i New Zealand 2003 
CPL i Danmark 2004 
Flyvepladschef på Samsø sid 
Flyveinstruktør 2005 en 2004 
Søtly Rating Canada 201 :2 

optimisme og smittende glæde over at vi er på vej videre, samt 
stor begejstring over igen at kunne mødes til fantastiske farveri
ge flyve-arrangementer landet over. 

I omtalen af bogen om LYJ\TX bliver der naturligvis lagt op til at 
se tilbage på en æra, men der bliver også lagt op til at se frem til 
at nyde endnu en bog i den bogserie Thomas Kristensen (MET) 
og Henning Kristensen står bag, nemlig bøgerne om F-16, Her
kules, Merlin og nu LYN.X. 

Positivisme er der også i omtalerne af FLY-IN på Samsø, Blok
hus FLY-IN på stranden ved Blokus, DUXFORD og ikke mindst 
beretningen fra Værløse. For alt i alt så er det bare skønt at for
nemme at vi nu kan se fremad og glæde os til alt det rigtigt mange 
ildsjæle allerede nu er i gang med at forberede til næste sommer. 

Dette FLYV er med andre ord fyldt af positive energier fra som
merens og sensommerens arrangementer og aktivitete1; og en 
positivisme og tro på at flyvningen og luftfarten kommer videre. 

God læselyst! 
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EXCALIBUR 
Navnet må i sagens naLUr være lidl dra
matisk, når en ganske ordinær Boeing 
757, der har tjent til dagen og vejen ved 
at flyve solhungrende briter ned til pool og 
drinks, nu skal være med til at bane vejen 
for Ternpest, UK 's nye sjettegenerations
jager. Flyet skal hedde Excalibur Ligesom 
sværdet, Kong Arthur ifølge legenden som 
dreng trak ud af en sten. 

Flyet skal bygges om og bruges 
til at teste rada1; kommunikationsudstyr 

K Cl R T 

SAGT 
Af Ole Steen Hansen og Rune Balle 

og jammersystemer m.m. Det nye er, at 
disse meget komplekse systemer skal spil
le sammen i el omfang, britisk flyindustri 
ikke har arbejdet med ticlligere. Derfor er 
det vigtigt ikke kun at køre simuleringer 
på jorden, og 2Excel, der har fået ordren, 
har valgt 75 7'eren på grund af dens stør
relse og præstationer. 

De næste halvandet år vil gå med 
at planlægge, hvor udstyret skal installe
res. Flyet er indtil videre uden motorer, da 
man ikke vi] belaste projektet med denne 

omkostning, før det er nødvendigt. H er
efler vil der gå mellem el og lre :tr med 
testflyvninger, og først da vil udstyret blive 
installeret. Potentielt også et jagercoclq)it 
i det lange kabinerum, så man kan vurde
re, hvordan systemernes data bliver præ
senteret for piloten. Og hvor lang tid det 
vi] vare, ved ingen endnu. Der er ingen 
deaclJine. "Det vil være færdigt, når det 
er færdigt," siger Chris Norton, chef for 
2Excel. 
OSH 
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AS2 - GODNAT! 
J a, så er det godnat til endnu et projekt, 
som stærke og oprigtige viljer har prøvet 
at få ikke bare på vingerne, men også op 
over lydens hastighed. Aerion har med
delt, at projekt AS2, en trijet til tolv pas
sagerer, alligevel ikke bliver til noget. Der 
mangler cool cash. Firmaet har arbej
det med tanken om supersonisk flyvning 
siden 2003, men først og fremmest fra 
2014·, hvor AS2 blev lanceret. Boeing 
investerede i projektet, og GE Aviation 
indgik aftale om at udvikle motorer. Den 
supersoniske businessjet skulle produce
res i Florida fra 2023, og første flyvning 
fiu<le ~leu dl el eflet. 

M en da produktionen skulle fi
nansieres, og det begyndte at blive rigtig 
dyrt, kunne pengene ikke findes. Boeing, 
der har sine egne problemer, ikke mindst 
med 737 MAX, kunne ikke længere spotte 
et fornuftig forhold mellem costs og be
nefits: "Vi vurderede projektet og kom til 
den konklusion, at vi ikke troede helt så 
meget på det, som vi tidligere mente at 
kunne." 
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Man kan måske også spørge, hvor 
meget fuel, det er rimeligt at brænde af, 
for at nogle fa mennesker kan komme et 
par timer hurtigere over Atlanterhavet? 
Spørgsmålet ville helt sikkert være bragt 
på bane, hvis AS2 var kommet i luften. 
Og i en stadig mere klimakiiseorienteret 
verden, vil det nok ikke være en superso
nisk businesajet, der står først i køen til 
at fa lov at købe det CO2-neutrale fuel, 
når det begynder at komme på marke
det i større mængder. Der bliver rift om 
det, alle vi.I gerne kunne sige, at de flyver 
CO2-neutralt! 
OSH 

EASY JET ELEKTRISK 
Easyjet er gået i partnerskab med Wright 
Electric om at udvikle en kortclistancejet 
med 186 sæder. Motorerne skal ligge be
gravet i vingerne, som på den gamle de 
Haviland Comet og andre tidlige britiske 
jetfly. Mens en Boeing 737 cruiser med 
omkring 580 mph, vil den nye easxJet 
Electric komme til at gøre det ved 300-
350 mph. Den lavere fart betyder uendelig 

lidt på kortere europæiske distance1; men 
reducerer kravene til motorkraft og bat
teristørrelse betydeligt. Det samme vil en 
optimering af aerodynamikken, som sam
arbejdet med NASA og det amerikanske 
Air Force Research Laboratory skal sikre. 
Med i planen er også en forventning om, 
at butte1i ernes ydeevne forbedres inden 
for de næste ti år. 

Johan Lundgren, easyJets CEO, 
siger: "Vi ved, at det er vigtigt for vores 
kuncle1; at vi flyver så bæredygtigt som mu
ligt. Vores program med CO2-kompense
ring er blevet godt modtaget af dem, og 
vi kompenserer nu for mere end ni mi1li-
011e1 1e_jse1 om dl el. M en vi e1 kl,u over, 
al delte er en micllertidig løsning, indtil 
nye teknologier er udviklet, og vi kan ty
deligere end nogensinde se en fremtid, 
der ikl,e fuldstændig bygger påjetfuel." 
OSH 



UBEMANDET TANKNING 
US Navy har gennemført verdens første 
lufttankning, hvor tankflyet var ubeman
det. Boeing MQ-25 TI overførte fuel til 
en F / A- 18 Super Hornet på en flyvning 
over Illinois. Øvelsen gik ikke mindst ud 
på at se, hvor stabil MQ25'eren og lank
niugsgrcjcl var i situationen, og om <let 
var sikkert for piloten i jageren at nærme 
sig. Det havde man naturligvis en forvent
ning om, at det ville være, men hvis teo
ri og praksis ikke passer sammen, er det 
som regel praksis, der har ret. Det hele 
lykkedes dog fint. I øjeblikket er det F / A
l 8 fly, der tanker andre F / A-18, hvilket 
kan lægge beslag på op til en tredjedel 
af typens flyvetimer med US Navy. Det 
er meningen, at 1VIQ-25'ere skal overta
gr cfrt arhrj<lr og frigørr flrrr kampfly til 
det, der egeutlig er <leres opgave. Og ikke 
nok med det, de ubemandede tankfly vil 
også kunne øge rækkevidden på jagerne. 
OSH 

Fotos: Boeing 



IPANEMA ELECTRIC 
Brasilianske Embraer har haft sin elek
triske forsøgsmodel af EMB-203 i luften. 
Der er tale om et sprøjtefly, der normalt 
trækkes af en Lycoming-motor. M en nu 
bruges en sådan m askine til at teste og 
udvikle elektriske drivliner. Simuleringer 
og tests på jorden har været gennemført 
siden 2019. N u fortsætter det i luften . 
flyvningerne med Ipanema'en er er en 
del af Embraers arbejde med at bidrage 
til luftfartens ambitiøse net-zero-emissi
ons i 2050. 
OSH 

SENTRY PÅ PENSION 
Royal Air Force har fløj et sin sidste ope
ration med E-3D Sentry - den britiske 
AWACS. To fly fløj operationer fraAkrotiri 
på Cypern for at støtte den første operati
onelle deployering af hangarskibet HMS 
Qyeen Elizabeth til M ellemøsten. På ni uger 
blev der udført 30 missioner over Middel
havet for at sikre skibets sikre rej se fra Gi
braltar til Suez. Typen vil efter tredive års 
tro tjeneste officielt blive sendt på pension 

indenfor de næste månede1; men RAF må 
vente to år på afløseren. Det vil blive tre 
E 7-A Wedgetails, radar- og konu·olfly, der 
er baseret på Boeing 73 7. I venteperio
den vil opgaverne blive udført af andre, 
herunder NATO 's AWACS-fly. 
OSH 



EN SUCCES I RANDERS 
I januar indkøbte Randers Flyveklub en 
PA-28-180. Der kan altid siges både for 
og imod, at en klub skal investere i en fly
vemaskine. J amen, hvad med dem, der 
ikke skal bruge den, skal de betale for de 
andre? J amen, hvorfor skal vi være med 
i en klub, hvis der ikke er noget at fly
ve i? Et helt grundlæggende argument 
for klubfly er imidlertid , at vi alle har en 
stor og grundlæggende interessere i, at 
så mange som muligt flyvec Klubfly gør 
det lettere at fa nye med i gamet. Det er 
med til at holde flyværksteder, flyveplad
ser og benzinstandere i live. Det siger sig 
selv, at det er dyrt, hvis der pludselig bli
ver 15, 30 eller flere minuller længere til 
tankstationen eller værkstedet. Den bedste 
kollektive forsikring mod det scenarie e1~ 
at så mange som muligt flyver. Randers 
Flyveklub håber på, at OY-DKB kommer 
til at flyve 100+ timer om året, men hav<le 
forsigtigt budgetteret med 50 timer i år -
man skal jo lige vænne sig til, at der er et 
klubfly, alle medlemmer kan bruge. Ulti
mo september var der kommet omkring 
80 timer i flyets logbog. Og ikke nok med 
det, der er kommet syv nye medlemmer 
i klubben, medlemmer som kan se poin
ten i at kunne leje 180 heste med en Pi
per spændt efter. 

OSH ;:,,, 
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........ NY .... bog ....... . 
LYNX 
I aktion for Danmark 

Gennem næsten 40 år var Lynx-helikop 
teren i aktiv tjeneste, hvor den blev brugt 
af både Søværnet og Flyvevåbnet. 

Lynx - med den karakteristiske lyd - var 
en tro følgesvend for danske helikopterpi
loter, når de skulle løse opgaver ud over det 
sædvanlige. I bogen Lynx - I aktion for 
Danniark fortæller piloterne om utrolige 
oplevelser og dramatiske redni.ngsaktioner; 
om øvdser oe; missioner i dansk luft rum; 
om udstationering i Nordatlanten og om 
piratjagt i Det Indiske O cean. Læserne 
inviteres indenfor i de t meget specielle 
liv som pilot i Eskadrille 723, og gennem 
dragende fortællinger, opløftende anek
doter og fantastiske billeder giver bogen 
indblik i hvilke tanker pilo terne gør sig 
inden aktion, i luften og efter veloverstå
ede missioner. 

Bogen er ganske enkelt imponerende, og 
oplagt emne p å ønskesedlen til piloten der 
har næsten alt. Thomas "M ET " Kristen
sen og fotograf H enning Kristensen har 
sammen udgivet flere imponerende bøger 
om F-16, M erlin og H erkules og bogen 
om Lynx er ganske enkelt en af de bøger 
der næsten er uundværlige. 

Bogeu - der er µå 304 sider - udgives 
af Li11Jhardl og Ringhof Lil en p ris af 
399,95 kr. ;,,, 
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'MET' 
Thomas 

I aktion for Danmark 

LINDHA.RDT OG RINGHOF 
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AVIONICS FLY-IN 
Lørdag den 11 . september var G.A. SERVICE vært for et spændende 
arrangement om flyve-instrumenter fra GARMIN. Vejret bød på dårlig 
sigt og lave skyer, hvilket må betegnes som optimalt for at værdsætte 
gode instrumenter, men knapt så optimalt for de tilmeldte, der havde 
planlagt at flyve VFR til Roskilde Lufthavn for c1t doltc1go. 

Tekst og foto: Rune Balle 

Der er nok næsten ligeså mange holdnin
gu Lil fiy-dckLro11ik ~om det et 1Jiloltt, fot 
vi har alle vore erfaringer og forventnin
ger til hvordan de mekaniske instrumen
ter og- elektronikken bør virke. Til VFR 
flyvning - i fint vejr - kan vi sikkert klare 
os med en fartmåler og en højdemåler, og 
selv om begge skulle gå i stykke1; ja så kan 
vi nok godt vurdere højden og nok også 
klare en landing uden fartmåler. 
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Et er dog at kunne klare en situation, 
hvor intet virket; noget andet er at kun
ne planlægge og nyde en flyvetur med 
alle de hjælpemidler, man kan tænke sig. 
For vi lever i en tidsalder, hvor elektro
uik Kdll gø1e vo1e~ fiyveo[Jlevebet ~å me
get bedre, og give os en tryghed, der i en 
vis udstrækning kan opveje det faktum, 
at mang-e fritidspiloter ikke flyver nær så 
meget som de gerne ville. 

Siden fritidsflyvning blev "opfundet" i star
ten af 1950-erne så har den store udfor
dring ikke været mekaniske udfordringer 
som motorstop i luften, men at man som 
pilot kunne fare vild eller møde dårlig sigt 

og skyhøjde. I bedste fald gav det piloter 
og passagerer ubehagelige overraskelser, 
i værste fald kunne det have endt meget 
anderledes hvis flyet havde haft en auto
pilot og gode instrumenter! 

AUTOPILOT 
Netop autopiloten var dagens vigtigste 
emne, for med en au topilot - der kan 
undgå at flyet taber fart og staller, eller 
flyver med alt for høj fart i en ukontrol
leret styrtspiral - så kan mange ubehage
ligheder undgås. At få installeret autopilot 
i et ældre fly, har i årtier været uden for 
normal økonomisk rækkevidde, men det 
har GARMIN ændret på med deres lille 



Vidunder, der kan mstalleres så en servo 
styrer krængerorene og en servo styrer 
højderoret. Vidunderet skal så tilkobles en 
elektronisk kunstig horisont, der kan være 
den lille firkantede G5; den lille runde GI 
275 (der passer i hullerne i "gammelda
ws" fly) og endelig en løsning med en stor 
skærm - så som G3X - der kan erstatte 
hele den velkendte "six-pack". 

SMART GLIDE 
Hvad enten man vælger den lille firkante
de, den lille runde eller den store skærm, 
så er det autopiloten der gør den store for
skel, og med inspiration fra "auto-land" 
der er godkendt til mellemstore fly, så har 
GARMIN udviklet den geniale SMART 
GLIDE, der ka11 styre llyeL "iu Ll1e mosl 
unlikely event of an engine failure" - som 
man siger! 

Standser motoren så vil SMART GLIDE 
kunne overtage flyet og aflaste piloten, hvis 
piloten trykker på "direct to" knappen og 
holder den nede i tre sekunder. Autopi
loten vil da løfte flyets næse til flyets bed
ste glide-hastighed, og bede piloten om 
at trimme flyet, hvis der ikke er elektrisk 
trim. Er der GPS i flyet vil SMART GLI
DE øjeblikkeligt beregne bedst tænkelige 
luftha,m, og styre flyet til lufthavnen, hvor 
piloten dog selv må foretage landingen. 
Ikke nok med det, så kan der installeres 
en lille rød "guarded" knap i cockpittet, 
så pilot eller passager kan åbne den lille 
luge og trykke på knappen, der vil aktivere 
"SMART GLIDE", hvilket får autopilo
ten til at svæve flyet i retningen af nær
meste lufthavn. 

MASSER AF INSPIRATION 
Foruden præsentation af SMART GLI
DE, og nyheder i det velkendte GAR.t\lIIN 
PILOT software, så var der rig lejlighed 
til at pille og rode med de udstillede in
strumenter, og rig lejlighed til at spørge, 
fa demonstreret og blive klogere på hvad 
der kan lade sig gøre ... . og hvor man
ge tusinde kroner man meget hurtigt kan 
konvertere til flyveglæde. Som en deltager 
sagde u11de1 f1okusle11. "Del e1 jo legetøj 
meget af det, men hold op hvor er det 
spændende og fantastisk hvad man kan 
i dag" . Legetøj eller ej, så er der ingen 
tvivl om at man med en autopilot og nye 
instrumenter kan opnå markant forbedre 
tryghed, og slet ingen tvivl om at man kan 

få vidunderlige oplevelser i luften med nye 
lækre overskuelige instrumente1; der kan 
så meget at man næsten ikke kan tro det. 

G.A. SERVICE inviterede i øvrigt FLYV 
med på en flyvetur i det veludrustede de
mo-fly, og mon ikke der kommer en spæn
dende artikel ud af det i næste FLYV! >{ 

Fabian Kienzle fra GARMIN præsenterede og inspirerede. 

OY-PTL er en Cessna 172P fra 1986, men der er ikke mange originale instrumenter tilbage. 
Flyet kan bookes til demoflyvning i forbinde/se med planlægning af opgradering af ældre fly. 

FLYV Nr. 5 2021 13 



FLY-IN SAMSØ 
Tekst: Rune Balle 
Foto: Stephen Galea 

Efter snart to år med utal
lige corona-aflyste arran
gementer, stod foreningen 
D anske Flyvere og FLYV 
for et FLY-IN p å Samsø 
Flyveplads. I ugerne op 
til arrangementet var det 
tyndt med tilmeldinger, 
men få dage inden var 
hele 30 civile fly tilmeldt. 
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Når man planlægger arrangementer hvor 
små fly er inviteret, er det altid interessant 
hvor mange der egentlig dukker op, for 
der er ikke meget ved et FLY-IN arrange
ment i blæst og regn. Da fredag den 20. 
augusl nænnede sig var meteorologerne 
optimistiske, for selv om rle ikke kunne 
love som mersol og varme, så var der dog 
udsigt til klart vej r, svag vind og 16-1 8 
grader i skyggen. 

At afholde et FLY-IN en fredag eftermid
dag kan lyde som om planlæggerne hav
de set forkert på kalenderen. Ikke desto 
mindre var det var med fuldt overlæg, 
al afholde arrangemen lel eu fredag, for 
når man ønsker at fa besøg af flyvevåb-

nets flyveskole, en af SAR-beredskabets 
redningshelikoptere og ydermere invite
rer Transport-wing fra Aalborg og afvis
ningsberedskabet fra Skrydstrup, så er 
chancerne for at få besøg langt større, 
hvis man vælger en hverdag fremfor en 
wookonrl ring. O g strntegir.n v~W' sig helt 
perfekt, for flyveskolen fra Karup mødte 
op med 6 T- I 7'ere, SAR kom på besøg 
med en EH-10 l 'er, flyverhjemmeværnet 
kom med en Britten Normann Islander 
PATROL og afvisningsberedskabet kikke
de forbi og lavede hele to overflyvninger 
med F- 16. At der så ikke kom en Chal
lenger eller en Herkules forbi var der en 
meget god grund Lil, da de var travlt be
skæftiget med evakuering ud af Afganistan. 

Seks T- 1 7 boltrede sig i luften over Samsø, inden 
landing. Stemningsbillederne på næste side taler for sig 
selv, for der blev hygget og delt dejlige flyveropleve/ser! 



~ 



IMPONERENDE FREMMØDE 
Som nævnt havde omkring 30 piloter til
kendegivet, at de ville kikke forbi, og da 
en deltager gik en tur rundt på pladsen 
med sit kamera, kunne han vende tilbage 
og fortælle, at han havde fotograferet om
kring 60 p arkerede fly, hvoraf fire havde 
roterende vinger på taget. 

Næsten planmæssigt stod maden klar til de 
mange fremmødte, og da foreningen Dan
ske Flyvere havde haft langt færre udgifter 
end planlagt, traf formanden den hurti
ge beslutning, at byde alle besøgende på 
gratis lasagne med frisk salat og friskbagt 
brød samt en lækker dessert, alt sammen 
Limet og Lilrellclagt, ,li madu1 ,Lud kid! 
præcis <la gæste-rnr var sultne. Stor tak til 
kokken på Samsø Efterskole og de seks 
elever fraFLYVEHOLDET, der hjalp til! 

Som nævnt var SAR mød t op m ed en 
EH-101 'et~ der efter en flot opvisning i 
luften, blev parkeret et par timer, så besæt
ningen kunne byde de mange besøgende 
velkommen om bord. Samtidigt fremviste 
flyveskolen fra Karup deres T- l 7'ere og 
flyverhjemmeværnet fremviste et af de to 
PATROL-fly de opererer fra henholdsvis 
Roskilde og Aalborg. 

Ud over det imponerende fremmøde fra 
flyvevåbnet, kom der som nævnt også i 
omegnen af 50 private fly, og efter et par 
timers hyggelig flyversnak brød selskabet 
efterh ånden op, og ud på eftermiddagen 
var der ige11 gud plads på flyvepladsen. 
Alt i alt et skønt arrangem ent, som både 
bestyrelsen i foreningen Danske Flyvere, 
FLYV ug S<1m&0 flyvcpldd& ,u frem Lil 
at gentage den første fredag efter forenin
gens " fødselsdag" den 18. august, hvilket 
i 2022 bliver fredag den 19. august. 

~ 



FLY-IN 
arrangementer 

er altid afhængige af 
vejret, og det gode vejr 
tiltra):_ mange gæster til 

.,. Samsø, hvor Danske 
Flyvere havde sørget for 

bespisning . . . . for uden 
mad og drikke .... 



