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Og således passerede første halvdel 
af 2020, der må siges at være det 
mest uforudsigelige år i mands minde. 
De udmærkede arrangementer, vi 
har været inviteret til, er blevet aflyst 
og rekreativ flyvning ud af landet har 
været både ulovligt og forbudt. Godt 
det samme, for næppe mange har haft 
lyst til at deltage i større forsamlinger i 
Tyskland og Sverige. 

I forhold til vort eget KZ Rally er vi 
nået frem til, at det vil være en skam 
at brænde et dyrt rally af i år, da vi 
ikke regner med, der kommer særlig 
mange. Det vil i særdeleshed være 
ærgerligt at ofre den fine invitation 
fra vore medlemmer i Vamdrup på et 
halvsvagt arrangement, hvorfor beslut-
ningen er blevet dén, at KZ Rally 2020 
bliver et éndagsarrangement med fokus 
på afholdelse af generalforsamling. Til 
gengæld holder vi i 2021 et lidt større 
arrangement end vi plejer, forudsat, 
selvfølgelig, at verden til dén tid er 
nogenlunde normaliseret. KZ Rally 
2021 bliver således på Koldingegnens 
Lufthavn.

”Ikke mere corona-
snak og ikke flere 
dårlige nyheder i 
denne omgang. For 
der er også gode 
nyheder!”

 KZ & V har oprettet eget brænd-
stofselskab, som importerer avgas fra 
Polen. Selskabet hedder Avgas.dk og 
formålet med selskabet er, som navnet 
kunne antyde, at skaffe benzin til priser, 
der ligger væsentligt under ”markeds-
prisen”. Brændstoffet er præcis det 
samme, som findes i alle landets tank-
anlæg, da det kommer fra den samme 
producent i den samme tankbil.

Vi har just haft fornøjelsen af at levere 
brændstof til Holbæk Flyveklub med 
det resultat, at der nu kan tankes på 
Holbæk Flyveplads til kr. 16,70 / ltr.
Jan Thøgersen, som er klubbens 
IT-duracellkanin, arbejder flittigt på 

brændstofselskabets hjemmeside, som 
–ikke overraskende- hedder www.avgas.
dk. Planen er, at brændstofbestilling, 
fakturering mv. i videst muligt omfang 
skal automatiseres, så brændstofselska-
bet ikke belaster bestyrelsen mere end 
højst nødvendigt. Mere om brændstof 
senere i bladet.

Der er også godt nyt til de, der står i 
kø til støjmåling. Troels og Claus Vad 
har fået styr på grej og procedurer, så 
hvis du venter på støjmåling, skal du 
kontakte Troels pr. email på teknik@
eaa655.dk.

Der er kommet ny redaktør på Oscar 
Yankee. Palle, som igennem en lang 
årrække har produceret nogle fine 
blade til os, har ønsket sig mere tid til 

Bestyrelsens klumme:
andre hobbies, hvorfor han har bedt os 
gå på jagt efter en ny redaktør. Jagten 
er gennemført med godt resultat, idet 
Orla Kragh Jensen, som med ildhu har 
arrangeret hjemmebyggermøderne de 
senere år, har tilbudt sig som redaktør. 
Tusind tak for dét, Orla! Der skal lyde 
en stor, stor tak til Palle for den enorme 
indsats, han har gjort, for at vi andre 
i årevis har kunnet nyde et flot og 
indbydende Oscar Yankee. Orla bydes 
samtidig hjertelig velkommen som ny 
redaktør!   

Tilbage er vist kun at ønske alle en fort-
sat god flyvesæson. Vi ses til generalfor-
samling på Koldingegnens Lufthavn d. 
22. august.

”Billigt brændstof til danske forbrugere. 
Sådan skal det være!”
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Avgas.dk ejes og drives af KZ & Veteran-
fly Klubben.

Avgas.dk har til formål at levere brænd-
stof til danske flyvepladser til lavest 
mulig pris, for at fremme den rekreative 
flyvning.
Avgas.dk drives ved frivilligt arbejde 
og arbejdsopgaverne er, for en stor 
dels vedkommende, automatiserede, 
hvorfor selskabets omkostninger er 
minimale.