Global Reach 
Aviation 
Tekst: Ulrika Bjerregaard 
Foto: Via Global reach 

På en serviet på køkken
bordet hjemme hos Ca
:milla Engelbredt ogJacob 
Rasmussen blev drøm til 
ide og ide til virkelighed. 
De to forhenværende kap
tajner i Cimber Air havde 
en drøm. 
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Del var en <lrørn orn at gøre flyveoplevel
sen til noget særligt igen. Når man steg om
bord på et fly, skulle skuldrene sænke sig, 
og hverdagens stress lægges til side. "O.fie 
haster man til og igennem leflhavnen, og derfor 
er det endnu vigtigere at kunne læne sig tilbage 
og ny de turen, når vi lette,;" udtaler Camilla, 
der sammen med sin mandJacob ej er og 
driver Global R.each Aviation - som er 
en del af Copenhagen AirTaxi-familien. 

l Billund har der det seneste år ikke væ
ret mange fly, der lettede og landede. H vis 
man hørte en jetmotor i luften og kiggede 
op, var det med stor sandsynlighed en af 
Global Reach Aviations CRJ-maskiner. 
Den Billund-baserede virksomhed er spe
cialiseret i privatfly-segmentet til grupper. 
Kunderne er alt fra sportshold, virksom
hede1~ rejser med politikere eller andre 
VIP-ture samt musikere og bands, som 



• • • 
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transporteres til deres udvalgte destinatio
ner rundt om - primært i Europa. Selska
bets CRJ-200 fly har en rækkevidde på ca. 
3000 km, hvilket betyder, at de også har 
været flere steder i M ellemøsten og Afri
ka, da der kun skal et enkelt fuel-stop til 
at nå langt ud. Det er sågar blevet til fle
re landinger på Svalbard og i Grønland. 

"Fordelen ved at booke et cif vores fly e1; at 
du kan kommefraA til B præcis, når du selv 
ønsker det," udtaler J acob R asmussen, 
der både er kaptajn og CEO. "Vi møder 
kunden i dennes foretrukne leflhavn og kan 
flyve der/zen, hvor de ønsker det. " 

Global Reach Aviation blev etableret 
i 2015 og var bl. a. i en årrække på 
tysk AOC, inden de giftede sig med 
Copenhagen AirTaxi i j anuar 2020. 

"Det var rydeligtjår os, at vijj·a.første indle
dende dialog var et godt match. Anden i vores 
firmaer minder meget om hinanden, selv om 
det er vidtforskellige operationer;" fortæller 
Jacob og fortsætter: "Det er en storfordel 
at være på danskAOC og indgå i synergi, med 
Capenhagen Air Taxi og de andre firmaer i 
parap[yen. Samtidig er det også noget lette
re, at begge firmaer er danske, og det er de 
danske myndiglzede1; vi skal tale med, hvor 
processerne er kendte. " 

DNNet i Global Reach Aviation er en 
samhørighedsfølelse, hvor det familie
ejede ikke fornægter sig. Camilla og 
J acob er mau<l ug kul!(;. Følelseu af 
familie tager de med sig på job, hvor 
firmaet drives med medarbejderne i 
centrum. Alle løfter sammen, og det 
er vigtigt, at man har det godt. 

"Covidl 9 har været en hård omgang Som 
mange i branchen måtte vi opsige medarbg·
dere. Heldigvis kunne vi fastholde dem, som 
ønskede det, på freelancekontrakter. Det /zar 
altid berydet meget for os at skabe det gode 
hold cif mennesker omkring os, " forklarer 
Camilla, som er ansvarlig for perso
nale og rekruttering. 

Der har gennem nedlukningen været 
noget at lave for Global Reach Avia
tion, men slet ikke på det nødvendige 
niveau. "Vi /zar de skønneste og dygtigste 
medarbqdere. Når kunderne møder os der
ude, skal de mærke, hvordan vi er og /zar det 
Jo/Il .fi, 11w." Ilos Global Reach Avia
tion betyder rekruttering og match 
af nye medarbejdere utrolig meget. 
Den type operation, som GRA har, 
er ikke for alle. Det er ikke et 8.00 til 



l o.00 job, da man ofte har layover 
på en destination eller har længere 
sling ad gangen. Til gengæld er der 
masser af frihed mellem ture og i den 
traditionelle lavsæson henover vin
teren. 

Fremtiden for Global Reach Aviati
on handler om at gøre meget mere 
af det, de er specialiseret i. Mange af 
kunderne vender tilbage eller har hørt 
om Global Reach Aviation, som an
erkendt VIP-firma til større grupper 
i 50-90-segmentet. Der arbejdes hele 
tiden på at læse og forstå markedsten
denser samt svare på dem med nye pro
dukter, der passer ind i operationen. 



Om fotografering af en gul sommerfugl på abstrakt baggrund 

Tekst og Foto: Ole Steen Hansen 

"Allan har købt en Tiger Moth! "J amen, 
altså1 Er det rigtigt? Kunne man stole på 
rygters bureau? M en jo, den var god nok. 
Og den var rigtig god, for det var sidste ih; 
hvor coronaen overfaldt Danmark, og vi 
blev bange for hinanden, Mette holdt pres
semøde efter pressemode, og hvad skulle 
der da blive af det alt sammen? 

Og så denne glade nyhed. Allan 
Jensen har købt en T iger Moth! Det er så 
længe siden vi har haft sådan en i daglig 
CA-drift på landets flyvepladser. Typen 
har vel aldrig været ligefrem almindelig 
i Danmark, men den har i hvert fald væ
ret betydelig mere almindelig end den 
efterhånden er blevet. Hvem husker ikke 
de store KZ Rallyer fra der-var-engang 
og der blev fløjet flotte formationer med 
dem? 

I det hele taget er det jo rart, når 
nogen gør sig den ulejlighed at investere i 
glade flyveoplevelser til sig selv, men som 
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så også glæder mange andre. Vi vil jo ger
ne se eksotiske fly! Det er da også glade 
smil og ikke iPhone-ligeglade-sideblikke, 
der møder Allan, når han i det sidste års 
tid har sat Tiger-hjulene på forskellige 
flyvepladser. T iger Moth er virkelig en 
flyvningens årgangsvin, som man ikke 
kan andet end nyde. Og minderne .. . 

Det kan røbes, at FLYV's redak
tør fløjt sit første loop i en Tiger Moth. 
J eg selv gjorde det også. Nitten år, jeg var 
gået ud af gymnasiet og trængte til at fa 
renset hovedet, så jeg cyklede nogle må
neder rundt i England og arbejdede på 
et par landbrug undervejs. Og så stod jeg 
pludselig ved hegnet ind til flyvepladsen 
ved Cambridge, fordi jeg havde læst et 
opslag i en hangar - "Learn to f/'JI on real 
aeroplanes - Tiger J\lloths!" 

En åben rød sportsvogn , en mand 
med et vældigt overskæg, en kvinde i rød 
læderjakke med kraftig rød læbestift, beg
ge ældgamle i mine øjne, sikkert mindst 
halvtreds, men kunne jeg fa en tur i en · fi
ger M oth? No problem, porten skulle lige 

åbnes, et par formaliteter skrives under, 
nogle pundsedler klaskes på bordet, og så 
hangjeg snart deroppe over England's green 
and pleasant land med bunden i vej ret. Jeg 
sang hele vejen ind til mit bed-n' -breakfast 
i Cambridge efter den tur. Men nu skulle 
det her jo handle om Allan!Ja, undskyld, 
naturligvis, man fortaber sig bare så let i 
lykkelige minder, når det handler om en 
Tiger Moth. 

HJEM TIL VEST JYLLAND 
Allan har altid ønsket sig en Tiger Moth. 
Faktisk var det nogle af de første ord han 
kunne sige, da han som lille havde været 
med til KZ R ally i 19 //.Tiger Moth. Ti
ger Moth. God sprogtræning for børn, hvis 
nogen sku lle være i tvivl. Så det var lidt en 
overraskelse, hvor voldsom en oplevelse 
turen fra Eslov i Sverige hjem til Vestjyl
land viste sig at være. Allan havde masser 
af erfaring med halehjul, men ikke med 
T iger Moth. Han havde fløjet lidt med en 
englænder under Vin tage World Aeroba
rie Championship i Stauning i 2017, men 



ikke mere, så han var glad for tre landin
ger med den tidligere svenske Biltema 
Spi tfire-pilot og T iger Moth-ejer Par Ce
derq uist, inden han blev sendt hjemover 
mod Spjald i sin nyerhvervelse. Men det 
var nu ikke håndte1ingen af dobbeltdæk
keren, der var problemet. Det var turbu
lensen og det faktum, at maskinen sejlede 
rundt i den og hele tiden skulle holdes på 
rel køl og kur~. 

"Vi var kun lige kommet ud over 
0resund, da jeg kunne mærke, at det her 
ikke var godt," fortæller Allan. ''.Jeg sad og 
overvejede, om det var smartest at ofre til 
højre eller venstre, for det ville komme; 
det kunne jeg mærke. Det skete omtrent 
over Holte." Helena Lykkevold var med i 
forreste cockpit og tog det hele i stiv arm. 

Efter halvtreds minutter lande
de de i Holbæk, fik tanket, og så gik det 
videre mod Spjald. Det var stadig ingen 
fornøjelse for Allan. Intercom'en havde 
lavet en del støj, så den havde han sluk
ket på dele af turen. 

"Da vi kom lidt ind over J ylland, 
rakte Helena en finger i vejret som det af
talte signal, når jeg skulle tænde for den, 
men jeg så intet, fordi jeg havde gemt mig 
nede i cockpittet. Hun prøvede endnu en 
gang - denne gang bare lidt højere op 
med fingeren; men jeg reagerede fortsat 
ikke. Det var først , rla hun var omme og 
l>anh: µå min vi11Jskær111, j eg reagereJ e. 
Det skal siges, at hun udmærket var klar 
ove1~ at jeg absolut ikke var helt frisk. Hun 
spurgte, om jeg var dårlig, hvortil jeg vist 
fik svaret 'naaeejij'. 'Du er ikke ved at 
besvime?' spurgte hun. 'Naaeejjj,' sagde 
jeg. Vi fulgte ikke den aftalte rute. 'Hvor 
er vi?' spurgte hun så. J eg svarede: 'Det 
ved jeg ikke,' hvorefter jeg slukkede inter
com'en igen. Det var rigtig ubetænksomt, 
for hvis ikke Helena var nervøs før, så blev 
hun det nu." 

Meu hjem kom de. Allan har 
trods alt fløjet så meget over Danmark, at 
han klarede det uden navigationsmæssige 
problemer. Til gengæld havde han ingen 
interesse i noget fra den kasse øl, venner 
og familie stillede med for at byen T iger 
Moth'en velkommen til Vestjylland. 

Allan Jensen er den eneste i landet, der både flyver Tiger Moth og lejlighedsvis fungerer 
som maskinmester på Hjejlen - den ældste hjuldamper i verden, der stadig sejler med 
sin oprindelige dampmaskine. Samtidig er Hjejlen det ældste fungerende motoriserede 
transportmiddel i Danmark overhovedet. Allans Tiger Moth er ikke det ældste fly i Dan
mArk, men den ældste type fly, når vi tAler om Aktive på dAnsk register. Allan har sådAn 
set en unik dobbeltrekord i det der med virkelig antik befordring til vands og i luften. 

God børneopdragelse - Allan med til KZ Rally i sine unge dage! Ellers voksede han op 
på Fyn og var mere end ofte med på Beldringe, hvor hans far fløj Rallye. I 1998 tog 
han selv certifikat i Fyns Flyveklub på Cessna 150 OY-BJM. Foto: Via Allan Jensen 

Allan har en bred aeronautisk GA-baggrund med mange flytyper, og han flyver også 
maskiner fra Danmarks Flymuseum i Stauning: KZ III, KZ X, Taylorcraft Plus D og 
Chipmunk. Her taxier han i 201 7 med den meget sjældne Miles Mercury, der boede i 
Stauning i mange år, inden den blev flyttet til England. 
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TIGER MOTH PÅ ABSTRAKT BAGGRUND 
Det siger sig selv, at FLYV gerne ville have 
Allan til at præsentere klenodiet, så bla
dets læsere kunne nyde det. Det var han 
helt med på, men papirerne og dansk re
gistrering m.m. skulle lige være i orden. 
Så skulle vejret passe, Allan skulle have 
fn, Jeg have od osv. J eg har fotograferet 
flyvemaskiner i luften gennem femogty
ve år.Jeg har haft luft-til-luft-sessions, der 
blev organiseret på selve dagen, fordi alt 
bare faldt på plads. Andre har jeg ventet 
et år eller to eller flere på at få til at lykkes. 
Som regel går der mindst nogle måneder. 
Det blev i sommeren 2021, at vi lettede 
fra Stauning med Allans Tiger Moth og 
en Cessna 150 fra Midtjysk Flyveklub. 

Billeder af flyvemaskiner er ikke 
altid spændende. Den kendte engelske avi
ation artist Robert Taylor - en kunstner, 
der bare kan det der med at male flyve
maskiner i smukke eller dramatiske omgi
velser - har engang sagt, at et godt stykke 
aviation art er et, hvor man kan Gerne fly
vemaskinen, og så er det fortsat et smukt 
maleri. lVIed andre ord, baggrunden skal 
være interessant. 
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Jeg maler med et kamera, men her 
må jeg også tænke baggrunden med. Jeg 
har i tidens løb brugt byer, strande, G orde, 
marker og meget andet som baggrunde i 
mine billeder. Også skyer, cumulus natur
ligvis, i smukke former, men de er umulige 
at planlægge, så dem må man bruge, hvis 
de opstår på dagen.Jeg ville gerne finde 
noget helt specielt til Allans Tiger Moth 
og kom på, at det kunne være spændende 
at bruge naturen som abstrakt baggrund. 
Finde mønstre og farvet; som ville danne 
interessante rammer om flyvemaskinen. 

Det ville være lige meget, om 
man skulle kunne identificere stedet, hvor 
billederne blev taget, alene det kunstneri
ske udtryk ville tælle.J eg valgte Vadeha
vet ved Esbjerg og Fanø. Der var en halv 
times transit hver vej, og så beregnede vi 
en halv time til fotograferingen. 

Vadehavet forandrer sig l1ele ti
den. Forskellen på flod og ebbe er stor, og 
ved lavvande dukker der mange struktu
rer frem, når vandet trækker sig tilbage. 
Man ved aldrig, hvad der venter. Derfor 
var det vigtigt, at Allan kunne flyve præ
cist i forhold til vores Cessna 150 - noget 

det kræver konstant arbejde i alle typer, 
men ikke mindst i en Tiger Moth. Over 
radio og med håndsignaler blev han pla
ceret, så jeg fik Tiger Moth'en i den vin
kel, jeg ville have og med det rette udsnit 
af et stykke vadehav som baggrund. Det 
hele blev koreograferet på stedet, Allan 
placerede sin maskine flot og præcist. 
Det var en dybt koncentreret operation, 
hvor der hele tiden skulle justeres på T i
ger Moth'ens position, og vi skulle være 
forud, så vi fik placeret kameraet det vil 
sige Cessna'en - rigtigt i forhold til lyset 
og den baggrund,jeg valgte. Men der var 
også de sekunde1;jeg tillader mig i sådan 
en situation. Bare at sidde og nyde synet 
- en gul sommerfugl over et smukt land
skab. Lige derude - åbent vindue - virke
lighed få meter væk. Fantastisk. 

HISTORIEN 
De Havilland DH.82 Tiger Moth var Ro
yal Air Force's vigtigste træningsfly under 
Anden Verdenskrig. Hovedparten af de 
8.800 fly af typen, der blev bygget, blev 
leveret, således at RAF kunne få uddan
net piloter til det store opgør med Hitlers 



Tyskland. Allans Tiger Mother en af dem, 
bygget i l 942 på Morris-fabrikkerne, der 
kom til at stå for meget af produktionen 
af typen, så de Havilland kunne koncen
trere sig om Mosquitoer. 

Flytypen er dog fra 1931, og den
gang forestillede ingen sig, at der ville bli
ve produceret så mange. Faktisk blev den 
ikke e11g,u1g LcgncL som sådan, mere im
proviseret frem i et skur på den gamle og 
nu for længst nedlagte Stag Lane Aero
drome, hvor de Ilavilland holdt til i årene 
efter Første Verdenskrig og frem til 1934. 
Den første DH.60 Moth fløj i 1925. Et en
kelt fly med vinger og hale i træstrukturer 
beklædt med lærred, mens kroppen var en 
trækasse. Vingeprofil.et var henlel lige ud 
af Den Første Verdenskrig. Det har be
tegnelsen RAF 15, og var blevet anvendt 
på jageren SE.5a, en af de hotteste bri
tiske jagere over Vestfronten. Den mest 
bemærkelsesværdige detalje på den nye 
l\rioth var nok differentialkrængerorene, 
som de Havilland opfandt og tog patent 
på. 

DH.60 blev en vældig succes som 
et praktisk fly til privat- og klubbrug. Den 

kom med flere forskellige motorer og fik 
navn efter dem - Cirrus Moth, Gipsy Moth 
osv. For at også RAF skulle blive interes
seret i typen som træningsfly fremstillede 
de Havilland en DH.60T Moth Trainer 
med e11 mere rouusl sLålrørsk.rop. RAF var 
fortsat ikke interesseret, for på en Moth 
sad/sidder benzintanken lige over det for
reste cockpit. Der var kun lidt over en halv 
mete-r fra hunrle-n af tanken til toppen af 
kroppen. Skulle en instruktør få lyst til at 
stå af med faldskærm, skulle han kravle ud 
herfra, stille sig på den nederste vinge og 
bevæge sig forbi de bagerste wirer, inden 
han kunne springe. For besværligt. Men 
så sendte de Havilland en gruppe mænd 
over i eL skur med en DII.60T. Løs pro
blemet! 

Det foregik på praktisk impro
viseret vis. Benzintanken og stativet den 
sad på, som også var fastgøringspunkt 
for de øverste vinge1~ måtte flyttes frem. 
Det gjorde de så. OK, men ... vist lige ti 
centimeter mere, blev de enige om. Fint 
nok. Nu kunne instruktøren rejse sig i 
sædet lige bag tanken. Dermed var flyets 
opdriftscen trum imidlertid kommet for 

langt frem i forhold til tyngdepunktet. 
Det blev så klaret ved at gøre de agter
ste hovedbjælker i vingerne kortere, så 
vingerne fik en let pilform, når de blev 
monteret. De prøvede med tre forskelli
ge længder, før forholdet mellem opdrifts
eentrum og tyngdepunkt passede bedre. 
Men det sad stadig ikke lige i øjet. For nu 
ildce ut gøre sagen mere kompliceret end 
nødvendigt, nøjedes mændene så med at 
fjerne yderligere fem centimeter fra de 
agterste hovedbjælker på det øverste sæt 
vinger. Så var den der! Og derfor har en 
Tiger Moth en smule mere pilform på 
den øversle vinge, end på den nederste. 

Der blev bygget otte eksemplarer 
af dette nye fly, som fortsat hed DH.60T. 
Men pilformen viste sig at skabe el nyt 
problem, fordi bagkanten af de underste 
vinger kom lige tæt nok på græsset. Alt
så forkortede man forsøgsmæssigt vinge
stræberne på et af flyene, så den underste 
vinge fik mere V-form end den øverste. 
Bingo! Og sådan blev typen produceret 
efterfølgende. Et nyt navn var påkrævet 
- de Havilland DH.82 Tiger Moth. 
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FLYVEEGENSKABER 
Og hvordan er den så at flyve? Hvad er 
mere naturligt end at lade den lykkelige 
ejer selv forklare? 

"At flyve Tiger Moth er noget 
helt specielt og anderledes end at flyve 
[eks. en Cessna 1 72," fortæller Allan. For 
det første er der ingen bremser på en Ti
ger Moth og heller ingen halehjul, men 
en slæbesko af metal. Den er konstrue
ret til at starte lige imod vinden fra store 
græspladser uden egentlige baner. Derfor 
er den vanskelig at håndtere på asfalt og 
i sidevind, drejeradius er ret stor og der
for kan det være en fordel med en hjælper 
gående ved vingetippen til at holde igen 
så den ikke stikker af En Cessna 1 72 kan 
man, groft sagt, sætte sig ind i, dreje nøg
len og flyve. En Tiger Moth kræver lidt 
mere forberedelse bl.a. skal der klodser 
foran hjulene, inden den håndstartes." 

"En T iger Moth er let at flyve, 
men svær at flyve godt, da den kræver brug 
af pedaler hele tiden for at flyve koordine
ret. Der er kun krængeror på de nederste 
vinger, så de er ikke vældig effektive. Når 
man er i luften, kan man mærke duften 
fra motoren og fra markerne, man flyver 
over. Den kan være kold at flyve, men på 
en varm sommeraften er en Tiger Moth 
helt fantastisk." 

Så er Allan jo heldig, at han har 
sådan en. Vi and re kan glæde os over sy
net den gule sommerfugl! Danmarks p.t. 
eneste T iger Moth i privat eje og drift. 

Tak t il Henning Bach Andersen for 
hjælp ved luft-til-luftfotograferingen. 

Allans Tigor Moth gjordo 
under Anden Verdenskrig 

tjeneste ved 24 Elementary 
Flyi11y 7i ai11y Sd 1uul µå RAF 

Sealand i det nordlige Wales. 
Baggrunden på dette foto 

kunne måske med lidt god 
vilje minde om det lavvande

de område ved River Dee's 
munding, hvor flyet fløj under 

Anden Verdenskrig. 
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Den sidste udgave af OH.60'eren 
var Moth Major, denne flyver en 

efterårsdag over Hudson Valley i 
New York State. Man ser tydeligt 
trækroppen, at vingerne ikke har 
pilform, at de har samme V-form 
og hvordan man skal være lidt af 

en akrobat for at komme ind og ud 
af forreste sæde. 
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HDMA 

CAHOMA 
Gammelby Mosevej 16 

DK-6600 VEJEN 
DENMARK 

Ph: +45 2240 3747 
Mail: info@cahoma.aero 

SLIMFIT FALDSKÆRME 
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GAMLE KALOT 
ENDE SELETØJ 



Mooney Ovation 
2GX, OY-OST 
til salg, evt halvpart. 

En-ejers fra fabriksny købt d irekte 
fra fabrik Sept 2007. 

I I SN: 808 h. NLJH. 
Aldrig skadet. 