Avgas.dk er derfor i stand til at levere 
flybenzin langt billigere end kommer-
cielle foretagender. Forudsætningen 
er naturligvis, at kunderne, som er 
flyvepladser og -klubber, selv ejer deres 
tankanlæg og derfor ikke er forpligtet af 
eksklusivaftaler.
Avgas.dk´s mission er, at disse flyve-
pladser skal kunne sælge brændstof til 
en pris, der ligger langt under “markeds-
prisen”.
 Avgas.dk drives ikke-kommercielt og 
formålet er alene at levere flybenzin til 
enhver, der måtte ønske det, til lavest 

mulig pris. Der er formentlig tale om 
nyere tids mest positive tiltag, til gavn 
for den rekreative flyvning.
Avgas.dk opererer med to kundegrup-
per:

1. Flyvepladser og -klubber, der har 
eget brændstofselskab
Denne kundegruppe får brændstoffet 
leveret afgiftsfrit og angiver og afregner 
selv afgifter og moms i takt med, at 
brændstoffet sælges til slutbrugeren. 
Denne kundegruppe har en arbejdsop-
gave i forbindelse med disse afregnin-
ger, men skal til gengæld ikke lægge 
penge ud til afgifter og moms.

2. Flyvepladser og -klubber, der IKKE 
har eget brændstofselskab
Denne kundegruppe får brændstof-
fet leveret inklusive afgifter og moms; 
dette angives og afregnes af Avgas.
dk. Kunden skal alene føre regnskab 
med brændstofsalg til slutbrugeren; til 
gengæld skal der lægges penge ud til 
afgifter og moms.

Avgas.dk - flybrændstof til engrosprisAvgas.dk - flybrændstof til engrospris

Bed din flyveklub eller flyveplads 
kontakte os næste gang, de mangler 
benzin! 

Kontaktoplysninger:
Avgas.dk ApS
Bøgelunden 23, Hou
8300 Odder
Tlf. 2427 0414
CVR 41056495
SEED Nr. DK 41056495200

Lørdag den 13. juni 2020 var det ”Inter-
national Young Eagles Day”, en aktivitet 
der er meget udbredt flere steder i 
verden, specielt i USA, men desværre 
noget vi ikke endnu i Danmark, KZ&V 
EAA 655 regi, har fået  iværksat.
 
Young Eagles-programmet, der blev lan-
ceret i 1992, har dedikeret mere end 
25 år til at give ungdom i alderen 8-17 
år deres første gratis tur i et fly.
Det er det eneste program i sin art med 
den eneste mission at introducere og 
inspirere børn i luftfartsverdenen.
I dag har mere end 2 millioner unge 
mennesker haft en gratis introduktions 
flyvning gennem programmet Young 
Eagles. Disse flyvninger er muliggjort 
gennem generøsitet af frivillige fra EAA-
medlemmer.
 
Det er et program vi i KZ&V gerne 
vil støtte op omkring, dog er det en 
meget ansvarsfuld opgave at give en 

andens barn en flyvetur, noget der sik-
kert kræver forældre/værges skriftlige 
godkendelse og andet bureaukrati. For 
at et program som Young Eagles skal 
stables på benene kræver det stor for-
beredelse, grundig instruktion til Young 
Eagles deltagerne, tilgængelige fly, godt 
flyvevejr og piloter der er frisk på at give 
en pige eller dreng en oplevelse for li-
vet. Noget som vi som forening absolut 
skal udnytte på en positiv måde, det vil 
sige, velforberedt, godt gennemført og 
med behørig pressedækning. Det gør jo 
nemlig ikke noget at ”familien Dan-
mark” ser på privatflyvning som noget 
positivt, og hvem ved, måske giver det 
os nye medlemmer til foreningen.
 
Der arbejdes på sagen…..
 
Bestyrelsen

International Young Eagles Day
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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i KZ & Veteranfly Klubben. 

Generalforsamlingen finder sted på Koldingegnens Lufthavn (EKVD), 
lørdag d. 22. august 2020, kl. 13:00

På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles: 

KZ & Veteranfly Klubben er vært ved et let måltid.