Kun fløjet privat og forretning 
Altid i hangar (EKRK) 

Tilstand Exterior og interior: 10/10 

Continental 280hp 1O550-G Plati 
num Edition TTSN: 808 h 

3 bladet Hartzell deiced prop OH 
aug 2019 

Henvendelse til ejer: 
Klaus Ostenfeld 
kho@khoconsult.dk 
tlf. 22119600 

Options: Avionics: 
- TKS Known lce godkendt - G 1000 integrated suite 
-AOF - GFC700 autopilot 
- OME - GIA63W WAAS 
- 77 Cutt Oxygen - Synthetic Vision 

Xenon Landing and Taxi Lights WX500 Stormscopo 
- Reiff Engine heater - GTX345 XPDR with ADS-B In/Out 
- 4 Bose X headsets - Chartview 

- Golze ADL 200 In-Flight Weather and GPS 
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DUXFORD I EN CORONA-TID 
Det legendariske "Battle of Britain Duxford Air Show" tiltrækker hvert 
år mange tusinde besøgende, der nyder en spændende weekend, 
hvor tiden skrues tilbage til 1940 'erne. Da arrangementet var coro
na-aflyst i 2020 besluttede Mogens l(ornun1 sig for at deltage i 
2021. Det blev en spændende og meget anderledes rejse, end da 
han deltog i 2019. Nyd hans inspirerende beretning! 

Takst og foto: Mogons Kornum 

J eg overværede showet i 20 19 og havde 
set frem til en gentagelse 1 '.10'.W. Desværre 
ødelagde corona muligheden.J eg så der
for frem til 2021, hvor restriktionerne be
gyndte at løsne op. Umiddelbart var der 
dog så mange forhindringer for en rejse 
til England, at j eg egentlig havde opgivet 
at komme afsted. l\!Ien min kone blev så 
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træt af a t høre på mine beklagelser, a t 
hun insisterede på at j eg tog alsted, og 
så slap hun jo også for mig et par dage. 
Det var om torsdagen inden showet der 
løb af stablen lørdag den 18. og søndag 
den l 9. septembe1~ så mildest talt ikke i 
særlig god rid. 

GRUNDIGHED ELLER ... 
K ravene for indrejse i England var: 
l . Fuldt vaccineret. Det var OK. 
2. En såkaldt anden dags test i England, 

der SKAL bestilles OG betales inden ind
rejse, uanset om man rejser hjem anden 
dagen eller for! 
3. Passenger Locator form. Den ne kunne 
udfyldes på internettet, når man havde de 
andre ting i orden vel at mærke. 
4. Negativ coronatcst. 
J eg havde ingen aktuel test. Altså afsted til 
test. D er var heldigvis tid samme eftermid
dag, med den udfordring, at der kunne gå 
op til 48 timer for at få svar, men måske 
24 timer hvis man var heldig. 



Uden negativ coronatest kunne man ikke 
bestille fly til England og dermed var det 
heller ikke relevant at bestille hotel mv. 
endnu. Svaret på coronatesten kom som 
en glædelig overraskelse om morgenen 
fredag, altså i god tid . Jeg fik en flybillet 
med T ,ufthansa med afgang over middag
altså fredag- med mellemlanding i Frank
furt. Så derefter afsted med Passenger lo
cator form som i øvrigt viste sig at være 
ret omstændelig a t udfylde med upload 
af test og vaccinationsbeviser~ pasnum
me1~ udløbsdato, adresser og flynummer. 
Men svaret på den kom heldigvis hurtigt 
tilbage: STATUS: G REEN. Så var det 
jo bare at gå i gang med at bestille hotel, 
billetter til showet (kun forudbestillinger 
havde adgang) og checke op på togafgan
ge og anden transport i England, og trods 
tidspresset lykkedes det hele. Så afsted til 
lufthavnen i Kastrup og hurtigt til check
in med kontrol af papirer, hvilket foregik 
uden problemer, og jeg fik boardingkort 
til begge flyveture på ruten, så alt var i 
orden - troede jeg! 

TYSK GRUNDLICHKEIT 
D a jeg var kommet til Frankfurt gik jeg i 
vanlig og anbefalet tid til ind-checkning, 
hvor det viste sig, a t alle papirer med tests, 
vaccinationer og Passenger locator forms 
skulle kontrolleres (hos alle passagerer!). 
I denne digitale tidsalder kunne man na
turligvis fremvise dem på mobiltelefonen, 
men mange havde jo så besvær med at 
finde dem alle og huske deres logi11 osv. 
osv. oe; dt>t eav anl<"dnine; til en vis kø-dan
nelse og ventetid. 

Mine oplysninger var selvfølgelig både på 
telefonen og printet, for som pilot dob
beltsikrer man sig jo, hvor det er muligt, 
og derfor var jeg overbevist om alt var i 
skønneste orden. Den emsige herre i ind
checkningen hos Lufthansa fandt dog ud 
af, at jeg havde indskrevet flynummeret 

fra Kastrup til Frankfurt (det første og 
for mig det mest logiske at skrive ind, da 
rejsen startede der), men det skulle dog 
være flynummeret på den sidste del af 
rejsen, mente han. Begrundelsen var, at 
englænderne ikke ville lukke mig ind (det 
skulle vist> sig ikke at vært> rigrigt), så jeg 
blev nægtet boarding. På forespørgsel om 
hvad jeg så skulle gøre, sagde han, at jeg 
måtte udfylde et nyt skema, ellers kom jeg 
ikke ombord. Håndrettelser var ikke gæl
dende, kun elektroniske. Da jeg foreholdt 
ham, at de lige havde sagt i høj ttaleren, 
at gaten lukkede om fem minutte1~ ogjeg 
jo ikke lige sad ved computeren, og det i 
øvrigt var et meget omstændeligt skema 
at udfylde, mente han bestemt ikke, det 
var hans problem, så det kunne han ikke 
hjælpe med. 

HÅBLØST BUREAUKRATI! 
Med alt for kort tid til afgang opgav j eg 
faktisk at komme videre, og forbered
te mig på en nat i Frankfurt. Men stæ
dig som jeg kan være, skyndte jeg mig at 
grave den bærbare PC op af tasken, og 
koble på internettet, hvor jeg udfyldte det 
meget omstændelige skema med oplvs
ninger, som man ikke Geg har i hvert til
fælde ikke) lige har i hovedet Gf. ovenfor). 
Derefter skyndte jeg mig at uploade vac
cinations- og testresultater igen (heldigvis 
havde jeg dem liggende på min computer) 
hvorefter jeg trykkede på send og ventede 
på svar. Svaret kom heldigvis ret promp
te, og derefter skyndte jeg mig op Lil den 
ikkt>-så-st>rvict>mindt>cit' I ,ufthansa-mand 
igen og fremviste svaret med det nu, også 
efter hans mening, rette flynummer. T il 
min store lettelse slap han mig igennem 
gaten og 4 sekunder efter lukkede den.Jeg 
forstår den dag i dag ikke, hvordan jeg nå
ede det, men det gjorde jeg altså. Dernæst 
sad jeg så og ventede 30 minutter i flyet 
efter "boarding completed", men det er 
jo en anden historie. 

CORONA AFSTAND 
Imens jeg sad og ventede kunne jeg ikke 
lade være med at undre mig, for i flyet 
var der flere hele rækker med ledige sæ
der, mens andre rækker var helt fyldt op. 
Det underlige var, at flyselskabet opfordre
dt> til social distancing pga. corona, men 
hvis man ville flytte sæde for a t få afstand 
til medpassagerer, fik man at vide, at det 
var imod regulativer at flytte til et andet 
sæde end det først tildelte, men sådan er 
der jo så meget, og vi kom i luften med 
lidt forsinkelse. 

ANKOMST OG UNDREN 
Da jeg nåede frem til England, til den i 
øvrigt spændende beliggende London City 
Airport, glædede jeg mig til stolt at frem
vise alle mine nu perfekte papirer. M en 
ingen ønskede at se noget som helst, og 
det var noget skuffende. 
Jeg havde bestilt billetter til begge dages 
show (selv om de sædvanligvis har sam
me program), når nu jeg skulle rejse så 
langt. Programmet kunne man dog først 
få ved ankomsten til showet. Min anden 
dags coronatest i England var bestilt så 
sent på dagen som muligt (16:35), for at 
jeg kunne se så meget show som muligt. 
Det viste sig så at selve flyveshowet først 
startede kl. 13, så jeg gik glip af den sidste 
del om søndagen, men nåede heldigvis at 
se det hele om lørdagen. Problemer med 
transport til Cambridge, testcenter osv. skal 
jeg spare læserne for, men jeg fik da gået 
de anbefalede 10.000 skridt - rent faktisk 
?."> . ?.">0, iføle;ea mit Garmin D? Air ur. Dt>t 
er nok den mest komplicerede rejse, j eg 
har foretaget nogensinde og overskriften 
er jo nok bare UNDREN. Og hjemrejsen, 
ja den krævede blot et vaccinationsbevis 
og et pas. Og i øvrigt kom svaret på min 
anden dags test, som kostede 49 [,, først 
på tredje dag efter den blev taget, men da 
var jeg for længst kommet hjem! 
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DET HELE VÆRD! 
Var det så det værd? Det vil jo altid være 
en subjektiv vurdering, men at se, og ikke 
mindst høre, bl.a. 11 Spitfires og 4 Hur
ricanes i formation fik bestemt en til at 
Rkmme fortrædeliRhederne. Men havde 
jeg inden rejsen vidst hvilke besværlighe
uer;jeg ville Glive uusal fo1; var jeg nu nok 
ikke laget afsted. 

IWM Duxford er en del af IWM (Impe
rial \Var Museums). De har permanente 
udstillinger og flere airshows årligt. Ved 
Battle of Britain Air Show koncentrerer 
man sig om gamle fly, inklusive fly fra I. 
Verdenskrig, og man gør meget ud af at 
sætte stemningen. Der er således folk i 
gamle uniformer og der spilles musik fra 
2. verdenskrig. Tilskuere opfordres til at 
deltage i tøj fra den tid, hvilket mange gør. 
Der er også frisører på pladsen, som kan 
lave frisurer, som de var dengang. 

Inden flyshowet startet; kan man se de per
manente udstillinger, der bl.a. inkluderer 
Airspace med nye og gamle fly inklusive 
en Concorde, som man kan komme om
bord på. Drr rr også Arnerican Air Niu
swm rnrd arnrrikanskr fly ink! B-5?. oi 
SR-7 I. Begge uuslilli11ger er tætpakkede 
(måske lige rigelig tæt) med fly, og der fin
des også arbejdende værksteder, hvor fly 
restaureres og gøres luftdygtige og ikke 
mindst Ops Block med Operations Room, 
og meget mere. 

https:/ /www.iwrn.org.uk/visits/iwrn
duxford 

Alt i alt kan et besøg absolut anbefales, 
og en enkelt dag er l underkanten, hvis 
man skal nå at se det hele. Men hvis man 
vil have en afslappet tur hele vejen, skal 
man måske vente Lil corona-"krigen" slut
ter (hvis det sker) eller måske til England 
bliver medJem af EU igen. ;y-
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Dentar sommer, 
det var sol 

og det var søndag! 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Og så var det ved Blokhus. Egentlig noget 
så simpelt som sytten små flyvemaskiner 
på en strand. De landede, de stod der, de 
Døj va;k ige11 efter uogle limer. Men det 
var rigtig godt. 

Et sådant arrangement, enkelt 
som det !ydet~ kræver naturligvis en hel 
del forberedelser og tilJadelser, herunder 
afspærring af det stykke strand, der i da
gens anledning var udnævnt til flyveplads. 
Del var Ed1vervsforeui11ge11 Destination 
Blokhus, der stod for det. T il at hjælpe 
sig med planlægningen var der indkaldt 
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aeronautisk sagkundskab i form af tidli
gere pilot i Flyvevåbnet Erik Mølgaard og 
PPL-piloterne Keld Adzersen og Torben 
N. Matzen. Flyveklubben fra Sindal og 
Flyvevåbnet støttede hver med en stand 
og sidstnævnte også med en redningsde
mo. 

For de tilflyvende var der et be
grænset antal slottider, og der havde været 
rift om dem, for det var da en unik chance 
for al lande på sand. Der var briefet om 
hvordan landingsrunden skulle flyves, li
gesom der var en mand på jorden med 
radio som orienterede fly på vej om den 
aktuelle luftrumssituat.ion, herunder bane 
i brug. Der var afsat bdt over en time til 
at fa afviklet ankomsterne, som blev over-

været af lange rækker af mennesker i klit
terne. 

Det var helt afgørende for arran
gementets succes, at der var en god speaker 
og musik i høj talere. Folk blev orien teret 
om, hvilke fly, der kom ind og landede. 
Siden om, hvornår afspærringerne til fly
vefeltet ville blive fjernet, så publikum 
kunne komme tæt på, og senere, hvornår 
man atter skulle forlade området. En hn 
blanding af forventningsafstemning og 
besked om, hvornår man måtte hvad. 

Dagens gevinster blev også an
nonceret løbende. Flyvevåbnet delte præ
mier ud i for m af en flyveLUr i H ercules. 
Lokale flyveklubber gjorde det i mindre 
fly - alle til afvikling senere. 



Medarrangør Torben N. Matzen fra Motorflyveklubben Vesthim
merland med blå kasket og Cola i baglommen fortæller interesse
rede tilskuere om sin M- 1 A og privatflyvning i al almindelighed. 
For mange var dagen første gang i deres liv, de var tæt på små 
flyvemaskiner. 

Thomas Jøhnk lander på Bane 03. Tærsklen er markeret med 
blå presenninger, som piloterne var instrueret om at lade være 
med at lande eller taxie på. 
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Endelig \·ar ckr 111usik , som ga\· 

stemning ar ksL og arrangement.· foncrnc 

va r mege t \ 'ekalgte med numre som Rom 

to be wild, ·.ropg1111-tnna C't og I a111jl)'ill/!, m ed 

Nice link p C'ngu ins.J eg \·cd da ikkt' hnir 
wild en P, \ -28 'e r, eller om der t>r s[1 meget 

Topgun i en C:cssna din l'anenm·ia , mcn 

p ilo terne \·ar a lt s[1 en lille s111ulc helte på 

strand en , og både de nyene ble\· lieundrct! 

Musikken passede hare så f-lo t1 

Stemningc n \·,u helt igennem 

afslap pet. folk gik tur med hu nd rn, m ed 

barne,·ogne n, nogen d \']lj>l'de l,n el ler 

m ere o m fangsrige kropsdelc i \ ·cstc rhm·s

bølgcrnc. Der var tid til det hele. 

D et ,·,ir en ren \1·in -\1·in-,1·in -\1·in 

dag. Pu blikum, Dere tusinde begejstrede 

et var en fin stille dag i Blokhus - men ikke lige 
1der EH101 'erens store roto,: 
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strandgzrstcr. synes hare d el \ ·,1r så d ejligt 

a t gå rund t mellc111 s111å nn emaski1 wr. 

.\lan sm·nedc ikke et luftsho11·. for dt' man

ge ,·a r det så stor en oplen·lse ar komme 

he lt tæt på maskinerne, ro re (forsigtig t, 

respektfuld) og ta le m ed ægte, kn~nde 

pi low1; der ti l fon cksling kun nt· lige de m 

selv. Fl )Ye\·å h nn hk d c111onst reret nog

le af sine kapac ite ter og sid st men ikkt' 

m indst - d ansk G .-\ -flyrning eli.e rlod en 

strand fuld af glaclt' minde r hos a lle der 

\'ar med . 

'l ;1 k t il T homas.Jo lmk fo r Bessie-bagsæ

d et på stra·kningen fra D jursbnd op til 

rfrl hoj t" no rd :;:,r 

.1•• ,,.,. r • • • • 

Flyvevåbnet lavede ;-. 
redningsdemonstration 
med en EH101 Merlin. 

-·· 
·- -;,,;,,;,,.-

- -- - : - -----~--~-
... Og vinderen er ... (spænding, spænding) . .. flyet med slottid nummer 8, Poul Erich 
Bechs RV- 12IS1 Maskinen fik 64 stemmer, og resten af de ca. 400 afgivne var fordelt på 
andre fly Publikum stemte ikke på noget bestemt, bare den, de bedste kunne lide 

C 



--

Chef for Air Transport Wing Aalborg, Oberst Lars Christian 
Hedemark, holdt velkomsttalen på stranden. 

Tak og farvel- we'/1, meet again. 
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I wsekendsn 7. -8. august 2021 afholdt Airwave Paraglider 
Klub for første gang Flyvefestival på den nedlagte Værløse 
Flyvestation, hvor er et stort grønt græsområde ved siden af 
landingsbanen er hjemmebane for Airwave Paragliding Klub. 
Her trækkes op med spil og line til flyvehøjder, hvor man sag
tens kan fange termik på gode dage. 

Tekst og foto: Sanne Røhe 

Flyvestationen fun3ere<le som militær fly 
veplads fra 1934 til 2004, og er i dag et 
rekreativt naturområde med mose, eng, 
skrænter og vandhuller, og den gamle lan
dingsbane er et m ekka for cyklister og rul
leskøjteløbere der nyder den gode lange 
og brede asfaltbane. 

Flyvefestivalen vcti eu m l <le fo1 k.luLLeu ctl 

skabe et godt forhold til naboer og andre 
interesserede ved at invitere til at opleve, 
hvad de mindste spillere i flyvningens ver 
den har at byde på. Udover at Airwaves 
mecllemmer gav ture i tandem, demonstre
rede groundhandling, svarede på spørgs
mål og uddelte drager til børnene, så var 
der også andre spændende aktiviteter på 
den anden side af landingsbanen. 
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I H angar 2 vistes varmluftballoner fra 
Dream-Balloon frem ved siden af Fly
historisk Museum med alle de velholdte 
gamle fly. Og hos modelflyveklubben var 
der et stort fremmøde af medlemmer og 
deres forskelligartede modelfly, til stor glæ
de for store som små. Og endelig fik plad
sen besøg af hanggliders fra XC-klubben, 
som begge dage gav demonstration på at 
blive strukket op med Airwaves spil. Den 
ene blev så glad for udsigten, at han blev 
hængr.nck clr.roppr. ovr.r r.n timr.. 

Flyvefestivalen var en stor succes, trods 
vind og lidt regn og rusk kom der beg
ge dage mindst 1200 interesserede gæ
ster forbi. Flere af dem fik flyveture med 
Airwaves tandemskærm. Sidst på dagen 
søndag kom TV2 Lorry endda på besøg. 

Paragliding er en sporl i stor vækst i disse 
å1; ikke mindst fordi det er let tilgængeligt 
og relativt billigt. Men kernen i sporten 
er og bliver den fantastiske oplevelse at 
kunne flyve på naturens præmisser med 
udsty1; der pakket i en rygsæk kan slænges 
på ryggen med kurs mod næste destina
Lio11, om del e r Værløse Flyvestation, en 
af de smukke skrænter i Danmark, eller 
bjergene rundt i verden. ;:,r 



-------



~~ 
BY AIR NIAil 

PI\R AVION 

Denne gang med Søren Dolriis, der 
efter en start på AVNØ i 1975 har 
fløjet det meste der kan slå krøller ... 

Hvor, hvornår og i hvad lærte 
du at flyve? 

Det hele startede med et væddemål om 
en kasse øl. J eg var på officersskole i hæ
ren og stod kold og gennemblødt på en 
efterårsøvelse, da vi daggryet blev over
fløj et af en Draken . "Det må sgu da være en 
varm, tør måde at være i krig på ... " sagde jeg: 
"Ja': min makker var enig. lvlen du kan 
ikke kom ind, det er for svært! "Skal vi vædde en 
kasse øl ... " sagde jeg. J eg kom således på 
Avnø på del sidsle Cliip1nu11k huld (huld 
1075). Forventede at jeg blev smidt ud i 
den hårde sortering .. . men sandelig:.Jeg 
gik solo som nr. 1, og havde åbenbart e t 
vist talent. Den lange historie om hvorfor 
jeg ikke fortsatte (frygt for den lange kon
trakt + en forelskelse), springer jeg over 
he1: Meu ud korn jeg. Grundet ureglemen
teret fratrædelse mistede jeg mine "papi
rer" men kunne fa flyvetimer godskrevet, 
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hvis jeg tog civilt certifikat. Det gjorde jeg 
så hos AirTaxi i Skovlunde. (Rally I 00, 
199,-/time ©. Det lyder b illigt, men jeg 
havck kun lige rå<l). Jeg har v;rret ? I år. 
I 1976 blev Flyvevåbnets Chipmunk flå
de solgt på auktion, og sammen med tre 
venner købte jeg .P 122 for hele 15.000. 
Flyet var i fin stand, men den skulle have 
ny hovedbjælke og endte med at stå os i 
60.000 i al t. Vi klarede det lige akkurat. 
Den maskine Høj vi med stor fornøjelse i 
nogle år inden vi blev fristet af lidt mere 
kunstflyvning og endnu mere romantik: 
Vi lavede derfor en byttehandel med en 
Stampe, G-BUNA ... . der blev til OY-EFF 

Hvad har du fløjet, og hvad fly
ver du nu? 

Efter det civile A-certifikat har jeg fløjet 
meget lidt "blikflyver": PA 128. Da jeg 
tidligt blev seriøst bidt af udfordringerne 

Søren l>olriis 

med kunstflyvning, er det den slags maski
ne1~ jeg har gået på opdagelse i: Stampe, 
Christen Eaglc (CARLSBERG-flyveren), 
Zlin ."i?6, Zlin ."iO, Yak ."i? (har haft tre af 
dem), Yak 55. (singleseater), Interavia I-3 
(fattigmands Sukhoi) og nu Chipmunk 
igen <Jl (UY ALD). 

Hvad er den niest 1ninderige 
oplevelse i forbindelse ,ned din 
skoling? 

Der er mange oplevelse1: Men formations
flyvning med instruktørholdet på AVNØ 
og en motivations tur med min instruktør 
(tælle bisonokser i vores lavflyvningsom
råde over Knudshoved . . .. under trætop
højde) ligger nok højest. EIier måske er 
det en træningstur i avanceret spind med 
en Russisk verdensmester. Hold på hat og 
briller ... sikke en træning, feed-back, læ
ring, sikken en instruktørkompetence!!! 



Hvad er dine rnest m,inderige 
flyveture? 

Tre oplevelser falder mig ind: Flyvning 
til en officielt "ikke eksisterende" nedlagt 
russisk a irbase i Estland ... ]1\'orjeg skulle 
have min Yak 52 malet i camoullagefar
vel'. Det var ultraspændende (næsten lidt 
for. . . ) at flyve ind over de store slette,~ hvor 
der ikke var tegn på liv og sigte mod et 
punkt som air traffic control sagde, ikke 
fa11clte,. Og ude, 1 f'uel til dl ku11 11e vemle 
om. J eg fandt den :VIEGA store nedlag
te, forfaldne airbase og landede uden at 
kunne se menneske,~ biler eller noget som 
helst ud O\'CI' \'æltede bcron\'ægge og for
vredet rustent j ern. l\!Ien den var DER! 
Alt va r godt! 

ELLER 0yvning af mit frie pro
gram ul Advanced \ Vorld Champ10nsh1p, 
hvor jeg (i den flyvning) bed nogle af de 
store verdensstjerner i haserne. O\'erra-

Chipmunk P-122. 

Avnø, Hold 1075 der var sidste hold 
som skolede på Chipmunk. 

OY-A7V tidligere 
P-122 købt på auktion 
i Værløse for 15.000 
kr. i 1976. 

skende, og ajovl. 
ELLER måske den helt ufattelig 

romantiske oplevelse ved at flyve DA\,VN 
PATRO L i J orgen Nielsens Chipmunk 
(medj ørgen i bagsædet), i formation over 
det WW 1 historiske område ved Abbevil
le i Frankrig. Fantastisk at starte for sol
opgang, og se det hele folde sig ud .. ., i 
foldstændig ro og "smørluft". Mageløst1 

Hvilke fly ville der stå i din 
drøni,,iehangar? 

Ud over min dejlige Chipmunk, har j eg 
altid drømt om en Spirfire, så sådan en 
skal der sehfolgclig være. En Bi.ickerjung
meiste1;ja tak. En Yak 50 ville også pynte 
;-). M en måske vil det være aller fedest, 
hvis der stod 3-4 Chipmunks, så vi kun
ne lege og træne mere freb ·ent og seriøst 
i ChipChaps. 

Værste flyvetur eller oplevelse 
med flyvning nogensinde? 

U nder koncentreret kunstflyve træning 
i SLampen over Esrum Sø springer mo
torskærmen op på vc:j ned af "bagsiden" 
af et loop. Det lange pianohængsel, der 
forbinder de to sider af motorskærmene, 
HO LDER men mororskærmcn vrider sig 
90grader på tværs og lægger sig som en 
kæm pe "sncskovl" op over tank/ øverste 
vi11ge. E11 k,e111]Jc c1erodynami~k down for

ce gor, at jeg nærmest ikke kan hive næsen 
væk fra lodret (ned) og op imod vand ret. 
.leg har fat i fa l<lskrrm og sckr mrn be
slutte r at prove en gang til. To hænder på 
pinden, fuld kraft. . .. og langsomt kommer 
næsen op til vandret. Kan akkurat med 
fuld power holde flyet vandret. .. og lancier 
med besvær (ingen udsyn frem, downfor
ce) i Grønholt. Pyhha!!!! 
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Stampe SV4c OY-EFF (Tidligere G-BUNA) Dengang et "hot" 
kunstflyvningsfly med inverteret fuel system og væsentlig bedre 
aerobatic performance i forhold til Chipmunken. 

Carlsberg-flyet. Christen Eagle OY -CPP Importeret fra 
USA som det første EXPEREIMENTAL fly til Danmark. 

YAK 52 på hoved ved Øresundsbroen, foto
graferet at Ole Steen Hansen fra en Ral/ye. 

Hvor er du nied flyvning oni 10 
år? 

Min store vision nu er for alvor lære forma
tionsflyvning. Det er ultraspændende, van
skeligt ... ikke mindst i en under-powered 
{;hipmunk m~<l fast propt>l. ChipChnps 
er en stærk platform for herlige flyveople
velser i ind og udland og med et betyde
ligt socialt indhold, venskab, spouces osv. 
Derudover håber j eg på - og satser en 
del tid på - a t Vintage Aerobarie World 
Championship 0/AWC) stadig vil udvikle 
sig. Vi har haft deltagere fra det meste ar 
Europa, fra U SA, Sydafrika og New Zec
lducJ. l\1Idgel0,L!!! S0111 fouucJer, urga11iz.e1 
og deltager har j eg mange rollu M eget 
arbeje, men j eg nyder det i fulde drag. D et 
er utroligt ~jovl, ug cJe1 e1 upsLåeL ma11ge 
dejlige venskaber de 5 å r, vi foreløbig har 
været i gang. Vi har netop afl1oldt (Augu st) 
VAWC i O dense. 1 2022 skal vi til UK 
(Bre igton, Midtengland) og så kommer 
vi give tvis tilbage til Odense ikke mindst 
hvis, græsbanen bliver gen-åbnet © 
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Hvad er efter din niening de 
største udfordringer inden for 
privatflyvning lige nu? 

Omkostninger kan være en hindring. M en 
der kan findes gen / omveje. Se nu blot 
Clnus Vnd, der summen med to nndre 
gæve gutter har faet (en tidligere beska
diget) Skybolt flyvende. Lur mig om ikke 
deres omkostninger/ timepris er yderst ri
melig .. . (?) (Claus, skriv gerne til FLYV 
om projektet!) 
EL andel problem er, at der er for fa af de 
hyggelige flyvepladser .. .. I hvert fald så på 
Sjælland.Jeg kører fra Ilebi11g01 Lil Ri11g
sLecJ, ug Lil Lage for a l [a e11 fiyveluc Ri11g
sted er en super dejlig flyveplads, mæææn 
i alt 2:20 på motorvej tur/ retur er super 
irritere11cJe ug dyn i [uel. Meu del er mi11 
mulighed for at komme i luften. 

YAK 52 hjemme på gården. 

Har du nogen sindefået skæld
ud for din flyvning? 

Jo da. En del klagere har brokke t sig over 
larm fra kunstflyvning. Dog ikke Vin tage 
Aerobaries, her nyder tilskuerne "larmen" 
og hører den som romantisk musilc 
Ogjo: En gang i min lidt "friske" ungdom, 
hvor vi af Roskilde Tower - hvor vi var 
meget hjemmevante - blev kaldt "Carls 
berg" som kaldesignal, bliver jeg på dow
nwind bedt om at udføre en "360 holding". 
Jeg kvitterer og laver spontant et loop og 
fortsætter~ som om intet var hændt. Efter 
l,u1cJi11g melde1 tuwe1: "DoliiiJ, ui vil gel/le 
liiiiiige se dig i tå/Ilet!" Stor skicJeLalle, me11 
med smil på læben: "Nu haijeg været controller 
i 35 åi; ogjeg troede, atjeg havde set alt ... !!!??." 

Er der noget onikring din flyv
ning du skulle have indset no
get før? 

Ikke meget, still learning. M en j eg ser nu, 
at j eg kunne have haft det sjovere, hvis j eg 



Stemningsbillede fra kunst
flyvningens "guldalder''. Søren 
Kjær, Peter Vrå, Søren Do/ris og 
Kirsten Rungholm. 

Russisk lnter Aria T3 high performance 
kunstflyvningsf/y, der kunne bygges om til to-sædet fly på ti minutter. 

havde prioriteret det sociale element lidt 
højere (som I ChipChaps og i VAWC). 

Du vinder 50 1nill. kr. i lot-
to. Hvad vil det betyde for din 
flyvning? 

J eg kunne go<lt fin<le på at lægge <let si<lste 
otium-arbejde på hylden og bruge mere 
tid i/omkring flyvning. Og så kunne der 
som nævnt ovenfor god snige sig en Spit
fire ind i hangaren . . . 

Hvis du skulle skifte livsbane 
eller karriere:, hvad ville du så 
havegjort? 

J eg har tit fået sp ørgsmålet, om jeg har 
fortrudt, at jeg søgte væk fraJagcrpilot-ud
dannelsen. Tja ... det hændet~ eller det 
hændte. Men samlet har jeg haft en meget 
spændende og udviklende erhvervskarrie
re ... samtidig med at j eg har dyrket min 
passion omkring kunstflyvning. Det har 
faktisk været helt perfekt! Så ingen for-

- - - ------

trydelse her. Og samlet er jeg rigtig glad 
for at j eg har evnet at blive ved med at 
lege, og udvikle min flyvning ... . og der
ved har undgået den langsomme "død", 
som flagstangsflyvning kan være årsag til. 

Kan dri ,-epa,-e,·e et fly? 

J eg har været "medhjælpende" vedligehol
d er på alle mine fly. M en altid sammen 
med en kvalificeret flymekaniker.J eg har 
således lært en del og skruet en del .... men 
bryder mig fortsat ikke om at skrue på fly 
uden en kompetent supervisor. Safety first! 

Hvilken person inden for flyv
ning beundrer du 1nest? 

deres karriere, der er i Luftpostens fokus. 
Ikke desto mindre vil jeg pege på et dej 
ligt nyt venskab;J ens Ploug Larsen. Ikke 
grundet hans status og store erfaring som 
kaptajn i Air Greenland, men på grund 
af hans livssyn, eventyrlyst og utrolig po
sitive energi. Jens hur gung i 1000 ting! 
Senest kommer hans (og hans families) 
visioner og energi til udtryk omkring det 
"flyvende teater" på EKOD, hvor han 
rundt om sine dejlige russiske maskiner 
og hans fantastiske hangar/ legeland gør 
noget fantastisk for flyvning og for unge 
mennesker. H omo Ludens! Det legende 
menneske.J eg kipper med flaget forJens, 
Benle og deres flyvende børn!! ! Keep up 
the very fine work! (NB:Jens var vært for 
årets udgave af VAWC i Odense i August). 

Der er mange personer,jeg beundrer inden 
for flyvning .. . også uden for Danmarks 
grænset~ De fleste danskere har dog været 
nævnt her i spalterne.Jeg har (internt) øffet ~ 
lidt over, at det ofte er erhvervspiloter og 

- _.. .... - ------.... --
' -, 
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SELSKAB 
" OFFICIELT ORGAN FOR 

~ VONGELIGE OANS'✓ONAUTISKE 

Nr. 9 

Redaktion: 
J. Follmann, 

Tt:U. Amager HIi y, 
Snorresgade 7. 

September 1931 

INDHOLD: Jacob Christian Ellehammer, S. 73. - Om Flyvevejret 
paa. Grenlandsruten i Sommertiden, S. 78. - Flyvningens Ter
minologi, S. i9, - Baltisk Luft Exprcs, S. 79. Nyt fra alle 
Lande, S. 80. - Herhjemme rra, S. 80. 

4. Aargang 

Ekspedition: 
August B:mgs Forlag, 

Tt:ll. 1:l.lm·IS.4G4., 

Vesterbrogade GO. 

JACOB CHIST IAN ELLEHAMMER 
1906 - 12. SEPTEAIBER - 1931 

For 25 Aar siden, den 12 September 1906, udførte Danskeren 
Jacob Christian Elithammer den første Flyvning i Europa. 
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OSCAR YANKEE ved Lars Finken 

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

OY-ESK Pilatus PC-12/47E 2018 1824 9.8.21 N44008 

OY-I IST(2) Robinson R44 Raven li 2017 14071 13.0.21 CS-TOP 

OY-HTR Robinson R44 2021 2649 28.9.21 Dansk Svæveflyvehistorisk Klub OY-DYX 

OY-HUP Eurocopter EG 15581 Dauphin 2004 6681 19.8.21 D-HNHE 

OY-JBW Cessna 172N Skyhawk 1978 17272062 30.8.21M N6764E 

OY-MIT Bombardier CRJ 900 2006 15078 26.8.21 Global Reach Aviation D-ACKC 

OY-NOP Kubicek 88422 2021 1879 1.9.21 PH-EUH 

OY-SEA(2) Progressive Aerodyne SeaRey C 2011 1DK386C 20.9.21 LN-BAR(4) 

OY-TGX Diamond HK36 Super Dimona 1990 36319 2.9.21 D-KGAC(2) 

OY-VPC Cessna 208 Caravan I 1996 20800247 13.9.21 VH-PTX 

OY-XXG Schempp-Hirth Standard Cirrus 1972 185 16.9.21 D-0588 

OY-YDO ATR 72-600 2016 1334 10.9.21M PK-TNF 

OY-YDT ATR 72-600 2016 1326 8.9.21M EI-FSK 

OY-YDU ATR 72-600 2016 1339 9.9.21M EI-FSL 

OY-YDV ATR42-500 2014 1012 12.8.21M V2-LIK 

OY- Type Dato Ejer/bruger Årsag 

OY-BAB PA-28,235 Cherokee 

OY-CJY DHC-8-315 

OY-EGM Cessna F.172HSkyhawk 

OY-GIC Learjet45 

OY-HHV Airbus EG 1758 

OY-HVR Airbus EG 175B 

OY-IMC PA-46R-350T Malibu Matnx 

OY-JZZ ATR 72-212A 
- - ,--~-

OY-FRK Biilkow Bii 208C Junior 3 

OY-MEN Beech 8300 Super King Air 350 

OY-RUD ATR72'.201 

OY-RUT(2) McDonnell Douglas MD-82 

OY-TSA Cessna 525El (;Jl~tionJ;tcJ3 

OY-XEN Grunau Baby 118 

OY-XXJ Glaser-Dirks DG-600/18m 

OY-YCC ATR42-500 

BEMÆRKNINGER: 

OY-EVA(2) fuldt registreret 1.9.21 

OY-YCC fuldt registreret 13.8.21 

OY-IMC fuldt registreret17.9.21 
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10.8.21 

15.9.21 

29.9.21 

23.8.21 

4.8.21 

12.8.21 

.. ·- .. 

------ _, __ , ___ , --
23.9.21 

27.8.21 

20.9.21 

31.8.21 
···•·········· 

14.9.21 

1.9.21 

9.9.21 

20.9.21 

27.8.21 

19.8.21 

Mindeord: 
Eva Poulsen (HJV) 

Eva Poulsen, pensioneret kaptajn (HJV), 
e1 afgåel ve<l <l0<le11 efle1 el fald ve<l Lu
ligeu i Skry<lslrup. Eva, blev fo<ll i Seesl 
ved Kolding, hvor hun voksede op og efter 
afsluttel skolegang fortsatte med uddan
nelse som kontorassistent med ansættel
se på Saxild Hus. Eva begyndte i 1955 i 
Kvindeligt Flyvekorps som plotteassistent 
i Flyvevåbnets Kontrol- og Varslingstje
neste i Karup. Hun fik under Kvindeligt 
Flyvekorps den militære grunduddannelse 
og faglige uddannelse; senere også videre 

Solgt til. Un~am 

Udlejet som VH-QQH 
·•··1,~;~;;~;es.6.ii1·s1a.ti~in9 

Solgt som LN-AWE 

Solgt til Bras,ilien 

Solgt som PR-OTN 

Udlejet til Indonesien 

S?l~t til§yerige•_ 

Solgt som C-FYTY 

~ligget op 
... •.•·.····"···· ..........•.. 

Hugget op 

_· Solgt!~ Tyskland. 

Solgt til Tyskland 

SolgtUI Tyskland 

Solgt som G-LMSA 

uddannelse som gruppe- og delingsfører, 
bl.a. her sammen med med HKH Kron
prinsesse Nfargrethe. I slutningen af 50 
erne var hun i en periode udstationeret til 
NATO Luftfu1svaI!:it.e11le1 i Kulså:s, Norge. 
Huu vern.he Lill.Jage Lil Ko11L.rul- & Vars
ling (I(& V) Centeret i Karup og startede i 
1969 uddannelsen som i jagerkontroller og 
afsluttede denne ved K& V Skolen på Fly
veslation Kagerup, Sjælland. I 1970 kom 
hun til K& V Eskadrille 602 i Skrydstrup, 
hvor hun som Danmarks første kvinde
lige "Fighter Controller" gjorde tjeneste. 
Eva var i mange henseender en kvindelig 
pioner i Flyvevåbnet. Hun var meget ak-



Flyveskolerne 
GØR DIN DRØM 

TIL VIRKELIGHED 
INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG 

SKOLING - ALLE UDDANNELSER TIL 
FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER. 

- ---------------
A. .. , ... , Midtjysk = 
T,., • ., --- --- 0) = 
o .. ~·--·" Flyveskole 0 

----------------
PPL og LAPL Teori og praktisk skoling 

GEN, BEG og N-Beg radio samt sprogtest 
Distancelearning og holdundervisning 

BIL L UND 

AIRCENTER~ 
www.midtjyskflyveskole.dk 

28186746 eller h.b.sunds@secret.dk 

Billund Air Center A/S 
Stratusvej 15 • DK-7' 90 BI und 

Lutthavns.ej 34 - 38 • 4000 Roskilde • Tlf: 46 19 11 14 
Ert' il: cataakcat.c:lk • -.vww.aircat.dk 

111 --45 7533 8907 • E•ma I: bac@blllundaircenter.d< • 
www.billundaircenter.dk 

•• iiliWght.dk Ika ros ATO tilbyder: 

• Teori PPL 
• Teori. IR(A). Distance learning. ~ 5:) time' 
• Teori EIR(A)ICBl,(A). D s:aoce Lea•oing 80 timer 
• Teori, BEG 'JBEG. GEf\ 'JJOR-- _O/MEK 
• Skoling til PPL & CPL 

HELIFLIGHT.DK TILBYDER UDDANNELSE 
PÅ HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22, 

ROBINSON 44 OG EUROCOPTER 120. 

• Skoling til en- ::,g to--notore: klasserettighed 
• Skoling til E!n• og :o- motore: instrurrentre:t!ghed 
• Skoling til 1stn.,<tor ren g/iec F 
• Skol:-,g til 1strumert nstn ... <tcr "ettigrec ~11 R 
• Skchg til C'< S0 t>. 'AE 
• Skol og til '\Jat ren,ghed. NO 

Undervisningen varetages af 
professionelle instruktører. 

• ::::-c, VFRl1FR. e"• cg tc-rnotoret 
• 12. tirie, Di-9'.· og Far,.:ræning 
• Sprog Assesrre,t Darsk & =,gelsk 
• ~eva!idation/Renewal cv "et:ig-,eder 
• ~lyuc e,e 

Hehf11ght.dk ApS - lkaros Fly• Ros<ilde Lurha•,o 
LufthavnsveJ 60 • 4000 Rosk, ce 

www.ikaros.dk • karos@ikarcs.dp( •Tf. 46 14 18 70 

Hangarvej H. 11 • 4000 Roskilde Lufthavn 
Tlf: +45 70 22 52 60 • Kontakt@hehf11ght.dk 

tiv i at skabe anstændige arbejdsforhold 
for det kvindelige personale i en "man
deverden'·, herunder ansættelsesforhold, 
uniformering og omgangsforhold blandt 
kollegaer. Eva gik meget op i etikette og 
anstændighed. Hun nåede 25 års jubilæ
um \·ed K& \' eskadrillen, Skrydstrup. Ef
ter afskedigelsen i 1985 fon atte Eva som 
Chef for ESK 261 på Fl) Yestation Vandel 
under Tjenestedskorpset, hrnr hun \irke
de indtil korpset på grund af ligestillings
lO\·en i 1992 ble\· ophæ\'et og overført til 
Fly\'erhjernme\·ærnet. Hun fortsatte som 
chef for eskadrillen til 2006. En tjeneste, 
som hun nød og gik til med stor iver og 

dygtighed. Eva var en god administramr 
og indtil sin død forperson for Foreningen 
af Kvindelige Flyvere. fa·a fik medalje 
for 60 år i Kvindeligt Fly\'erkorps, hun 
var aktiv helt til det sidste. fa·a \'ar tildelt 
FlyYe\'åbnets Hæderstegn. 
E\'a bb· ikke gift og fik ikke børn, men 
støttede i mange år en syg bror og en so
ster med familie. I familien samt en stor 
vennekreds \il hun nu bli\·er sa\net. 

Æret \·ære EVAs minde. 

Eva Poulsen, 
pensioneret kaptajn (HJV) 
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GEfl;ER.I\L I\V'ATION SERVICE APS VAT NO. DK 20 81 88 08 
SOLf.ØJGARDS\/EJ 6 I DK-4000 ROSKILDE DENMAR'< 

~t.5 72 170 180 GASE'l\/lCE OK IN•O@GASERVICE D-< 
DK 1L50098 OK.\1G.1008 

Could you cut 
the cost of your 
1Aviation lnsurance? 

[y1s1cov r 
To find out more go to Visicover.com 
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AEROCLEAN 

EDXJ Husum 
0049/4841 /935588 

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

lkaros ATO tilbyder: 
• Flylej e 
• Teori PPL 
• Teori BIR 
• Teori CBIR 
• Teori BEG, NBEG, GEN, NJOR-HLO & -MEK 
• Skoling til PPL 
• Skoling til CPL 
• Skoling til een- og flermotoret klasserettighed 
• Skoling til een- og flermotoret instrumentrettighed 
• Skoling til instruktørrettighed, Fl(A) 
• Skoling til Instrument Instruktør rettighed, IRl(A) 
• Skoling til CRI SPA ME 
• Skoling til Nat rettighed, NQ 
• Fornyelse & Generhvervelse af diverse rettigheder 
• 12. Time, Diff./Fam. træning 
• PC, VFR/IFR, een- og flermotoret 
• Language Assessment, Dansk & Engelsk 

Roskilde Lufthavn • _ufthavnsveJ b0 • 4000 RosKilde 

http://www.ikaros.dk • ikaros@ikaros d-< • T'f.. 4614 ::.8 70 



Iværksætte ri 

Ildsjæle og iværksæltere kaster sig ud i udfordringe1~ fordi det 
for sådanne mennesker er svært at lade være. For når noget lyk
kes, giver det ildsjælene energi og glæde, samt en stolthed ovr.r 
at kunne gøre en forskel. Ikke mindst når bestræbelserne på at 
glæde andre mennesker bærer frugt, og de mennesker, man øn
sker at glæde, værdsætter de resultater, der kommer ud af den 
vedholdenhed og tålmodighed, der er gået forud for resultaterne. 