Indkaldelse til generalforsamling 
i KZ & Veteranfly Klubben

1.  Valg af dirigent. 

2.  Aflæggelse af beretning 

3.  Fremlæggelse af regnskab 

4.  Fastsættelse af kontingent 

5.  Valg af medlemmer til bestyrelsen 

     Følgende er på valg: 
     Tim Jørgensen – Modtager genvalg
     Troels Juhl Kristensen – Modtager genvalg
     Katrine Friborg Bæk – Modtager genvalg
     Jan Thøgersen – Modtager genvalg

     Der er i 2020 ændret i bestyrelsens sammensætning
     idet Orla Kragh Jensen er indtrådt i bestyrelsen og afløser 
     Palle Jørgen Christensen som redaktør på Oscar Yankee. 
     Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen bekræfter
     Orla´s indtræden i bestyrelsen.

6.  Valg af revisorer

7.  Behandling af indkomne forslag 
    (Der er ikke indkommet forslag)

8.  Eventuelt. Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen for 
     behandlingen af dagsordenens punkter. 
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Sommeren er en travl tid i bådforsik-
ringsbranchen. Folk handler både, folk 
får stjålet deres både og andre sejler 
dem på grund. Enhver ulykke ender 
hos forsikringsmanden, der samtidig 
må lade de kolleger, der har hjem-
meboende børn, holde sommerferie 
i skoleferien. Sommerferien i Kroatien 
er derfor drømmen, der aldrig kan gå i 
opfyldelse. Medmindre man har bygget 
sig en Lancair 360, selvfølgelig….
Den 2. juli 2019 stod det klart, at vejret 
de næste dage ville være fint over hele 
Mellemeuropa.

Min gode ven Jack bor 4 km. fra Vrsar, 
som byder på 700 meter asfalt, hvilket 
lige netop nok til en Lancair. Skydemon 
sagde 3:50 fra Vamdrup til Vrsar og 
herefter var det bare at få hensigten 
bekendtgjort.

3. juli kl. 8.45 blev der sadlet op og 
mod syd det gik. Vejret var fint og det 
var madpakken også. Først da jeg nå-
ede Alperne, opstod der lidt spænding, 
for det viste sig, at der godt kan opstå 
noget kondens, når varm luft trykkes op 

ad en bjergside. Salzburg lovede dog 
bedring længere fremme, hvilket viste 
sig at holde stik.

De var min første tur gennem Alperne, 
så jeg fulgte GAFOR ruterne ret nøjag-
tigt og skar kun et hjørne af en gang 
imellem. Udsigten var selvfølgelig 
fantastisk, især når man hidrører fra et 
pandekageland. Da bjergene var lagt 
bag mig, blev gashåndtaget trukket 
lidt tilbage og i løbet af 20 minutter 
steg temperaturen fra 15 grader til 32. 
Kort tid efter landede jeg i Vrsar, efter 
nøjagtig 3 timer og 50 minutter. Der var 
tilbagelagt 677 mil med en gennem-
snits GS på 177 kts. Uret sagde, det var 
frokosttid, så Jack hentede mig og der 
blev spist. Resten af dagen forsvandt i 
løbet af en køretur med indlagt tapas- 
og vinsmagning.

Sommerferie i Lancair 360Sommerferie i Lancair 360

Morgensamling på Haderslev Flyveplads
677 mil fra Vamdrup til Vrsar
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Andendagen gik med en fin sejltur omkring Porec, svøm-
metur selvfølgelig inkluderet. Kroatien er et fantastisk mad-
land, så jeg lod mig heller ikke snyde for den obligatoriske 
pebersteak.

Tredjedagen var hjemrejsedag; sommerferien var næsten 
forbi. Jeg fløj nogle minutter nordpå og tankede i Portoroz. 
Herefter satte jeg kursen direkte Nord, uden antydning 
af respekt for GAFOR ruter. Jeg burde nok have haft en 
antydning af respekt, for når man forlader den slagne vej, 
bliver Alperne godt nok vilde! Der er enorme områder, hvor 
det eneste, man ser, er sylespidse, grå klipper. I tilfælde af 
et motorstop, ville man være aldeles chanceløs. Indimellem 
kommer der så lige en dal med lidt græs, men dén tryghed 
findes kun i korte momenter. Mærkbart klogere har jeg nu 
konstateret, at GAFOR ruterne ligger hvor de ligger af en år-
sag. Hvis man følger GAFOR ruterne, har man stort set altid 
glidedistance til en dal, der indeholder noget brugbart, fx en 
motorvej, en nogenlunde flad mark eller, som minimum, en 
sø. Og dét kan man godt tænke lidt over…..