At se en masse mennesker mødes på Samsø Flyveplads til FLYVs 
og Danske Flyveres "skovtur" i august i år var en sådan oplevel
se. Arrangementet blev kort beskrevet i forrige FLYY, men der 
var dog ikke spalteplads til at fortælle om det, der også blev fej
ret: nemlig den nye bygning, der kommer til at gøre en enorm 
forskel for de mange besøgende på flyvepladsen. En bygning 
der finansieres af et kommunalt tilskud på 350.000 kr. og en 
donation fra Ellehammerfondr.n på l.">0.000 kr. og som egent
lig "uare" er e11 µavillon på 100 kvadratmeter, der gennem en 
årrække har været hjem for en familie, imens de byggede et nyt 
hus i en lille landsby mellem Horsens og Vejle. 

Når man sætter i værk, er det uundgåeligt at støde på forhin
dringer, der kan give udfordringer. Men at en genbrugs-pavillon 
til brug i sommermånederne på en lille flyveplads på en lille ø, 
i dagens gennemregulerede samfund kræver SÅ meget doku
mentation, SÅ mange beregninger, og SÅ meget tålmodighed 
for at fa sagen forberedt til godkendelse hos myndighederne, at 
byggeriet ender med at blive forsinket i MINDST et år, det er 
for mig ganske enkelt ubegribeligt. Ikke mindst i lyset af at den 
nye pavillon afløser en faldefærdig rønne, hvor selv den ringeste 
skurvogn ville være vild luksus. 

Rune Balle 
Ansvarshavende Chetred.a,.,, 
og d . "'ør 

u gwer af FL'N siden 2073 

A-cert /PPL 1991 
CPL i New Zealand 2003 
CPL i Danmark 2004 

;!lyvepladschef på Samsø siden 2004 
yve,nstruktør 2005 

Søfly Rating Canada 2012 

Som ildsjæl og værksætter er det dræbende for initiativ og virke
lyst, at man skal spilde sin tid på at skaffe detaljerede energibe
regningr.r ogjagtr. dokumentation på parkeringsforhold, tilgæn
gelighed, flugtveje og hvad ved jeg .. . når det der skal bygges 
bare er et opholdsrum med tilstødende køkken og badeværelse 
samt et kontor. Det burde kunne gøres mindre bureaukratisk! 

Men bedst som energien i løbet af efteråret var ved at slippe op, 
og frustrationerne var ved at tage over hånd, så skete det utroli
ge, at dansk luftfarts vel nok største anerkendelse - ELLEHA.t\.1-
MERPRISEN - pludselig blev tildelt iværksætteren bag rednin
gen af FLYV og initiativerne på Samsø Flyveplads. 

ELLEHAl\.iMERPRISEN har tidligere har været givet til blandt 
andre Astronaut Andreas l\liogensen og Luftkaptajn Stefan Ras
mussen samt opfinderen Vincens Serement og eventyreren og 
kunstneren Simone Aaberg Kaern. At fa ELLEH AMMER
PRlSEN er derfor STORl' og en enorm anerkendelse af ini
tiativ, vedholdenhed og gå-på mod. Til det er der bare at sige: 
Tusinde tak.for det d1rjlige skulderklap, der for en stund ledte tanker
ne væk fra bøvlet med bureaukratiet. Det er dejligt at blive på
skyndet og værdsat, og det giver gejst til at fortsætte kampen i 
ormegården af bureaukratiske regler og energi til at fortsætte 
med at lave FLYV! 

Glædelig jul og Godt Nytår samt god læselyst! 

Rune Balle 
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ELEKTRISKE FLY TIL FLYVEVÅBNET 
Som et af de første lande i verden skal 
det danske flyvevåben nu prøve kræfter 
med elekt1iske fly. 

De nye el-fly anskaffes på en to 
års leasingkontrakt fra det franske firma 
Green Aero lnvest. 

"De to nye fly er af typen Velis 
Electro, og denne type el-fly er det før
ste i verden, som er godkendt til flyvning. 
Flyet er et mindre tosædet fly, som derfor 
er egnet til indledende skoleflyvning for 
nye piloter. Det har en flyveti<l på om
kring 30-50 minutter og en rækkevidde 
på lidt over I 00 km. Genopladningen 
lager Llol 45 minulle1; og så er flyet I 00 

KO R :r 
SAGT 
Af Ole Steen Hansen og Rune Balle 

procent emissionsfrit og støjer ikke mere 
end opvaskemaskinen i køkkenet", fortæl
ler oberstløjtnant Casper Børge Nielsen 
med pilotnavnet PEL, chef for Forret
ningsområde Fly i FMI. 

Flyene er leveret til Flyvevåbnet 
i efteråret 2021, hvor de efter en kort af
prøvning overleveres til evaluering som 
skolefly ved Flyveskolen, indledningsvist 
over en periode på to å1: 

På trods af teknologiens tidlige 
stadie, kommer flyene til sin ret ved Fly
veskolen i Karup 

"Vi regner med, at det skal bruges 
til vedligeholdende træning for de uddan
nede piloter og som træningsfly for vores 

ORTSAGT 

kommende nye piloter. Blandt andet vil 
det være godt til at træne at lette og lande, 
da det på en opladning forventes at kunne 
nå ni landingsøvelser", siger major Henrik 
Næsby med pilotnavnet HEK, som er an
svarlig for pilotuddannelse i Flyvevåbnet. 

"Elektriske fly er generelt på et 
meget tidligt teknologisk udviklingsniveau. 
Pipistrel er dog absolutte pionerer inden
for udviklingen el-fly, og i samarbejde med 
NASA har de eksempelvis allerede sat fle
re verdensrekorder i forhold til flyvning 
merl bemandede elektriske fly", fortæller 
PEL. 

Kilde:forsvaret. dk 
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CF- 1 BB'eren har sat flaps for at kunne holde 
formationen med fotoflyet, en C-27J Spartan. 

Rumænske F-16 lægger sig i formation med fotoflyet. Når besætninger er på Quick Reaction Alert er de ved flyene 
hele tiden - meget lig hvordan den slags foregår overalt i verden. 

CANADISKE CF-188 I RUMÆNIEN 

Foto: Filip Modrzejewski 
Tekst: Filip Modrzejewski og Ole Steen 
Hansen 

Musketer-eden er hovedhj ørnestenen i 
NATO - en for alle og alle for en. Hvis 
man angriber USA, angriber man også 
Danmark, og ikke mindst omvendt, når 
vi skal se det fra vores eget småstalssyns
punkt. Denne helt fundamentale ed har 
været under pres de sellere åL Hvor lille 
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skal et land være, for at USA all igevel ikke 
lige vil risikere det hele? O g måske lige så 
meget, hvor meget forsvarsvilje skal det 
lille land haYe demonstreret, for at ameri
kanerne synes, der er et passende forhold? 
En danskjagerpilot sagde for mange år si
den til mig, at "danskerne har a ltid været 
klar ti l a t kæmpe til sidste amerikaner". 
Måske skal den tankegang genovervejes? 

Et opbrud i den grundlæggende 
tillid i ~ato er meget farlig, da hele af
skrn::kkclscscffekten bygger på, at poten-

tielle fj ender regner med den og derfor 
lader være med at lege med tændstikker. 
Derfor er det faktisk rigtig rart a t se et ini
tiativ som Operation REASSURA. '-JCE. 
Det canadiske bidrag til :'-Jf\T O 's aktivite
ter i Europa. Filip :Modrzejewski, der He
re gange tidligere har leveret materiale til 
FLY\~ besøgte i efteråret Rumænien for 
a t rapportere om dette vigtige og inspi
rerende ="JATO-samarbejcle. 

Seks canadiske CF-188 Hornet 
fra 409 Tanical Fighter Squadron var 



her i efteråret tre måneder i Rumænien, 
hvor de i halvdelen af tiden var på Quick 
Reaction Alert og policing-opgave1; som 
vi ellers kender det fra Nato-deployerin
ger til Baltikum, mens den anden halvdel 
blev brugt på træning, bl.a. i samarbejde 
merl amerikanske enherler over Sorteha
vet og med rumænske MiG-21 og F-16. 

Canadierne forsøgte at flyve hver 
ring, og rir ,rk, jngrrr loggrrlr ,ammrn
lagl over 500 fiyvelirne1: Der er flere Ling, 

som bliver trænet under en deployering 
som denne. Eksempelvis er logistikken 
omkring vedligeholdelse og reservedele 
mere kompliceret end hjemme i Canada, 
så det giver udfordringer, man ikke ken
der derhjemme. De canadiske piloter er 
ikke vant til at flyve i et så gennemkon
trolleret og tæt befløjet luftrum som det 
europæiske. Der er plads til større armbe
vægelser hjemme i Canada. Det var også 
værdifuldt for canadierne at arbejde tæt 
sammeu meJ r urnæ11er11e i luften og på 
jorden. Som NATO-partnere gør de to 
grupper piloter meget på samme måde, 
men alligevel er der forskelle, og begge 
parter tilkendegav, at det var en værdi
fuld erfaring at kunne lære af hinanden. 

Canadiske fly har væreL deployer
et til Rumænien seks gange siden 2014. 

~_..,. _____ .,..__ _____ ,.,,__....., 

· Foto: OSH 
. -. ·--· - . - .. 

ATR 40ÅR 
Og det skete for 40 år siden, at italienske 
Aeritalia og franske Aerospatiale blev lagt 
sammen til Aerei da Trasporto Regionale 
(italiensk) eller på fransk: Avions de Trans
port Regional - i begge tilfælde kan det 
forkortes n i ATK. Firmaet, der med ho
vedsæde i Toulouse, har produceret over 
l. 700 turbopropfly til luftfartsselskaber i 
mere end 100 lande. Flot p ræstation i en 
hård branche, flot jubilæum. Herhjem
me er de blevet dem, der i forskellige 
versioner først og fremmest anvendes på 
de danske indenrigsrute1; tilmed af tre 
selskaber - DAT, Alsie Express og SAS. 
Man ser andre typer, men der er kun få 
minutters flyve tid til forskel fra jetfly over 
de korte afstande, og ATR'erne er langt 
mere økonomiske end jetfly. Cimber Air 
var første danske selskab, der tog typen i 
h rue i I 98.') . Maskinen på billedet var på 
danske register fra 1997 til 2003. 
OSH 

ELEKTRISKE VERDENSREKORDER 
Rolls-Royce's elektriske Spirit of Innova
tion har sat en række verdensrekorder -
herunder at være det hurtigste elektrisk 
drevne transportmiddel nogensinde. Fly
et, der netop er bygget til formålet, er i 
skrivende stund nået op på :>:>:>,SJ km/t -
213,04 km/t hurtigere end den hidtidige 
rekord for elektriske fly. Og her taler vi 
over en bane på 3 km, på 15 kilometer 
har flyet fløjet 537., I km/t. 

I den vertikale dimension består 
rekorden i at være steget til 3.000 meter 
på 60 sekunder. Englænderne har sendt 
data fra disse flyvninger til Federation 
Aeronautique Internationale (FAI), der 
skal godkende dem. Selvfølgelig handler 
den slags om andet end bare rekorder, 
nemlig at få erfaringer m ed elektriske fly 
og drivliner med høj ydelse. Ikke bare i 
teorien, men netop i praksis. 
OSH 
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ELLEHAMMERPRISEN 
Danske Flyvejournalisters klub har siden 
1992 tildelt Ellehanunerpris en til en 
mand eller kvinde - eksempelvis en pilot, 
opfinder eller konstruktør - der har fort
satJacob Chr. Ellehammers pionerarbej
de til gavn for flyvningens udvikling eller 
sikkerhed. I begrundelsen for tildeling af 
Ellehammerp risen 2021, skriver klubbens 
bestyrelse: 

"Dette års modtager af Elleham
m erprisen har været meget omkring i 
verden. Som antropologistuderende inde
bar uddannelsen studieophold i Tromsø i 
Norge 199:> og derefter reJse ttl den anden 
side af jorden, nemlig til New Zealand i 
1997-98. 

Med et p rivat0yvercerti(ikat i 
lommen behøvede han ikke at cykle hele 
t1den med telt på traileren. 

Erhvervscertifikatet fik han i New 
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Zealand i 2003. D el blev senere konverle
ret til et tilsvarende i Danmark, efterfulgt 
af flyveinstruktørlicens.J obbet som flyve
pladschef på Samsø International Airport 
har han haft siden 2004, hvor der næsten 
årligt er blevet afholdt Europamesterska
ber i gummistøvlekast med stor deltagelse 
og tilskuerinteresse. 

I oktober 2012 indstillede Kon
gelig Dansk Aeroklub udgivelsen af det 
hæderkronede tidsskrift FL YY, der var 
udkommet siden 1928. 

Dagens prismodtager er ansvars
havende redaktør RUNE BALLE, som i 
2012 overtog udgivelsen af tidsskriftet, der 
har undertitlen "MagasineL for alle med 
interesse for flyvni ng". Indholdet hen
vender sig til alle. D et har slået sig fast 
som Danmarks eneste flyvetidsskrift om 
nutidens flyvning, og det vil forhåbentligt 
blive udgivet i mange år fremove1~ 

Tak til Rune Balle for den store ind
sats med at redde et dansk klenodie 
indeholdende flyvningens historie" . 

Ellehammer
prisen - nu 
med Rune 
Balles navn 
indgraveret. 
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________ N. y __ .b.o_g _ _ _ _ _ _______ ,, 

Danmarks 
flyvehistorie 

Ole Steen H ansen har lavet et væld af 
spændende, tankevækkende, skønne og 
underholdende bøger om fl)'\ming og luft
fart, ud over at lave alle de flotte og spæn
dende artikler til blandt andet FLYV og 
norske FLYNYTT. 

De fleste FLYV-læsere kender bogen om 
DC-3'eren, der udkom i forbindelse med 
Roskilde Airshow den 16. august 20 I 9. 
Bogen er et fantastisk eksempel på, hvor 
dygtigt Ole Stee11 Ila11se111 esea1chc1; fo
tograferer og skriver, og med disse evner 
har Ole Steen H ansen sat endnu et im
ponerende værk i verden. Og heldigvis 
ikke bare et enkelt værk på over 400 si
der, men første af i alt tre "moppedrenge" 
om dansk flyvning og luftfart, der udgives 
i 2021, 2022 og 2023. 
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For nu al tage det sidste først, så vil tredje 
bind - der udkommer i 2023 - omhandle 
dansk militærflyvning. Andet bind - der 
udkommer i 2022 - vil omhandle de små 
fly til fritidsflyvning, ta,,:aflyvning, ambu
lanceflyvning og fotoflyvning, mens før
ste bind - der udkom den 24. november 
2021 - handler om flyvningens spæde start 
med bl.a. Ellehammer og Nervø, videre 
til første kommercielle passagerfl)'\,ninger 
mellem første og anden verdenskrig, og 
så de11 e11orrne udvikling fra afslut11i11ge11 
af anden verdenskrig, helt til seneste nye 
lovende luftfartsselskab "GR EAT DANE 
AIRLINES" blev skabt, og alt for hurtigt 
måtte bukke under for corona, der gjorde 
livet surt for alle med tilknytning til luftfart. 

Bogen DANMARKS FLYVEHISTORIE 
er et mesterværk, og en bog der kommer 
til at fa stor betydning for alle med inte
resse for flyvning og luftfart, for alene det 
at bladre rundt i bogen og nyde opsætnin
gen, billeder og billedtekster, er en sand 
fornøjelse. Men at bladre er kun toppen 
af kransekagen, for når man giver sig tid 
til at nyde de mange spændende historier, 
så fortryder man ikke at have købt bogen. 
Mange vil nok også blive inspireret til at 
køue el ekstra ekselllJJlar af uogeu, for 
at forære den bort som julegave. fødsels
dagsgave eller jubilæumsgave - for rigtige 
gaver er jo dem man gerne selv vil ha'. 

~ 
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Bogen fortæller ind
ledningsvis om pioner
tiden på Kløvermarken. 
Herefter fortsætter 
den med ruteflyvnin
gens vanskeligt start 
i mellemkrigstiden, 
etableringen af SAS, 
andre selskabers kamp 
mod SAS-monopolet 
og til sidst bliver det 
coronaes tid i dansk 
luftfart. 
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Imponerende opslag 
møder en hele vejen 
igennem bogen. Helt 
igennem en gennem
arbejdet og flot bog . 
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Skyggen 
i mit øje 
film af Ole Bornedal 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Den 21 . marts 1945 gennemførte Royal 
Air Force med atten fly fra tre Mosqui
to-eskadriller et angreb på Gestapo-hoved
kvarteret i København, der var placeret i 
Shellhuset. I angrebet deltog desuden to 
Mosquitoer fra en fotoenhed. Disse to fly 
medførte hver to b randbomber foruden 
deres kameraudrustning. Ulykkeligvis ram
te en Mosquito fra første angrebsbølge 
en lysmast på jern baneterrænet ind mod 
København og styrtede ned i et garage
anlæg på Frederiksberg Alle lige ved siden 
af Den Franske Skole. Røgudviklingen fra 
det brændende vrag fik nogle af maskiner
ne i de to efterfølgende bølger til at tro, 
at dette var målet, og de kastede derfor 
deres bomber her, omkring ti sekunders 
flyvetid fra Shellhuset. Bygningerne i den 
firkant på 300 x 200 meter, som afgræn
ses af Frederiksberg Alle, Dr. Primes Vej , 
Magk-kildevej og /\miciwej hlev fitkl<-tæn
dig raseret. Værst ramt blev Den Franske 
Skole, hvor 86 børn og 16 voksne omkom. 

Det er tragedien i Den franske 
Skole, O le Bornedal mener er underfor
talt og ved at gå i glemmebogen, og som 
han derfor har lavet filmen Skyggen i mit llje 
om. Selvfølgelig er angrebet på Shellhu
set også med, men det er fiktive menne
skeskæbner omkring Den Franske Skole, 
der er filmens omdrejningspunkt. 

Historiske film, hvor alt er kor
rekt Lil J e11 mindst kaffekuµ, skjo1tek.11ap 
eller krydderihylde er umulige at lave. Vi 
ved også godt, at Bornedal ikke har haft 
seks l'vfosquitoer at flyve rundt over Kø
benhavn med, og byen ville heller ikke se 
ud, som den gjorde i marts 194-5. 

Der må indgås kompromisser in
denfor de budgetramme1; der nu engang 
er Lil råJiglteJ. Der må a11ve11Jes compu-
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teranimation for at genskabe billeder af 
de lavtflyvende Mosquitoer og den bræn
dende skole. Filmen er optaget i Tjekkiet, 
ug de Liy111ilj0e1; der er fu11Jet, ser 11ugd 
slidte ud. De gade1; folk løber gennem, 
efter at bomberne er faldet, ligner bety
deligt mere Tjekkiet end det mondæne 
Frederiksberg selv i 1945. 

Når der er tale om en fiktionsfilm, 
må manuskriptforfatteren - i dette tilfælde 
også Ole Bornedal - skabe en række ka
rakterer mere eller miuJre Liygge t på vir-

kelighcden for at fortælle sin historie. I den 
gamle Battle of Britain-film er eskadrille
chefen "Skipper" eksempelvis inspireret 
af "Sailot Malau", c11 m,uLu1t e~kadril
lechef fra dengang. "Skipper" i filmen 
både ligner og opfører sig som forbilledet. 
Nogle foretrækker rent fiktive personer i 
den historie ramme tv-serien Matador 
er et eksempel. Det samme er tilfældet i 
Bornedals film. 

Personskildringen er helt afgø
re11Je fur, om jeg trut på eu !1i~to1 i~k film. 



Det kan godt være, at en bil i filmen altid 
er besynderligt nyvasket, eller at en stol 
først designet blev ti år efter det årstal, vi 
skal tro på, vi er i. Lige meget, jeg lever 
fint med den slags unøjagtigheder, så læn
ge personerne trækker mig ind i en anden 
tid og stemning. Det modsatte kan også 
ske. Store følelser kan oprulles for ens øjne 
på det store lærred i biografens mørke, 
men hvis jeg ikke grundlæggende tror på 
figurerne, fanger de store armbevægelser 
mig ikke sådan rigtig. 

Og netop her har jeg et problem 
med filmen. Historien om en nonne fra 
Den Franske Skole, der får en slags for
hold til en angrende Hipo-mand, er alt 
for langt ude i fiktionens verden. Det vir
ker også for langt ude på det fiktive over
drev, når en traumatiseret jysk dreng, der 
ganske har mistet talens brug efter at have 
set resultatet af en Mosquitos angreb på 
en bil, kommer til København og får lov 
til at komme med på en pigeskole - den 
franske. 

Kranse og blomster, også fra det britiske 
forsvar, for foden af mindesmærket ved det 
sted, hvor Den Franske Skole stod i 1945. 
Bi/ledet er taget i 2017. 
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Still fra filmen. Piloter og navigatører på taxivej i computeranimerede omgivelser. Mosquitoen til venstre har fem udstødningsrør -
den må have tabt et, eller også har animatoren glemt at tælle! En fuldstændig ligegyldig detalje for 99,9 procent af filmens publikum, 
sådan set også for mig, men det er dog et bekymrende lille vink om, at nogen ikke har læst helt på lektien, fordi det ville have været 
så let at lave det rigtigt. Foto: SF Studios 

Børneskuespillerne er fremra
gende, desværre har Bornedal gjort dem 
mere frimodige og mindre autoritetstro, 
end den generation af børn (og voksne 
med for den sags skyld) var. Så jeg kan 
beundre deres præstationer som skue
spillere, men blev flere gange revet ud af 
illn~ionen om, at cirtte ~knlk være mart~ 
1945. 

Torturscenerne fra Shellhuset 
virker voldsomme, og der har da været en 
god portion teaterblod på budgettet, men 
der er for meget af det i forhold til den 
funktion, de har i filmen. Forbehold som 
disse gør, at jeg egentlig ikke er så begej
strt>t for filmen. D er t>r masser af følelser, 
men ikke så mange jeg tror helt på. Slet 
ikke, når jeg bagefter går og tænker lidt 
over, hvad jeg egentlig har set. 

"HOLD ØJE MED MÅGERNE" 
l•tlmen gør meget lidt ud af planlægmn
gen af angrebet, og man følger i princip
pet blot den besætning, som styrter ned 
w rl Dr n Framk<" Slrnlr r.omputr rani 
mationerne er hæderlige - og lad det så 
være genbrug af formodentlig økonomi
ske årsage1~ al del engelske lamlskau, ue-
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sætningerne flyver over lige efter take-off, 
i forbløffende grad ligner detJylland, de 
kommer over lidt senere. Piloterne hopper 
pænt i de klassiske film-nærbilleder-af-pi
loter-i-cockpit-taget-på-jorden, som rle 
skal, fordi det var en meget turbulent tur. 

Jeg mener da også, sådan skudt 
fra hoftt>n, at <let var <len rigtige lyrl af 
Rolls-Royce Merlins vi hørle. "Hold øje 
med mågerne", siger formationschefen, 
da de flyver lavt ud over kysten. Mon 
han har gjort det? Bornedal synes åben
bart, at det har været nødvendigt at op
finde en forklaring på, hvorfor en maskine 
kunne ramme den lysmast i København. 
F.n måge var splattet ll([ på forrurlen, så 
det var svært at se frem. Vinduesviskerne 
kommer i gang; sådan nogle har en :tvio
squito mig bekendt ikke, og jeg var spændt 
på, om der også kom sprinklervæske, men 
det gjorde der gudskelov ikke. Filmens pi
lot stikker hånden ud og forsøger at tør
re blod og snask af. Er det af hensyn til 
et almindeligt dødeligt biograijJublikum, 
at r n r.årl:111 hir. toriP Pr nødvr ndig? l\ifon 
ikke andre end piloter og flyveinteresse
rede kan forstå, at et øjebliks distraktion 
i huslagslwjJe over e11 fremmed sloruy, 

hvor man både skal styre, navigere og in
den for de næste ti sekunder identificere 
et bombemål kan bevirke, at man over
ser en lysmast eller strejfer den, når flyet 
bliver dunket rundt af blæst og turbulens. 

Mosquitoerne i filmen har bog
staverne GB som eskadrillekode. Den hø
rt>r til en af før~te Mo~quito-e~ka<lrillt>r i 
RAF; nemlig 105 Squadron. Det var fly 
fra tre andre eskadriller, der bombede 
Shellhuset, og man ser derfor andre bog
stavkoder på de dokumentarfilmsstumper, 
som er optaget af foto-Mosquitoerne, og 
som er lette at finde på YouTube. Hvor
for filmanimatorerne ikke har benyttet de 
rigtige eskarlrillt'korler, når <le utvivlsomt 
har set dem, må stå hen i det almindeligt 
fiktionsfilms uvisse. Jamen, det er da så 
pokkers let at have den slags detaljer på 
plads. 

J eg må sige, al de originale stum
per film, alt for korte som de e1; gør man
ge gange større indtryk på mig end Bor
nedals film. J eg bliver da berørt af hans 
r0rtlirr.,ene1~ grårl, r.t0v og ~krig, når jeg 
sidder der i biografens mørke. Man skul
le da være psykopat, hvis menneskelig li
delse ikke gjorde el umiddelbart indtryk. 



Men jo mere jeg efterfølgende tænker over 
den, jo mere virker hele det fiktive setup 
omkring filmens hovedpersoner fortænkt 
og urealistisk, også selvom den teknisk er 
ganske godt udført. Retfærdigvis skal det 
siges, at en del anmeldere har været be
gejstret for filmen, jeg kan så ikke være 
<let 

NAPALM 
Så kan det undre mig, at Bornedal, der 
skruer virkelig op for de store følelser i fil
men, ikke fortæller, at der blev brugt na
palm under angrebet i marts 1945. Na
palm var ikke kun noget, der blev kastet 
over Vietnamesiske landsbyer i 1960'erne, 
det blev også brugt i stor stil mod slutnin
gen af Anden Verdenskrig, specielt af de 
amerikanske luftstyrker. De brandbomber 
- lu i liver-sum Llev l10jcL li! K0Leul1av11 i 
de to foto-Mosquitoe1~ var napalmbomber 
af typen M76. Bomben var lidt over en 
meter lang og havde i midten et rør med 
en sprængladning på 567 gram, der skulle 
flå den i stykker, og desuden fire kilo hvi<l 
fosfo1; der ville bryde i brand og antænde 
bombens 82 kg benzingele. Geleen bestod 
Ll.a. af Le11zi11, m agnesiurnpulve1; petro-

·w,~G COVIMAJ\DER' 

P _ A. Kl...EBOE 
p.s.o .. 0.F.c.. A .F..c. 

, f'ILOT 
R.OYJ-\:... AIR KJRCE 

:MS-:- MARCH 1°45 ACE,28 ·~ --- " 

Eskadrillekoden GB ses på disse Mo
squitoer fra 105 Squadron, en af de 
første eskadriller, der fik den hurtige, 

lette bombemaskine. Det kendte foto 
er fra december 1942. ingen disse 

seks fly overlevede kriqen, oq deres 
bosætninger gjorde hollor ikko. Fjorde 

fly i rækken, med kendebogstavet P, 
havarerede halvanden måneder efter 

billedet blev taget. Det skete i Østeng-
land på vej hjem fra bombeangrebet 
mod B&W i København. Mosquito
erne, der fløj til København i marts 

1945, var ikke fra 105 Squadron. 

Besætningen på den Mosquito, der 
ramte en /ysmast og styrtede ned ved 
siden af Den Franske Skole, ligger i 
dag på Bispebjerg Kirkegaard - her 
pilotens grav en forårsdag. 
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Denne norskjødiske navigatør blev dræbt 
under angrebet på Shellhuset, da hans 

Mosquito på hjemturen blev ramt af flak 
ved Hundested og styrtede i havet ved 

Samsø, hvor han ligger begravet i dag. Fire 
ud af tyve Mosquitoer kom ikke hjem, og 

RAF's tab ved angrebet på Shellhuset var 
dermed 20%. Bortset fra, at vi ser Mosqui
toen styrte ned på Frederiksberg, nævnes 
de britiske ofre slet ikke. Dem er instruktø
ren naturligvis i sin fulde ret til at vælge fra. 

Jeg synes bare, de hører med i billedet. 
De unge allierede flyvere satte trods alt 

livet på spil for at redde den københavnske 
modstandskamp. 

Maglekildevej bag Den Franske Skole set fra 
Amicisvej efter bombardementet. Bygninger

ne er først og fremmest sprængt væk, men to 
napalmbomber faldt også i dette område. 

Foto: Frihedsmuseet 
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leum, a~falt og salpeter. Rlanclingen blev 
på frit land spredt indenfor en radius op 
Lil 60 metec Den klistrede meget slærkt Lil 
det, den ramte, og brændte tyve minutter 
ved meget høj temperatur, 1.600 grader. 
Ved forsøg hjemme i USA viste den sig 
nærmest umulig at slukke. 

M/b'eren var en tykskallet na
palmbombe, der havde evnen til at slå 
gennem en mm; inden den eksploderede. 
Gestapos arkiver over den danske mod
stanclsbevægdse skulle bræncles af, <lette 
var et af de vigtigste formål med angre
bet, og M76-bomberne var som skabt til 
det. Den foto-Mosquito, der fulgte med 

lør~te bølge, ~enclte ~ine to napalmhomber 
ind i Shellhuset. Den anden foto-Mosqui
lo blev fløjet af en frivillig amerikaner i 
Royal Canadian Air Force og fulgte med 
tredje bølge. Piloten blev kort før målet 
usikker på sin position og fulgte fire andre 
Mosquitoer gennem røg, hvor bomberne 
blev smidt I den feJlaguge tro, at røgen 
kom fra Shellhuset. 

Nu er der ingen, derved, hvad dis-
se sidste to napalmbomber præcist ramte 
- om clet var skolen eller andre bygning-
er i kvarteret - men det er da en særde
les skrækkelig tanke, at de kan været gået 
gennem muren på Den Franske Skole. ;>r' 

Før og nu - Maglekildevej ødelagt af engelske bomber i marts 1945 - og samme sted 
i foråret 2019. Filmen kommer slet ikke ind på, at kvarteret omkring skolen også blev 
ødelagt. Det er naturligvis en instruktørs frie valg, hvad han vil med en fiktiv film, men 
det får bare mig - igen, igen - til at spørge mig selv, hvad vi egentlig skal bruge fiktive 
film om konkrete historiske begivenheder til, hvis de ikke forsøger at give et dækkende 
billede af dem? 



IVe keep ovr evstomers flyin~ 

IMPROVE YOUR PILATUS PC-12 

Reduced Fuel Flow, lncreased Range 
lmrrov@d Tak@-0ff P@rformanc@ 

Quicker Cl imb: 250-400 fl/rnin 

Faster Cruise: +10 kts 

EASASTC 

Contact mob@dao.dk +45 2620 2136 

Copenhagen Airport Roskilde, Hangarvej Hl, 4000 Roskilde 
Phone +45 46191219 www.dao.dk 
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· ,.;--, ,/ Odense Fjord med sejlrende og det tidligere Li~døværft 
,.ø længere fremme. Flyets stræber og vinge bruges til at 

skabe dybe i billedet. Uet handler ikke bare om verd.en 
dernede, men også om flyveturen. Samtidig spiller linjer
ne i vinge/stræber fint samme med sejlrende og is. 

. ..: ._ 

Tekst og foto: Ole Steen Hans_en 
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FI.YV kan ikkr garantrrr hvi<l jul man
ge andre steder end i bladets spalteL M en 
her gør vi så også vort bedste. For det gør 
nu ikke noget, når jul ligner jul og vinter 
ligner vinteL Grå, lave skyer; finregn som 
er mere træls end fin og tristsommelige 
lave plusgrader har vi efterhånden prø
vet alt for ofte og lidt for tit. Om det er 
de højere magter eller meteorologerne, vi 
med storst chance for succes skal bede til, 
aner jeg ikke, men vi må om ikke andet 
så dog håbe; håbe på vinter som i garnle 
dage her i den kommende tid. 



Heldigvis velsignede februar os tidligere i 
år med blå himmel og hvide landskaber; 
sidstnævnte i hvert fald i en del af landet. 
Frosten tog sig sammen og gjorde vand
vejene i fjorde og havne vanskeligt far
bare. Al unødig sejlads var umulig, og en 
del af den nødvendige var det velsagtens 
også mange steder. Det var bare så op
lagt, at <lrage på [otosafari. Allauj euseu, 
AFIS-operatør i Esbjerg 0iam med Tiger 
Moth'en, you know), havde adgang til en 
Cessna i Slaur1ing, og sammen drog vi ud 
i verden. J eg skulle tage et bestemt foto 

til min bog Danmarks Flyvehistorie - fra 
Ellehammer til Airbus, nærmere bestemt 
den mark ved Marslev, som i isvinteren 
1929 var Danmarks travleste flyveplads. 
Nu var der en chance for at fotografere 
den med sne på som dengang. 

11en der var også chance for så 
meget andet, bl.a. at sikre hvid jul set fra 
ovea til FLYV's læsere. Me<l små ny har 
vi netop del privilegium at kunne opleve 
verden på en måde, man ikke kan, hvis 
man er tvunget til "ved jordeu al Llive" 
- hvad der som bekendt på ingen måde 

FOTOSAFARI 

tjener os bedst! Egentlig synd at bagsædet 
var tomt, men det havde været en ekstrem 
kold fornøjelse for en gæst at sidde der, 
når vinduet blev åbnet. 

Lad billederne tale for sig selv. 
Man skal heller ikke tale musik ihjel, men 
bare lytte til den.Jeg har sat billedtekster 
på, skønt det egentlig er lige meget, hvor 
de er laget. Det e1 uare uillede1 - former, 
farve1~ strukturec Set fra et åbent vindue 
i en Cessna 1 72 i ægte dansk vinter. God 
Lui~ god jul og godt nytår! ;:,,, 
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De mest eventyrlige motiver fandt vi på de sidste kilometer af Skjern A. 
Koldt og kosmisk så man havde svært ved at tro, det her var Danmark. 









Danmarksmesterskabet i varmluftballon DreamBalloon 
Cup 2021 - blev afholdt i perioden tirsdag den 10. august til 
lørdag den 14. august 2021 i luftrummet over Nordfyn. Hele 
'15 danske balloner deltog i konkurrencen og besætningerne 
dystede om at blive de bedste til' præcisionsflyvning. 

At flyve ballon er noget helt særligt, og 
det vækker altid opsigt når balloner sti
ger til vejrs og glider afstcd over himlen. 
Derfor er der også stor opbakning til ar
rangementer som DM i ballon, der havde 
base i Bogense, hvor de fleste hold boede 
på campingpladsen - lige ved siden af sto
re incll1egnede områder med bison-okser. 
Vejret er altid afgørende for hvor meget 
der kan flyves, for start og landing er ikke 
noget man giver sig i kast med, hvis der 
er for meget vind. Derfor foregår ballon
flyvning oftest om morgenen eller om af-
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tenen, hvor vinden som regel er svagest, 
og der ikke er ret meget termik. 

Vi er nok nogle, der kan finde på at spør
ge: "hvordan dyster man i balloner" og til 
det svarer vinderen af årets arrangement: 
ballonskipper Christoffer Mundt: "Ved at 
bruge de til rådighed værende vindretnin
ger i de højder der flyves, hvilket mellem 
0 og 5.000 fod, hvor vindhastighederne 
kan variere fra 'h til 20 knob fra alle tæn
kelige retninger" . 

Christoffer Mundt fortælle1~ at konkur
rencerne består i " tasks" eller opgaver, 
der går ud på at finde et målkryds, der er 
lagt ud på en mark, og så ganske enkelt 
flyve hen over og lægge en sandsæk. Den 
der så er tættest på krydset far flest point 
og vinder den "task", og når stævnet er 
afsluttet beregner dommerne den sam
lede "score". 

Ballonskipper Mundt fortæller: "På en 
flyvning vil man normalt have fire opga
ver, men det kan sagtens variere så man 



' 



på en flyn1ing har en enkelt opga\·e og 
man så på næsle fly\ ning har flere opga
n ,r, der også kan bestå i, at man skal folge 
dfr1 en dilden b,dlon '' . 

PA sporgsmål om del er tilladt at bruge 
GPS, sn1rer Christoffer i\ lund t: 'ja da 
og mo\·ing map, googk maps eller h\·acl 
man foretrække1; men udfordringen er 
jo at huske h\·ordan \·inclene er i de for
skell ige hojder. A(~orende er det også at 
fornemme h\·ad \·inden go1; for en lille 
forskydning i et lanryk eller hojtryk kan 
haYe betydning, ligesom sobrise eller land
brise kan ændre på \·inden. for \·inden er 
J O rir! \ ·1 llyw~r på, elln mrrl, og drr sbl 
il,J,L 111q;LL til 101 \ indLll J..ll<.li-<..~. lldrL d<..t 
at AyYer O\'er en kold skm· eller en nyho
stet hn·dc1muk givn luft dc1 Ln c1 rnd i 
det, for opstigende luft skal komme nog
le steder fra. D et er det der er sporten 1" 

DM 2021 
l 2021 nåede deltagerne fire flyyninger på 
de fem dage der \·ar afsat, og fordelt på de 
fire flyYninger var der femten "tasks" som 
de femten balloner skulle tællest muligt på. 
Arrangenwntet \'ar i mTigt et samarhtjcle 
mellem Dansk Ballon Union og Nordf)·ns 
ErlffeIYS og Turislforening, der ud o\·er 
p raktisk hjælp fik fonalt \ idt og bredt om 
stæ111et. Faktisk så godt, at utroligt man
ge lokale og tilrejsende strømmede ti l for 
at nyde de mange balloner Ol'er i\'orclfyn. 
Coronaen harjo sluppet sit tag, så alle \·ar 
\·ilde med at komme ud og fl1 ell ordentlig 
en på opleYeren slutter Christofler :\ rundt, 
der roser hele ar rangeniemet til skyerne. 
Som næ\ nt \'andt Christo!Ter J\lunclt stæ\·
net, og han er sfdecles - igen - Danmarks 
bedste ballonpilot og de rfo r f-ik han \·an
drepokalen med hjem, sammen med guld 
ballonen. 

Christoffer i\1[u11dt fo rtæller til slut, a t 
holdet også vandt gayekon til norclfn1-
skc opb·elst~1~ og at holdet gheder sig til 
at komme tilbage til :\fo rclf\n .. . ikke 
mindst for at nyde nogle ar naboerne til 
cam pingpladsen i Bogense, for de smag
te clæwlme godt! 

• 
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DM I BALLON 

Først starter "hareballonen" med må/krydset hængende over kanten. "Hareballonen" sendes afsted ca. 20 minutter før feltet, som 
jagter "haren", der lander og udlægger må/krydser, som de andre deltagere skal forsøge at komme tættest på. 
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DC-
Tekst: Ole Steen Hansen 

Da det sidste eksemplar af den klassiske 
DC-9/MD-80-serie nu har forladt dansk 
luftfart, kaster vi et blik tilbage på den. Det 
var i mange år lettere at forestille sig en 
fisk på cykel end Kastrup uden DC-9'ere. 
Den var gmndstammen i SAS' flåde, den 
maskine der mere end nogen anden fløj 
kunder rundt i Danmark, Skandinavien 
og Europa. Den første danske DC-9 blev 
sat i drift i 1968. Det giver 53 års uafbrudt 
tjeneste i dansk luftfart med GY-registre
ring på vinger og krop. Ingen anden type 
har været der så lang tid. 
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veteranen 
over dem alle 

På sigtkommer Boeing 737'eren 
nok til at slå DC-9'eren. De første 73Tere 
kom på dansk register i 1976, men en otte 
års tid endnu vil DC-9'eren sidde med 
rekorden. Og lad os bare slå fast her; en 
MD-S0'er er lige så meget en DC-9, som 
de nyere versioner af Boeing 737 fortsat 
er 737'erc. Douglas Aircraft Company 
løb blot ind i økonomiske problemer bl.a. 
i forbindelse med udvidelsen af produkti
onen af DC-9, så man fusionerede med 
l\!IcDonnell og blev til n1cDonnell Dou
glas, hvorfor DC-9-80-versionerne blev til 
n1ID-80'ere. Det kunne vel gå, men den 
elegante jctliner fra Douglas måtte sidst 
i sit produktionsliv lide den tort at blive 

kaldt Boeing 717, da denne mastodont 
overtog l\!IcDonnell Douglas. 

SMÅ JETLINERE 
De første amerikanske jetlinere var fire
motoredc tænkt til de lange mter ~ Boeing 
707 og DC-8. Det var franskmændene, der 
udviklede en mindre jet med to motorer 
placeret bag på kroppen til brug på kor
tere distancer. Caravellen blev en vældig 
succes efter datidens målestok, men fa
brikken i Toulouse var lille og manglede 
produktion5kapacitet. 

Derfor indledte Douglas og Sud 
Aviation i 1960 et samarbC:jde, hvorefter 
den amerikanske virksomhed skulle pro-



-

Den lille 0C-9-21, ofte omtalt som 0C-9 Sport på grund af sit 
pæne kraftoverskud. Maskinen her er landet i London Heathrow 
i 1973- dengang Pan Am eksisterede og fløj med Boeing 707. 
Foto: Wikimedia Commons/Steve Fitzgerald 

0C-9-41 i London Heathrow I 1982 foran en Lockheed Tristar, et 
widebodyfly, der for længst er fløjet ud af trafikflyvningens historie. 
Foto: Wikimedia Commons/Tim Rees 

Jucere o~ markedsføre Caravellcn udcn
lor Vf'Stf'11rop;:i og ikkf'fr;:inskt;:iknrk l;inrlf' 
rundt omkring i verden. Den amerikan
ske Caravelle blev dog aldrig til noget, og 
snart var Douglas i færd med at udvikle 
sin egen kortdistancejet. Den fik det næ
ste nummer i DC-rækken, altså DC-9. 

Udviklingen af fly gik hurtigt, og 
Douglas så muligheder for at lave et bedre 
fly end Caravellen. Eksempelvis fik DC-9 
halvtreds procent større bagagekapacite t 
under gulvet, og den krævede kun to mand 
i cockpittet, hvor Caravellen skulle have 
tre. DC-3 havde fire mand oppe foran! 

Da SAS skulle til at finde en aflø
ser for Caravellen, faldt valget på DC-9; 

måske ikke så ovcrraskcnck når sclsb1hN 
h;ivc-!f' tl0jf't sig til vf'rrif'nsomsp;:rnriFn
de hæder og ære, specielt med DC-6 og 
DC-7 over polaregnene, og når det havde 
valgt DC-8 fremfor Boeing 707. Men der 
var ingen automatik i det, typerne blev 
undersøgt grundigt. Ankepunkter mod 
737'eren var, at motorerne hang lavt, så 
der var risiko fo1; at der blev suget ting 
og sager op i motorerne. Ser man på ty
pens lange karriere, bl.a. senere i SAS, 
var denne frygt overdreven. Et andet an
kepunkt var at 737 havde 3-3 i sæderæk
kerne som 707'eren, mens DC-9 havde 
2-3; altså halvt så mange af de upopulære 
midtersæder. 

I 1989 vandt en skoleklasse fra Gjerrild i Jylland en landsdækkende 
tegneseriekonkurrence udskrevet af Anders And-bladet. Præmien var 
en tur i Tivoli med hele pakken, inklusive fly frem og tilbage til hoved
staden. En pige i klassen turde ikke flyve, så det var lige ved at blive en 
togtw; for selvfølgelig står man last og brast i en skoleklasse. En nær
moro snak afslø1ede dog, at det va, pigens mo,, de, i/1/1e twde, og hun 
skulle slet ikke med. Så det blev alligevel en 0C-9-rejse med presse, 
velkomsthilsen fra kaptajnen og klapsalver, da flyet lettede! 
Foto: OSH 

I 

Nu må man så bare il.J..e tro, al 

SAS Jq innF n0jf'~ mf'd konf Pktion og hylr!P
varer. Selskabet var oppe i en klasse, hvor 
man foretrak det skræddersyede. Douglas 
tilbød en lille DC-9-10 og en længere DC-
9-30 med større og mere avanceret vinge. 
t 1Ien SAS ville altså gerne have en !O'er 
med 30'er-vinge. Det blev til den unikke 
SAS-model, DC-9-21, som kun det skan
dinaviske selskab købte. Douglas salgs
ambitionerne har nok været højere, men 
det må siges at være god kundeservice at 
lave ti eksemplarer af en unik version af 
en type. 