Turen fra Portoroz til Haderslev foregik i let modvind og de 
630 mil blev tilbagelagt på 3:50, hvilket udløste en gen-
nemsnits GS på 164 kts.

Og således var årets sommerferie overstået; sådan noget 
behøver ikke at tage mere end 3 dage!

Der er også fladt i Tyskland! Det så lidt ondt ud en overgang, men Salzburg lovede bedring 
længere fremme.

Sightseeing før landing

On ground i Vrsar. Kroaterne kan godt lide, at der er orden I 
papirerne, så den søvnige flyvepladsmand skulle selvfølgelig 
tjekke pas mv.

Kroatien er smukt fra søsiden!

Motorstop? Nej tak!
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En tur over Kastrup

At denne Corona tid også skulle give 
mulighed for en tur hen over Kastrup 
Lufthavn i 60 fods højde var der vist 
ingen der tænkte på da landet blev 
lukket ned, men alligevel har en stor 
del sportsflyvere taget denne ”once in 
a lifetime” tur.

En tur over Kastrup

KZ&V EAA655 har modtaget bogen 
”Med Catalina over Grønland 1960” 
fra forlaget Mellemgaard. Bogen er 
skrevet af Stig Sandvang der var 2. 
mekaniker med grad af Math og yngste 
mand på Catalinaen. Flyet der er tale 
om er ”868”, en PBY6A Catalina der 
tilhørte Eskadrille 721´s Catalinagruppe. 
Læseren bliver ført ind i en tidslomme 
gennem beretningen om, hvordan livet 
levedes på togter til Grønland med 
Flyvevåbnet, der fandt sted i en pioner-
tid. Det er en øjenvidneskildring fra en 
svunden tid, baseret på de breve, som 
blev sendt hjem, for at hele familien 
kunne få del i, hvad der foregik oppe 
i det kolde nord. Der berettes levende 
og med stor empati gennem brevene 
om en besætning, om de flyvemæssige 
forhold med tilhørende udfordringer 
og om opgaver, som det forventedes, 
at Catalinabesætningen kunne udføre, 
selv om forudsætningerne bestemt ikke 
var optimale. Bogen er illustreret med 
historiske billeder, der dokumenterer 

begivenhederne, som de er beskrevet 
i brevene. Kort sagt, en beretning fra 
det virkelige liv i en svunden tid, som 
det levedes på tjeneste i Grønland med 
Flyvevåbnets Catalina. Det er en bog 
man ønsker at læse færdig og den er 
svær at lægge fra sig. Skal man have 
et ønske til bogen, der er rigt illustreret 
med farvebilleder, så er det billederne 
med den fantastiske natur på Grønland 
gerne måtte have været noget større. 

Tak til forlaget Mellemgaard for bo-
gen, der absolut bør læses og høre 
hjemme på hylden hos enhver med 
interesse for dansk flyvnings historie.

Bogen er rigt illustreret med histo-
riske billeder, der dokumenterer 
begivenhederne.
Størrelse: 15x22
Sider: 268
Set til priser fra 180,00

Med Cataline over Grønland 1960
Skrevet af Stig Sandvang

Boganmeldelse:
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BE 60

Den 4. februar 1936 modtog Generalinspektøren for 
Flyvertroperne et tilbud fra Aktieselskabet Alfred Raffel på 
et skoleluftfartøj til undervisning af Flyvertroppernes elever. 
Luftfartøjet, en BE 60, var produceret i Tjekkoslovakiet og 
var udstyret med en 50HK Walter Mikron motor og kom-
plet udstyr, indfløjet og med certifikat. Alfred Raffel lægger 
stor vægt på at instruktør og elev kan sidde ved siden af 
hinanden samt at luftfartøjet ikke fylder meget når det har 
fået vingerne klappet sammen og foldet langs luftfartøjets 
sider.
Prisen på en BE 60 skulle være DKK 68.000,00. BE 60 
havde været underkastet strenge prøver på militærets 
prøveanstalt og af Ministeriet for Offentlige Arbejder i Tjek-
koslovakiet.

Døm selv om det ville være et luftfartøj for Hærens Flyver-
tropers flyverskole.

Gloster Gauntlet opgradering

Den 5. februar 1937 fremsender repræsentanten for 
Gloster Aircraft Co. Ltd., Jørgen Christiansen tegning 
nummer Z.10454 fra Gloster Aircraft der viser den luk-
kede vindskærm på Gloster Gladiator jageren. Menin-
gen var at Hærens Flyvertropper påtænkte at ombygge 
Gloster Gauntlet jagerne fra et åbent til et lukket cockpit. 
Desværre fandtes tegningen ikke på Rigsarkivet, men 
nedenstående billeder kan måske give en ide om tan-
ken bag ombygningen. 
Der kom imidlerti ikke noget ud af denne henvendelse.

Lidt ukendt af interesse
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Brewster jagere

Navnet A.P. Botved får jo en klokke til at ringe og ja, det 
var ham der i 1926 fløj København Tokio retur. Efter sin 
karriere i Hærens Flyvertropper startede A.P. Botved en 
virksomhed med mange facetter, bl.a. gjorde han sig også 
indenfor handel med luftfartøjer. 
Den 26. marts 1940 modtog Oberst C. Førslev et tilbud 
fra Brewster Aeronautical Corporation der tilbød 12 stk. 
Brewster jagere (Brewster Buffalo) med en leveringstid 
på ca. 6 måneder. Den samlede pris for de 12 Brewster 
Buffalo jagere androg USD 60.500,00 uden bevæbning.
Der var dog en lille hage ved dette da de 12 luftfartø-
jer var bygget med renoverede Wright G 105A Cyclone 
motorer, tidligere brugt i nogle Douglas DC2 luftfartøjer. 
De 12 Brewster Buffalo jagere endte imidlertid i England 
hvor man ikke var helt tilfredse med deres meget store 
olieforbrug.

V. Løwener Import Export

Det var ikke kun producenter af luftfartøjer der bejlede 
til Hærens Flyvertropper, også leverandører af udstyr og 
som i dette tilfælde værktøj.
Firmaet V. Løwener havde været på Kløvermarken for at 
demonstrere deres nyeste tiltag, en påhængsvogn med 
alt nødvendigt værktøj til reparation i felten. Med referen-
ce til demonstrationen for Ingeniør Hansen fremsendte 
firmaet et introduktionsbrev til Oberstløjtnant Ørum ved-
lagt et par billeder for at se om der skulle være interesse 
fra Hærens Flyvertropers side i anskaffelsen  af en sådan 
påhængsvogn med nødvendigt værktøj.
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Airspeed Oxford

Da Hærens Flyvertropper havde valgt det tomotorede 
Fokker G.1 luftfartøj til at udfylde rammerne for det næste 
rekognoscerings, jager og bombe luftfartøj, kiggede man 
også på en mulig skolemaskine til at undervise flyverne 
i at betjene et to motors luftfartøj. Valget var faldet på 
Airspeed Oxford og Oberstløjtnant Ørum tog derfor kon-
takt til Airspeed den 8. december 1939. Ørums brev har 
jeg desværre ikke, men svaret fra Airspeed oplyser med 
beklagelse at de ikke kan levere en ”Oxford” med fast 
understel.
Prisen for en Airspeed Oxford med standard udrustning 
ville andrage £ 8.400,00.

Korrespondance fortsatte ind i januar 1940 og resulterede 
i mere specifikke informationer omkring standardudrust-
ningen i en Oxford. Der blev dog ikke noget ud af denne 
korrespondance i denne omgang, men efter 1947 fik det 
nye flyvevåben flere Airspeed Oxford luftfartøjer.
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Gerhard Fieseler Werke

I 1939 var interessen for nye luftfartøjer meget høj, og 
Hærens Flyvertropper blev både bestormet af forskellige 
leverandører og indhentede også selv tilbud på mere 
moderne luftfartøjer.
En af de leverandører der selv henvendte sig var Gerhard 
Fieseler Werke, der den 20. juni 1939 henvendte sig til 
”Chef der Haerens Flyvertropper” med et tilbud på to stk. 
Fieseler Fi 156 Storch C-1 rekognoscerings luftfartøjer.
Der blev fremsendt et direkte tilbud på RM 32.800,00 
(Rigs Mark) stykket med ønsket om 50% betaling ”up 
front” og resten ved leveringen.
Sammen med tilbuddet var der vedhæftet en salgsbro-
chure der gennemgik luftfartøjet og dets kvaliteter som 
f.eks. den meget korte start og landingsbane nødvendigt 
for en Fieseler Storch behøvede for at kunne operere. 
Den videre dialog om et Fieseler Storch køb endte med 
at Gerhard Fieseler Werke i et senere brev af 4. august 
1939 oplyser at deres agent i Danmark, A/S Flyvemateriel, 
løbende ville kontakte Hærens Flyvertropper for at høre 
hvordan det udviklede sig.