1CANOINAIIIAN 
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Under Jan Carlzon ophørte vikingetiden i SAS; der 
skulle pustes nyt liv i selskabet, nye farver, nyt image, 
og var vikingerne nu egentlig ikke også nogle værre 
børster? DC-9-41 'eren her har fået det hvide look 
med de skandinaviske striber. 

De fire sidste DC-9-41 'ere i råt metal udmærkede sig ikke blot ved at 
spare to hundrede kilo maling, men også ved at være de første med luk
kede bagagebokse over sæderne i kabinen. Disse blev senere standard 
overalt. Flyet her er altså pioner i den udvikling, der har ført til, at folk i dag 
propper så meget håndbagage som muligt ind i den overfyldte kabine. 
Foto: Wikimedia Commons/Steve Fitzgerald Foto: OSH 

Det gik bedre for Douglas med 
den anden skræddersyede SAS-mo
del: DC-9-41, som var lidt længere end 
30'erne. En version hvor der blev ofret 
rækkevidde og startdistance mod at kun
ne have to ekstra rækker passagerer med. 
En fin logik mellem de større europæiske 
lufthavne SAS befløj. Denne version var 
andre selskaber også interesseret i. 

Ønsket om det skræddersyede 
gik igen, cla SAS hesti lte Airhns A~00 -
dette europæiske samarbejdes første fly, 
en widebody til kort- og mellemdistan-

cer. SAS var efterhånden ved at have så 
mange passagere1~ at der på nogle ruter 
fløj to DC-9'ere parallelt. En enkelt A300 
kunne klare opgaven. SAS købte fire og 
tog option på fire til, men ville have dem 
leveret med samme motore1~ som selska
bet anvendte på sine Boeing 747 . Airbus 
accepterede at lave en ny motorinstallati
on og de dertil krævede prøveflyvninger, 
som i øvrigt gav en del problemec 

MedJan Carlzon vecl selskabets 
store styrepind blev SAS-strategien imid
lertid lagt om. Flere direkte ruter, mere 

forkælelse af forretningsmænd. Nu var 
to DC-9'ere med et par timers mellem
rum faktisk bedre og mere fleksibelt end 
en enkelt A300. A300 fik en kort levetid 
i SAS, og de var ikke lette at sælge med 
deres skræddersyede moto1installationer. 

Da DC-9-flåden begyndte at kom
me op i årene, faldt valget af afløser på 
DC-9 Super 80, som i løbet af sin udvik
ling kom til at hedde MD-80. Den havde 
bl.a . større vingeareal, længere krop og 
nye motorer med større fan. SAS købte 
flere udgaver af MD-80, heraf to lang-



-

Svanesangen. Sidste landing med en MD-82 på ruten 
Tirstrup-København. Det var den korteste rute fløjet med 
DC-9/MD-80 i verden. Et vemodigt øjeblik ... 

. . . et endnu mere vemodigt øjeblik - sidste passagerflyvning 
overhovedet med MD-80 i SAS-regi. Her fotograferet over 
Aarhus havn. 

Foto: OSH 

trækkende MD-83'ere, som SAS godt vil
le have endnu længere rækkevidde på, da 
de skulle kunne flyve København-J eddah 
nonstop. Der skulle ekstra tanke monteres 
i fragtrummene nederst i flyet, og det var 
en udfordring·, som MD ikke umiddelbart 
var så interesseret i at finde en løsning på. 
Selskabet gav sig, installerede tankene, og 
SAS indstillede kort efter ruten. De to 

Foto: OSH 

MD-83 blev siden solgt til Scanair, som 
dog krævede de ekstra tanke fjernet, fordi 
selskabet ikke ønskede at flyve rundt med 
den for dem unødvendige vægt. 

Fly fra MD-80-serien og enkel
te MD-90'ere fløj så med SAS fra midt i 
l 980'erne frem til 2013. Da var det tid 
for SAS at sende sine sidste MD'ere på 
pension. Afskeden var vemodig. DC-9/ 

DC-9, MD-80'ere og MD-90'ere i tjeneste hos SAS 

Type Antal I tjeneste Sæder 

DC-9-21 10 1968-2000 78-85 

DC-9-33 2 1969-1988 (cargo) 

DC-9-41 50 1968-2002 I 10-122 

MD-81 19 1986-200 l 133 

MD-82 28 I 986-2013 150 

MD-83 2 1987-2001 133 

MD-87 18 1988-20 11 110 

i\lID-90 8 1996-2004 141 

MD-80 var en vanvittig elegant maskine 
i sammenligning med både Airbus A320 
og Boeing 7 3 7. I dag er vi nødt til at fore
stille os Kastrup uden DC-9'ere, men vi 
skal vel set i lyset af coronaen være glade 
og tilfredse, hvis der blot er flyvemaskiner 
i lufthavnen. ;:,r 

Fra 200 7 fløj DAT også med 
den klassiske airliner - i 

første omgang MD-87'eren 
OY-JRU. Siden også MD-

83 OY-RUE, som altså blev 
den sidste af den gode 

familie i dansk luftfart. 
Foto: OSH 
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MD-83 Farewell 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Det var totalt begejstrede airliner-entu
siaster, der flokkecies om H enrik Olsen 
fra lnsideFlye1~ da salget af lodsedler og 
auktionen begyndte. Folk stod klar med 
Euro-sedler og mobilepay. Det handlede 
om chancen for at vinde retten til at gå 
først ombord og vælge sæde og mulighe
den for a t vinde mindre reservedele fra 
cil"n 11nikkF m;iskinF, vi sk11ll l" wl mFrl 
Danmarks sidste MD-83, den sidste dan
ske maskine fra den DC-9/MD-80-serie, 
der i den grad har præget dansk luftfart. 
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Henrik havde ikke forestillet sig 
så voldsom en interesse, men som han 
selv siden forklarede ~ "j eg kommer fra 
Jylland og tager det roligt" . Det gjorde 
han også. Alt blev ordnet på bedste vis, 
og Ayets kaptajn, J esper Rungholm gik 
omkring, så folk kunne stille spørgsmål. 
Der var lavet godteposer med T-shirts, 
ikke længere nødvendige safety-instructi
on-cards, balloner og andet godt. Der var 
simpelthen lagt op til en glad eftermiddag 
i godt, ligesindet selskab. 

K ;istrnp h,1vcil" F!IFrs i forhl0f
fende grad lignet sig selv på min tur fra 
Metroen hen til Finger B, hvor flyvningen 
skulle foregå fra. Første dag i efterårsferi-

en, mange mennesker. Kun mundbinde
ne viste, at vi stadig har øjenkontakt med 
den forbandede virus. Der var en halv ti
mes kø ved sikkerhedskontrollen, og mens 
j eg rykkede langsomt frem, sendte jeg 
da venlige tanker til de små Ayvepladst'.r, 
hvor vi bare hiver Cessna'en frem og Ay
ver. Vi har det altså godt derude! På den 
anden side var køen også et tegn på luft
fartens genopstandelse fra de døde, som 
at vende tilbage til noget, man har kendt 
så godt og holdt så meget af. Butikker og 
wst;iurnntFr v,ir ,ittl"r M,nl" JFg lw>rtl" 1"11 

mor sige "hvor er det dejligt at være her 
igen!" og datteren fulgte straks op med 
"jeg vil have en lakridspibe". 



Kø for at komme til at købe lodsedler og retten til de bedste pladser. Erfarne Timo fra Munchen står i blå jakke. Arrangør Henrik 
Olsen fra lnsideFlyer ses yderst til højre i billedet. Alle indtægter fra lotteri og sædeauktion gik til at hjælpe Røde Kors med transport
udgifter, når ansigtsmasker skal sendes ud til lande, hvor der er mere brug for dem end i Danmark. 

Det hele lignede sig selv. Smags
prøve på den nye Bombay Saphire Gin? 
(måske ikke lige nu) Et lille stænk parfu
me på hånden? (slet ikke, tak) eller skulle 
man begynde at samle på Royal Copen
hagens jukstd, som stod opst-illet foran 
Illums butik? Nej for pokker, kom nu vi
dere, det her handlede om DAT's røde 
MD-83, OY-RU E. 

Det var en særdeles international forsam
ljng, som i nogle t-ilfælde var rej st langvejs 
fm for .it k1mnf' stfi rlf'nnf' l0rrla3 lirlr OVf'r 
middag ved Gate B9 i Kastrup.J eg hørte 
skotsk og hollandsk. En græker var der. 
Italienske Paolo fra Milano var en af de 

fuldstændig dedikerede airliner-fans, der 
ikke kunne lade denne chance gå fra sig. 
Han havde været på forretningsrejse til 
København dagen før, men var efter hjem
komsten til Milano fl~jet æ rekte tilbage 
til den danske hovedstad for at være med 
på MD-83 Farewell-flyvningen. Han har 
knap 1. 700 flyvrunger i sin passagerlog
bog, og hører til dem, der rejser til f.eks. 
Nordkorea for at prøve antikke smj etliners. 

Tyske Timo var kommet med 
nattoget fra Berlin, også en ægte entu
si;1st. Kort for r.oronaf'n li1kkf'<k vf'rclf'n, 
fik han på seks dage fløjet tres timer på 
en tur til Australien, run<lt i Australien og 
ned over Sydpolen: "Aldrig har j eg set så 

mange isbjerge, vi fløj i bare 3.000 meter. 
O g det meste med Boeing 747." - hans 
absolutte favorit. Han har fløjet Concor
de: ''.Jeg valgte Air France fremfor British 
Ai rways, franskmændene er bedre til at 
lave mad!" 

Det var ren nostalgi at gå ombord i den
ne engang så velkendte type. Men det 
var først da motorerne blev startet, at det 
gik op for mig, hvor meget det her var et 
trip down memory Iane. Det var jetmotorer. 
Rigtige jetmotorer, som de lød engang. 
Et lettere hvinende hyl lige så meget som 
et brøl. Det var sådan, jetfly lød. Udover 
MD-83'erens noget højere benzinforbrug 
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er det også den slags detaljer, der kan fa en 
eller anden til at påstå at den larmer og at 
den ikke hører hjemme i moderne luftfart. 
Det gør den så ret beset heller ikke, hvis 
jeg skal betragte sagen uden mine aero
sentimentalistiske briller på, men det var 
lækkert at høre lyden igen. 

Gode minder.Jeg har så ofte fløjet 
MD-80 - og DC-9 før den. Hvor er vin
rluernf' rlog 11rlsigrswnligt storf' Hvor fik 
man dog god betjening hos SAS i 90'erne. 
Ogjeg taler ikke om dem oppe på busines
sclass foran , men nede på monkey, hvor 
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vi selv betalte billetterne. Bedre benplads, 
fine serveringer, når man fløj på europæi
ske nlt<".r (mest T ,ondon, når lige det gælder 
mig selv), legetøj til børnene. En flyvetur 
- som jo altså ofte var med MD-80 - var 
noget at se frem til. Vi betalte også me
get mere, vel 2-3 gange så meget, som vi 
ofte betaler i dag, når man regner infla tio
nen ind. Så der var da bedre råd til løn til 
p l"rsomlf't og rlf'n ~f'rvirf', vi fik Flyvning 
havde stadig en duft af eksklusivitet over 
sig. Fagre nye er verden er siden væltet 
ned over os - som en køledisk, hvor man 

har faet råd til overdimensionerede flæ
skestege flere gange om ugen, og så kan 
man spørge sig selv, om man bliver lykke
lig af at æde sig fed i discountprodukter. 

Lykkelig var j eg dog i mit sæde 
ved nødudgangen over vingen, da hylet 
tog rigtig Li l, og maskinen steg op fra Ka
sb·up. Vi skulle op i 20.000 fod. Ret hurtigt 
kom der skyer, og de var der på det meste 
af turen. Det gjorde ikke noget. Hvornår 
ser sh.-yer bedst ud? Ikke nødvendigvis hver 
gang, men i hvert fald når man ser dem 
ovenfra fra en MD-80. 



lii•l:I 
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Det tog en halv times tid at skrive MD sådan ca. 70 km bredt og 50 km højt. 

Mens vi cruisede fortalte J esper 
Rungholm om sit personlige og meget 
varme forhold til MD-83, og ikke mindst 
lige præcis den, vi fløj i. Den blev i første 
omgang sat ind på at løse opgaven med 
at flyve danske soldater til og fra Afgha
nistan. De mest specielle flyvninger var 
til Camp Bastion-lejren i Helmand. En 
langt bedre lufthavn end Kabul, men 
ogs;'\ f'n mirlt i Qt>nrlt>lanrl. Tnrl- og 110Ayv
ning foregik om natten. I 16.000 fod blev 
alt lys udenpå flyet slukket og alle blinds 
ved sæderne trukket ned, så flyet var to-
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talt mørkelagt. Omme i kabinen, fortalte 
J espe1; begyndte soldaterne at hviske. 

Der opstod aldrig farlige situati
oner, og på de fire år forekom det kun en 
enkelt gang at der var et teknisk problem, 
som bevirkede at OY-RUE måtte stå tre 
dage i lejren. Det gav J esper mulighed for 
at se nærmere på, hvad de danske soldater 
foretog sig, og med dyb respekt var han 
glarl for ikkt> st>lv ar sk11l lt> 110 p;'\ of'n slags 
m1ss1one1: 

En af passagerne i kabinen på 
farewell-flyvningen var en veteran, der 

SjælIane 
Odde 

0 

Kalundborg 
0 

Slagels 
0 

Korsør 
0 

under sine tre udsendelser var blevet flø
jet Lil og fra Afghanistan med DAT Det 
var t".n særligt emotionel tur for ham. 

J\faskinens mest eventyrlige op
gave i årene hos DAT var - sponsoreret 
af Coca Cola - at besøge 95 lande i for
bindelse med fodbold-VM. Her krydsede 
den Stillehavet, ikke nonstop, men fra ø 
w ø. "Det var ganske fantastisk," fortal
te Jespe1; "sidde i en type, der aldrig var 
tænkt Lil transatlantisk luftfart, om nat
ten, hvor man i tre limer kunne opleve at 
der ikke var andet end mørke og stjerner. 



Og ikke så meget som enkelt gang på de 
mange måneders fodboldflyvning hav
de vi et teknisk problem. Det er en helt 
igennem pålidelig flyvemaskine. Den har 
løst mange andre specielle opgaver, også 
en trist en som at flyve kister med unge 
mennesker, der var blevet dræbt under et 
terrorangreb, hjem til Danmark." 

Corona-aktuelt var OY-RUE siu
ste jul sat ind på ruten Aalborg-Køben
havn i VIP-konfiguration, så almindelige 
dødelige fik mulighed for at prøve det, i 
sommers fløj den med fodboldlandshol-

det, og den var for nogle måneder siden 
første danske fly i Pakistan, da folk skulle 
evakueres fra Kabul. 

Der findes ingen - tør jeg godt 
påstå uden at have endelig dokumentation 
for det - MD-80'er noget sted i verden, 
som har været så mange steder og udført 
så forskelligartede opgaver som OY-RUE. 
Et heil unikt fly i dansk flyvehistorie. 

MD 
Turen gik ned over Fyn og så nordpå. Ka
binebesætningen forkælede med drikke-

lii•l=ii 

I landingsrunden - venstre 
medvind, 300 kts, 1.500 fod 
forbi JJobor og S3ltholm vidoro 
ind til Bane 22L. 

OY-RUE skulle gennem den 
våde æresport efter landingen. 
Det var den officielle afskeds
flyvning, men maskinen skulle 
lige flyve et par charteropgaver, 
inden den endte i Iran, hvor et 
selskab har købt den. Her vil 
den blive forvandlet til skrot og 
reservedolo. 

varer - vin? Vand? Øl? Iste? - og 1igtig 
gode sandwich. Døren til cockpittet stod 
åben og interesserede (var der andre om
bord?), kunne tage et kort kig ind i det; 
andre skulle jo også til. Og her skulle det 
så laves - et stort MD på himlen. Et MD 
som ville dukke op på Fligh tradar. J es
per fortalte, a t specielt det nederst knæk i 
M'et ville blive ret stejlt, og at man skulle 
sætte sig ned, når vi kom dertil. Der blev 
givet to minutters varsel. Flaps kom ud 
både på bag- og forkant, og så blev MD-
83 'eren lagt op i et drej , så man kunne 
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Udgang af bagtrappen iført T-shirten 
fra godteposen! 

mærke det. Ikke voldsomt, men mere end 
man er vant til i rutefly, og jeg opdagede 
da, at jeg skulle bruge lidt flere kræfter til 
at holde kameraet oppe for at tage bille
der. Farlen var omkiing 300 kts, høj<len 
20.000 fod, G-påvirkningen op til 1,4 i 
det skarpeste drej. En herlig oplevelse, 
vi mærkede, at MD-83'eren virkelig er 
en flyvemaskine og ikke bare en højt op
hængt transportcontainer. 

32.000 tusind på jorden fulgte os, 
da maskinen trak sit spor over himlen og 
på smanphones og iPads. 

Herefter gik det nedad mod Ros
kilde, da Kastrup havde anmodetJ esper 
om lave forbiflyvninger ved begge lufthav
ne. Det lavede han så i omkring 600 fod. 
Og sluttede af med et stort venstredrej 
rundt om Dragø1; broen og ind til landing 
på Bane 22L med efterfølgende fanfare
sprøjt fra lufthavnens brandkorps under 
taxituren ind til gaten. 

Med sans f01; at det her var en 
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Gravøl for MO-S0'erne efter turen. Toppen af 
halen kunne skimtes nede ved Finger B bag øl
glasset. Man kan ikke se den her, men når FL'N 
udkon11ne1, et den tni:J.iikine cJ.lligevel ude cJ.f den 
danske flyvehistorie. 

tur for folk, der forstod at nyde denne luft
fartsklassiker foregik exit ud gennem ha
letrappen. Andre tidligejetfly med moto
rerne placeret på bagkroppen havde også 
<le1me feature, men den er i dag så sjæl
den som MD-80. En del gik op og ned ad 
trappen flere gange. Det måtte opleves en 
sidste gang, og en allersidste gang og en 
allerallersidste gang. Italienske Paolo foto
graferede halen fra alle vinkler - virkelig 
berørt, henført og glad helt ind i sjælen. 
H an stod stille, lod blikket glide hen over 
former og farver; som var det et kunstværk. 
Som noget, der var langt mere summen 
af nittet; rør og aluminiumsplader. 

Eftermiddagen sluttede med af
terparty i Skybar på Comfort Hotel med 
udsigt over K astrups baner og den røde 
hale på OY-RUE, der stak op bag nogle 
terminalbygninger. Der stod den.Jeg faldt 
i snak med tyske Timo. H an viste sig at 
være fra det tidligere DDR. Hans far var 
ingeniør og det gav rejsemuligheder først til 

det socialistiske udland, siden det mindre 
socialistiske, da han blev sendt med fami
lien på en opgave i Egypten. Der købte de 
så billetter til en Boeing 7'2 7 fra Lufthansa 
- en Boeing! En Boeing! Huskede Timo 
at han som flyvebegejstret DDR-teenager 
fik lov at prøve - til den vestlige side af 
jerntæppet. H er mange år efter var han 
kommet med nattog fra Berlin for at fly
ve med på dagens farvel, han skulle med 
nattoget hjem igen samme aften. 

Vi blev siddende længe i baren, 
talte om flyvemaskiner og dagens oplevel
se, så solen gå ned over Kastrup, Aved
øreværket i det fjerne og sidst, men ikke 
mindst, halen på OY-RUE. 

Tak til DAT og lnsidcFlycr for at have 
givet folk mulighed for at komme på vin
gerne med flyet. ;>r' 





I dette nummer med Kai Lange som gennem 
mange år har været - og er - aktiv privatflyver 
med hang til alle tænkelige flyvestillinger! 

Hvor, hvornår og i hvad lærte 
du at flyve? 

195 7. J eg var i Luftværnsartilleriet som 
soldat. Vi skulle forsvare Værløse flyve
plads, og jeg havde med radiotjenesten 
at gøre. Vi havde 8 observationsposter i 
en cirkel om flyvepladsen og skulle var
sko om indkommende fly så kanonerne 
havde nogle sekunders varsel til at dreje 
mod indkommende fly. Observationspo
sterne var slørede, og jeg hk chancen for 
at komme op med en Ha1vard træningsja
ger for at se om sløringen var effektiv.Jeg 
fik set på sløringen, men det væsentligste 
var, at j eg på mit livs allerførste flyvetur 
fik både Loop, Immclman og Tønderul. 

Jeg blev så begejstret at jeg, så 
snart j eg fik fri, kørte til Mo1ian Hansens 
flyveskole i Skovlunde for at lære at flyve. 
Dengang gik <let hele li<lt nemmere: Ef
ter 5 timer sad man pludselig alene over 
Skovlunde i en KZ3 og tænkte" Nu skal 
du bare helskindet ned" og det kom jeg 
så! Det gik fint, når bare man kom af med 
Morian, som var en dygtig pilot, der havde 
fløjet for englænderne under krigen, men 
som va1; mildest talL, temperamentsfuld. 
J eg fik mit A certifikat samtidigt med at 
jeg begyndte at læse på universitetet, og 
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jeg havde nu ikke råd til at flyve mere. Så 
gik der et helt liv med andre ting, før j eg 
i 2003 begyndte at flyve for anden gang: 
Mine børn havde bemærket at hver gang 
vi så et svævefly kikkede jeg længe og in
teresseret, så da jeg blev 70 gav de mig en 
tur i svævefly. Rundt om Gørløse en flot 
sommerdag: i'vlageløst. 

På stedet besluttede jeg at det 
skulle være min nye hobby og tre måne
der og 4 7 starter senere sad jeg igen alene 
og tænkte på at komme godt ned. 

Hvad er den mest mindeværdi
ge oplevelse i forbindelse med 
din skoling? 