Lidt ukendt

132 • 2019

Ernst Heinkel Flugzeugwerke

Et mere faktuelt tiltag var startet mellem Marinens Flyver-
væsen og firmaet Ernst Heinkel Flugzeugwerke omkring 
køb af fire stk. Heinkel He 114 ponton baserede lutfartø-
jer.
Kontrakten var underskrevet og der havde været en stor 
dialog mellem Marinens Flyvervæsen omkring installation 
af et 8mm. Madsen ”fører gevær” og et 8mm. Madsen 
”observatør gevær” i en maskingeværring til ”bagsædet”. 
Så sent som den 3. april 1940 bad Marinens Flyvervæ-
sen Valutacentralen om tilladelse til at sende følgende til 
Heinkel for installation i de fire bestilte luftfartøjer.
1 stk. 8mm. maskingevær nr. 21
1 stk. 8mm. maskingevær nr. 10
1 stk. tromle med spændbånd
1 stk. tilbringertragt
1 stk. udkastertragt
1 stk. patronmagasin, tomt
2 stk. flammeskjulere (1 fast og 1 løs)
Leveret i en trækasse med målene længde 1160mm., 
bredde 300mm. og højde 420mm. og en vægt på 57 Kg.
Ordren blev annulleret af Marines Flyvervæsen i et brev af 
25. april 1940 med svar fra Heinkel den 7. maj 1940.

Fiat CR 42 Falco

Den 21. januar 1940 modtager Oberst Førslev et tele-
gram fra Hr. Savabini i Milano. Hr. Savabini er konsulent 
og har været inkluderet i evt. at levere 24 stk. Fiat 14 
cylindrede stjernemotorer til de 12 stk. Fokker G.1 luftfar-
tøjer Hærens Flyvertropper er påbegyndt at bygge under 
licens fra Fokker Fabrikkerne i Holland.
Hr. Savabini tilbyder Oberst Førslev at han kan levere 24 
stk. Fiat CR 42 Falco luftfartøjer på ca. en måned. Prisen 
oplyses til $ 57.000,00 per stk. inklusive bevæbning 
(2 stk. 12,7 mm. Breda-SAFAT maskingeværer), eller $ 
52.500,00 uden bevæbning. Levering i Torino, uden em-
ballage. Med andre ord, Hærens Flyvertropper skulle selv 
bringe de 24 luftfartøjer hjem til Danmark.
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15. juni i røg og damp15. juni i røg og damp
Tekst: Steen Jørgensen
Foto: Tim Jørgensen og Steen Jørgensen

Ikke alene var 15. juni genforeningsdagen, Val-
demars Dag, og dagen hvor Sønderjylland blev 
indhyllet i røg fra en flot flyopvisning udført af 
RVators Formations Team fra Roskilde. Netop på 
genforeningsdagen fandt RVators en rigtig god 
anledning til at få luft under vinger og til at sætte 
deres helt specielt præg på fejring af netop 15. 
juni i det sønderjyske.

På Haderslev Flyveplads havde man fornøjelsen 
først at se et par flotte overflyvninger efterfulgt af 
halvanden times pitstop hvor de blev budt velkom-
men af KZ & V’s formand og repræsentant for 
Haderslev Flyveklub, Tim Jørgensen. Efter en tår 
kaffe, lidt wienerbrød og efterfyldning af røgvæd-
ske på maskinerne efterfulgt af en kort brifing gik 
det videre med en start på Haderslev der trods 
klar blå himmel  (CAVOK) blev IMC-forhold på 
landingsbanen. Et par sluttelige overflyvninger, igen 
naturligvis med lidt røg som ’tak for kaffe’ gik det 
videre på Sydjylland rundt til stor glæde for mange 
syd- og sønderjyder inden det igen gik østover.
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Den evigt populære Freddie March Spirit of 
Aviation Concours d’Elegance (Konkurrencen 
om det mest elegante og smukkeste fly), 
fejrede dens ti års jubilæum under Good-
wood Revival i 2017. Nogle af verdens mest 
sjældne og smukkeste fly blev udstillet og 
inspiceret af et dommerpanel der bestod af 
bl.a. rekordindehaver og faldskærmsudsprin-
ger Felix Baumgartner, der i 2012 hoppede 
ud fra en ballon i stratosfæren, og vovehals 
og model Jodie Kidd.