Det er nok en dejlig sommerdag ca. et år 
efter a t jeg var begyndt at svæveflyve.Jeg 
var meget aktiv og trænede alle mulige 
manøvre1; men s{t pludselig deu <lag blev 
det hele anderledes: Nfan set; man tænker, 
man bevæger arme og ben og dermed fly
ets ror og flyet reagerer, men så pludselig 
den dag hænger det hele sammen og du er 
blevet en stor fugl - D u tænker og fuglen 
reagerer. Den dag med stille susen oppe 
under skyerne, hvor den store fugl gør lige 
det du ta::nker og ønsker. MAGELØST! 

Hvad har du fløjet og hvad fly
ver du nu? 

Jeg har ønsket at flyve mange forskellige 
fly og har da også fløjet over 30 forskelli
ge flytyper. Ca. halvdelen kunstflyvnings
fly. For mig er det fantastiske ved flyvning 
ikke at Hyve herfra og dertil, men det, at 
mange forskellige mindre fly kan flyves og 
opføre sig som fugle. Først for mange år 
siden fløj jeg KZ3 og senere har jeg flø
jet Nlusta.ng, llarvard, Chipmonk, Boing 
Steerman, PA28, VL3, RV 6, Machete 
og en masse svævefly og Bellanca og Su
percub og Blackwing o.s.v. men allermest 
en Eurostar eller Sportsstar som den nu 
hedder: Et lille rødt laV\ringet fly. J eg har 
ejet eller haft partejerskab i mange fly. 

J eg begyndte at flyve aerobatic i 
svævefly. I 2006 en uges kursus i Sverige 
me<l BASIC (overvejen<le positiv G), og i 
2007 en uge med AVANCERAD (over
vejende negativ G). 

J eg er 88 år og er således helt 
ude på falderebet, men jeg bruger min 
0yvning og min curobatic til at blive ud
fordret og holde mig i gang så længe som 
det nu kan lade sig gøre. Jeg har dog en 
tilbageværende flyveudfordring, som jeg 
håber at nå: Lennart \!Vahl med flere har 



Mustang i Kissimmee, Florida Kais ultimative 
kunstflyvningsopleve/se. 

til LEN-AIR købt et superhot eurobat
icfly i Tyskland ( + I OG -1 OG) Det er un
der registrering som OY-ZAR. Mit mål 
for 2022 er at flyve nogle kolbøtter med 
dette smukke fantastiske fly! 

Hvad er dine ,nest 1ninderige 
flyveture? 

J eg har rigtig mange, men lad mig næv
ne tre. 

En 6 timer lang tur omkring Mont Blanc 
i svævefly i IO - 12 tusind fods højde. 
Mange flyveture i USA og Norge med 
gamle krigsfly og Military Landing. 
Mange, mange gange min yndlingsma
nøvre: Hammerhead. 

Mllitary Landing er en manøvre der stam
mer fra anden verdenskrig. Du kommer 
hjem til pladsen med fuld hammer ned 
over landingspladsen i l O - 20 meters høj
de. Ved midten af banens længde trækker 
du op og til venstre og ombytter nu din 
fart til højde og flyver en cirkel, så du igen 
kommer tilbage til starten af landingsba
nen. Medens du flyver cirklen ordner du 
bjul ned, karburato1; flabs osv. Når du træ
ner gælder det om at gøre cirklen mindre. 

H ammerhead: Du flyver hurtigt (10-20 
knob under VNE, evt. ved at flyve lidt 
nedad), trækker roligt op og flyver lodret 
opad indtil flyet går i stå. Nu flyver flyet 
ikke, men hænger et par sekunder helt stille 
i luften. Da flyet ikke bevæger sig kan du 
ikke styre, men du benytter at propellen 
puster lult på sideroret, så når du giver 
fuldt sideror drejer flyet sig på stedet og 
med næsen lodret nedad accelererer det 
nu og opnår igen flyvefart. Så kommer 
det ned i samme bane som det kom op 
og kan nu det g·anske roligt trækkes ud af 
dykket. En morsom og udramatisk øvelse, 
når den udføres korrekt. 

Hvilke fly ville stå i din drø1n-
1nehangar? 

Et ekstremt kunstflyvningsfly som Extra 
200 til skæg og ballade. Korte vin-
ge1; lavvinget, halehjul. Måske også en 
Blackwing. Og så et 4-6 personers rejse
fly udstyret til IFR, rigtig lækkert apte
ret. Muligvis også et bushfly, men ikke 
et vandfly - Det har j eg prøvet. For et 
par år siden fløj jeg til Flensborg for at 
prøve at flyve vanclfly, idet de har en 
vandfly flyveskole der. Det er nemt nok 
at flyve og lande, idet man altid kan lan-

LUFTPOSTEN 

Den røde 
Sportsstar 
(tidligere 
Eurostar) 
Dejligt l€iJvon
de fly. som 
Kai har fløjet 
2000 timer. 

Kai i cockpit efter flyvning i Mustang. 

de lige mod vinden. Blot må der ikke 
være for store bølger. Det er stort set 
blot som at lande et halehjulsfly. Når 
man er færdig med at lande er det ikke 
sjovt mere, det er bare et klodset og 
langsomt fly, men selvfølgelig må det 
være fint, hvis man bor mellem en mas
se søer og floder. 

Værste flyvetur eller oplevelse 
,ned flyvning nogensinde? 

Det var ikke i forbindelse med privat
flyvning, men i forbindelse med en rejse 
med min familie i Vestindien . Lokalflyv
ning mellem øerne i en gammel DC3. 
DC3 er et halehjulsfly, så man stiger ind 
bagest og kravler med 20 graders hæld-
11ing opad midtergangen. Vi fandt pladser 
selvom l /3 af pladserne var optaget af 
kasser med levende høns. J eg sad forrest 
lige bag piloterne. Kort efter afgang mø
der vi et tropisk tordenvejr. Regn og store 
hagl og mange lyn. Man kan kun se ud til 
vingespidserne og en regn af gnister står 
ud fra motoren lige uden for mit vindue. 
Sod der løsnes af regnen. Alle er luftsyge 
og bruger poser med undtagelse af den 
ene pilot og mig. 
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Boing Stearman i Høganæs. Den type lærte piloter i 
2. verdenskrig at flyve i. Kai fløj eurobatic over Kulien. 

Bolanca kunstflyvningsfly. 
OY.. LEN med Kai som pilot. 

Cumulus. Chipmonk , et herligt harmonisk fly som Kai lejede i to sæsoner. 

ProblemeL er al vi skulle lande efter 20 min. 
men nu er der gået 40! Gud ved om de 
ved hvor vi er? (det er mange år før GPS). 
Det ved de ikke, for pludselig dukker der 
et bjerg op mellem skyerne fa hundrede 
meter til venstre. De laver omgående et 
180 grader højredrej. Vi flyver nu tilbage 
i 10 min. og vi kastes rundt mellem store 
Curnulus Nimbus. Så går begge motorer 
i tomgang, så vi må være på vej nedad. 
Pludselig kan jeg 30 meter under os se hav 
med hvidt skum. Motorerne brøler og vi 
flyver I 0-20 meter over vandoverfladen 
mod vinden. Forhåbentlig flyver vi mod 
en ø med lufthavn ved kysten! FlyeL har 
vinduesviskere som en bil og pludselig ry
ger pilotens viskerblad af og kun en lille 
pind farer frem og tilbage. Regnen pisker 
mod ruden og man kan inLeL se. To mi
nutter senere landede vi! 

Hvor er du med flyvning om 10 
år? 

Om 10 år har jeg overskredet SIDSTE 
SALGSDAG. 
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Hvad er efter din mening de 
største udfordringer indenfor 
privat.flyvning lige nu? 

Det er for dyrt og for bureaukratisk, men 
først og fremmest er der den grønne om
sti]Jjng. Der kommer sikkert fine små fly 
med elmotor og batte1ier, men med elen
dig rækkevide. Benzin og olie har et me
get højt energiindhold p1~ kg. og det bliver 
derfor meget svært at erstatte til fly, idet 
batterier er tunge og også de nye brænd
stoffer som man ønsker at fremstille (Pow
er to X) har meget mindre energiindhold 
pr. kg. end benzin. Stort problem for fly, 
men ok for lastbiler og skibe. 

Har du nogensinde fået skæld
ud for din flyvning? 

Nej, men det er jo ikke det samme som at 
jeg ikke burde have faet skældud. J eg sy
nes det er spændende at flyve i marginalt 
vejr også om vinteren. J eg lærte at flyve 
og finde vej før det blev alt for let med alle 
mulige instrumenter der viser hvor du er. 
Jeg kan godt Ede Dyvekort og hukommelse 
for vinkler og afstande der ligger present 

i min hukommelse. Jeg kender det meste 
af Danmark fra luften og flyver VFR selv 
i dårligt vejr uden kort og GPS. Kortet 
ligger ved siden af mig, foldet 1igtigt og 
GPS'en er der men bruges ikke.Jeg har 
fløjet i Centraleuropa og Skandinavien, 
men helt overvejende i Danmark med 
lidt over 100 flyvninger pr år. 

Er der noget omkring din flyv
ning, du skulle have indset no
get tidligere? 

Nej, jeg er godt tilfreds. J eg har haft et 
langt liv med kapsejlads som hobby, med 
masser af spændende nationale og inter
nationale sejladser, og nu på mine gamle 
dage er jeg blevet en stor fugl. Dette er 
godt og jeg ville ikke gøre det anderledes. 

Hvis du vinder 50 mio kr. I lot
to: hvad ville det betyde for din 
flyvning? 

Ingenting! De kommer for sent. Og dog! 
J eg ville måske tage 3 ugers flyvning i 
Kissimmee og flyve Florida tyndt i en 
Mustang! 



I svævefly 
omkring 
Mont Blanc. 

Harvard i 
Notodden, 
Norge. 
Kunstflyv
ning over 
Gausta fjeld 
og Rjukan. 

Har du nogensinde skadet et 
fly? 

Ja, for nogle år siden var jeg delejer af en 
RV6. Under en start i Roskilde gik det 
elektriske højdetrim i stykker og flyet trak 
helt vanvittigt opad. J eg reddede situati
onen ved at sætte flaps og presse pinden 
fremad med to hændei: Jeg besluttede at 
flyve til Ringsted hvor der er græsbane og 
vinden var lige ned af banen. Landingen, 
med hårdt pres på pinden med to hænder, 
blev dårlig og næsehjulet brød sammen. 
Daværende SLV sendte en haveri inspek
tør i løbet af en time. Flyet blev kørt på 
værksted og fejlen verificeret. Inspektøren 
konkluderede: Teknisk fejl, og kørte mig 
så i øvrigt tilbage til Roskilde. 

Har du en yndlingsflyvetur? 

J a, Drejø! En fin lille plads langs sydsiden 
af øen. 1 år flyet er parkeret holder det 20 
meter fra stranden og vandet. Udsigt over 
df'.t dPJ ligstf' øhr1v mf'n Pn smnk gammf'l 
landsbykirke i baggrunden. Så hvis det er 
sommer kan man bade og spise medbragt 
frokost eller besøge kroen. 

\ 

Hvis du skulle skifte livsbane 
eller kariere, hvad ville du så 
gøre? 

J eg er bestemt godt tilfreds med det liv jeg 
har haft, men hvis man fik chancen og 
hvis evnerne følger med skiftet ville jeg 
gerne være chefdirigent i operaen i Wien. 

Kan du reparere et fly? 

J eg er en rimelig håndværker, men over
lader det meste til en erfaren flymekani
ker - Et fly skal jo virke altid! 

Hvilken person indenfor flyv
ning beundrer du niest? 

Der er mange så det kan jeg ikke umid
delbart finde ud af, men der er nogle som 
jeg er meget imponerede af: Flyveleder
ne i Roskilde. J eg flyver fra EKRK stort 
set hver uge og igen og igen imponeres 
j eg af hvordan flyvelederne holder styr 
p;'\ mr1ngf\ mangf' fly, oftf' p;'\ to ha,wr p;'\ 
en gang. En sjælden gang må man ven
te ved et rapportpunkt i nogle minutter, 
men som regel bliver man blot lukket ind 

I 

I 

,,. -- - - ' 
' 

LUFTPOSTEN 

T6 (Harvard) i Kissimee, 
Florida. 

og så ordnet i række og geled.Jeg har op
levet at være nummer 8 i landingsrækken 
til bane I I . Flyvelederne har bare styr 
på det og ordner det venligt på engelsk 
og dansk! Engang havde jeg været ude at 
flyve kunstflyvning med OY-LEN, men da 
jeg skulle lande havererede et tomotores 
fly lige foran mig, så jeg måtte gå op igen. 
Flyet stod lige i krydset mellem banerne 
og følgelig lukkede pladsen. Vi blev rigtig 
mange i venteposition som tårnet holdt 
styr på. Vi kørte alle på lave omdrejninger 
og ventede i en time før det havarerede 
fly var transporteret væk. 

Jeg vil gerne give stafetten videre til Finn 
Øland, En god ven der er meget aktiv in
denfor undervisning af kommende UL fly
vere og så i øvrigt gennem mange år har 
slæbt svævefly op til skyerne, dels i Gør
l0sP, <fris vPrl mangf' storf' svæ-VPflystæv
ner i Arnborg. ;>( 

--------------~ .,. 
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OSCAR YANKEE ved Lars Finken 

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

OY-GEC(2) Gulfstream 200 2007 163 16.11.21 OE-HED 

OY-HBW(2) Robinson R66 2021 1068 25.10.21 ES-TOP 

OY-HFS(2) Robinson R44 li 2021 14473 5.11.21 (VH-TEM(3)) 

OY-JAN(2) Kittox S7 2021 KlV2019-04 1.10.21M 0-HNHE 

OY-RVB Van's RV-6A 2003 23413-983 4.10.21 SE-XUD 

OY-YDZ ATR 72-212A 2014 1148 11.11.21M XY-AJM 

OY-YEA ATR 72-212A 2014 1156 11.11.21M XY-AJS 

OY-ZAR Extra EA 300/200 1998 022 5.10.21M N516HT 

OY• Type Dato Ejer/bruger Årsag 

OY-AHl(2) Cirrus SR 20 

OY-BOH Cameron V-77 

. OY-BOI Thunder AX-7/65 

OYBOO Camoron N 56 

OY-BOR Cameron Bottle Tuborg-Version 52 

OY-GPS Partenavia P.68 Observer 2 

OY-JBS PA-46-500TP Malibu Meridian 

OY-JZI Boeing 737-83N 

OY-JZL Boeing 737-804 

OY-LEK Van's RV-BA 

OY-MGA Dassault Falcon 2000EX 

OY-VAX Grunau Baby IIB 

OY-XCV Scheibe SF 28A Tandem-Falke 

OY-YM ATR 42-500 

. OY-YDI ATR 72-600 

BEMÆRKNINGER: 

OY-YM Fuldt registreret 29.10.21 

OY-YDT Fuldt registreret 27.10.21 

Mindeord: 
Ove Winther Jensen (OWE) 

Oberst Ove Winther Jensen er død, 88 år. 
Efter studentereksamen fra Frederiksberg 
gymnasium søgte Ove i august. 1952 ud
dannelse i Flyvevåbnet på Flyveskolens 
Elementærkursus 1952 III. Fra Avnø gik 
turen til USA og afsluttedes som Flyver
løjtnant II (R) og fuldt uddannet på F-84-G 
jagerbomber. Med pilotnavnet OWE ind
gik han september 1954 i Eskadrille (ESK) 
729 på Flyvestation (FSN) Skrydstrup. I 
1955 gik turen til ESK 723 i Ålborg på 
Meteor Mk.11 natjagere, og efter afslut
ningen af Flyvevåbnets officersskole i 1958 
gik turen til ESK 724 på FSN Skiydstrup 
på Hawker Hunte1: 
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2.11.21 

19.10.21 

12.11.21 

12.11.21 

15.11.21 

11.11.21 

21.10.21 

18.10.21 

13.10.21 

21.10.21 

4.12.21 

1.11.21 

22.11.21 

2.11.21 

15.10.21 

I perioden i 1959 suppleredes 
uddannelsen i USA med et lederkursus 
i flyvedligeholdelse, før OWE skiftede til 
Flyvermaterielkommandoen som faglig 
pilot ved Våbenafdelingen til 1965 og fik 
samtidig supplerende våbenteknisk inge
niøruddannelse ved Forsvarsakademiet. 
Efter en tørn som sektionschef ved Fly
vertaktisk Kommando blev OWE i 1968 
chef for ESK 725 med F-100 Super Sa
bre. Opgaven her omfattede i 1970 skiftet 
til SAAB F-35 Draken, hvor OWE med 
to andre piloter efter omskoling til typen 
bragte de første af flyene til Danmark I 
september 1970. OWE fortsatte fra 1973 
som afdelingschef for Niate1ielafdelingen, 
indtil skiftet i 1979 til chef for Materielaf-

Solgt til Tyskland 

Tvangssletning 

Tvong:mlolning 

Tvnngsslctning 

Tvangssletning 

Solgt til Frankrig 

Solgt som F-HSBB 

Solgt som N120MN 

Solgt som N329BB_ 

Solgt til Spanien 

Solgt som N715CB 

Solgt til Tjekkiet 

Solgt til Tyskland 

Solgt som G-LMRE 

Solgt som G-LMTA 

delingen på FSN Skrydstrup, og samtidig 
til pilot på F-16 fly. Efter fem år fortsatte 
0\1VE som stationschef indtil pensione
ringen i 1993. 

I de over 40 år ved Flyvevåbnet, 
er i særdeleshed bemærkelsesværdigt, at 
Q\,VE over årene opnåede at være opera
tivpilot på seks forskellige typer af kamp
fly samt at kanieren afsluttedes som aktiv 
pilot på F-16. I det ø,~-ige virke udførtes 
mange både tekniske og operationelle op
gaver, herunder tilførsel af nye våben og 
missiler samt modifikationer af bl. a. vå
bensystemet på SAAB F-35 Draken. Med 
sin enorme viden og kreative evne skab
te han mange gode faglige løsninge1; der 
fortsat anvendes i Flyvevåbnet og andre 



Flyveskolerne 
GØR DIN DRØM 

TIL VIRKELIGHED 
INTEGRERET OG MODULAR, TEORI OG 

SKOLING - ALLE UDDANNELSER TIL 
FLYVEMASKINE OG HELIKOPTER. 

----------------
A. » " "' Midtjysk = 
T, ... ,..,<;l --- --- (J) = 
o,-,.,., .. Flyveskole 0 

----------------
PPL og LAPL Teori og praktisk skoling 

GEN, BEG og N-Beg radio samt sprogtest 
Distancelearning og holdundervisning 

BILLUND 

AIRCENTER~ 
www.midtjyskflyveskole.dk 

281867 46 eller h.b.sunds@secret.dk 

Billund Air Center A/S 
Stratusvej 15 • DK-7190 B<llund 

Lufthavnsvej 34 - 38 • 4000 Roskilde • Tlf: 46 19 1114 
E.maiL cat naircatdk , www.aircat.dk 

111: +45 7533 8907 • E-rra,l: bac@bi l,nda rcenter:dk • 
www.billundaircenter.dk 

•• //;flight.dk lkaros ATO tilbyder: 

• Teori =PL 
• Teori, ~(A/, D s:ar,ce Lea~ni19, 150 timer 
• Teori : ~(A//CBIR(A), Distance -earr,irg. 80 timer 
• Teori, BEG, NBEG, GE\J, NJOR-HLOIM:< 
• Sko rg 11 P0 L & C 0 L 

HELIFLIGHT.DKTILBYDER UDDANNELSE 
PÅ HELIKOPTER AF TYPEN ROBINSON 22, 

ROBINSON 44 OG EU ROCOPTER 120. 

• Sko ·rg ti en- og to-Mcsoret k asseret:ig1ed 
• Sko rg ti; en- og to- r,c:oret instrumemrettighed 
• Sko ng tii lrsuuktør rettighed, FI 
• Sko rg til 1rstrurient rstruktør rett ghed, F /IR 
• Sko ng til CRl SPA ME 
• Sko ng til Not rettighed, t\Q 

Undervisningen varetages af 
professionelle instruktører. 

• DC, VFR/IFR, er- og to-rrotcret 
• 12. time, Diff .. og Fari.:ræning 
• Sp"og Assesrrent Darsk & Engelsk 
• ~evalidation/Renewal div. rettigheder 
• =lyud eie 

Hellflight.dk ApS 
lkat◊$ Fly • Rosk,!de tufthav~ 

t,.,fth~vnsv~J 6C • 4000 tloskilde 
www.ikaroti.dk • 1<-aros@l<aros,dk • Tlf,: 46 14 1870 

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

NATO-landes forsvar. Hans ,-irke under 
indfasning, fortsat gunstig operarion og 
efterfolgende modifikationer af SAAB 
F-35 Draken, var særdeles markant. li
gesom hans livlige, ligefremme udtryks
form, ofte befordrede løsning af mange 
både menneskelige og materielle sager. 

los og 0\ \'E samt Lizzie tog Yand,·ejen til 
:\Iiddelha,·et, h,·or de i fire år sejlede til 
græske, tyrkiske og andre ,·ande. 

0\ \"E var tildelt Kommandor
korset af Dannebrogsordnen, :\[edaijen 
for Udmærket Lufttjeneste og Flyw,·åb
nets Forrjensttegn. 0\ \'E modtog i 1993 
Ellehammerprisen for sit pionerarbejde 
til garn for flyYningens udvikling. 0\ \'E 
mistede sin hustru, Lizzie, som lige fra de 
unge år og indtil få dage for deres kron
diamantbryllup havde fulgt ham. Famili
en omfatter to sonner med hustruer, fire 
børnebørn og et oldebarn. 

OWE holdt sig i form bl.a. med 
at cykle de 18 km fra hjemmet i Vonsbæk 
til arbejdet. Han var ligeledes en særdeles 
habil sejler. OWE oplærte bl. a. et ameri
kansk ægtepar i at sejle og selv klare turen 
fra Azorerne og over Atlanten. I mange år 
havde han en Bianca 27 liggende i Lim
fjorden, men sejladsen her og i det Søn
derjyske øhav blev til mere end det. Kun 
to dage efter pensioneringen blev kastet 

Oberst Ove Winther Jensen (OWE) 
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