Flyene på Goodwood Revival inklude-
rede bl.a. verdens eneste luftdygtige Bristol 
Blenheim Mkl L6739 der er restaureret med 
kærlighed, en 1944 Beechcraft D17-S Stag-
gerwing, en 1942 Duglas C53, en 1938 Fo-
ster Wikner Wicko, en 1939 Lockheed P-38 
Lightning, en 1938 Ryan SCW145, en 1930 
de Havilland Gipsy Moth og et stel fra en Su-
permarine Spitfires. Bill Charneys Red Rock-
ette NC16S Staggering Staggerwing var også 
tilbage på Goodwood.

Det utrolige fly line-up til Freddie 
March Spirit of Aviation
Goodwood viste et utroligt lineup af fly til 
det ti års jubilæum af Freddie March Spirit of 
Aviation (FMSoA).

Konkurrencen fejrer fly der er indbegrebet af 
‘Spirit of Aviation’ og Bristol Blenheim var et 
højdepunkt som det første fly der krydsede 
Tysklands kyst for at udføre et høj-højde re-
koneseringstogt på den tyske flåde i nærhe-
den af Wilhelmshaven. 15 Blenheims fra tre 
eskadriller tog afsted på et af de første bom-
betogter for at angribe skibe der var blevet 
spottet dagen før. Selvom de var forældet tid-
ligt i krigen, blev Blenheims brugt som lette 
bombefly og som dække i under Dunkirk 
evakueringen.

Et andet meget populær fly var Bill Char-
ney ‘Captain Biff Windsock’ og hans Red 
Rockette NC16S Staggering Staggerwing. Biff 
Windsock forelskede sig i flyvning som dreng, 
og så hans første Staggerwing i et luftshow i 
1940. Målet var at han en dag ville eje en 
selv. Som følge af en meget succesrig kar-
riere i det amerikanske luftvåben, hvilket in-
kluderede en tur i Vietnam, og mange år som 
en kommerciel pilot, var Biff i 1994 endelig 
i stand til at købe hans Staggerwing. Biff og 
hans Staggerwing var på Goodwood for an-
den gang for i sandhed at demonstrere ‘Spirit 
of Aviation’.

Et anerkendt dommerpanel kastede 
deres øjne på nogle af de mest sjældent 
sete og smukke før-1966 fly i verden til den 

berømte FMSoA ‘Concours d’Elegance’. Re-
kordindehaver faldskærmsudspringer Felix 
Baumgartner, der i 2012 hoppede ud fra en 
ballon i stratosfæren, var en del af panelet, 
sammen med model og flyentusiast Jodie 
Kidd. Tidligere kammerherrer Air Marshal 
Sir David Walker, arkitekt og luftfarts forfatter 
Jonathan Glancey, ekspeditonspilot Tracey 
Curtis-Taylor, tidligere direktør og formand 
for Rolls-Royce Sir Ralph Robins og Avtrade 
Aviation leder, luftakrobat og flyshows pilot 
Jeff Lewis.

Om Goodwoods flyveplads (EGHR)
Goodwoods flyveplads blev oprindeligt byg-
get til at assisterer under krigen. Kendt som 
RAF Westhampnett, denne satellitstation var 
aktiv fra juli 1940 og frem til maj 1946 som 
en Battle of Britain station. Luftfarts ingeniør-
arbejde blev etableret i 1968, som udgangs-
punkt til at hjælpe med vedligeholdelse til 
flyvepladsens egne fly. Det har udviklet sig til 
en blomstrende forretning, der i dag vedlige-
holder over 85 fly, både hjemmehørende og 
landsdækkende.

Nu base for nogle 100 fly, der er alt 
mellem Vintage krigsfly til moderne propel-
fly, Goodwood flyveplads er kendt for dens 
maleriske omgivelser og er populær blandt 
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de besøgende piloter. Flyveskolen tilbyder 
undervisning for dem der ønsker at lære at 
flyve, hvilket inkluderer PPL, LAPL og FI stu-
derende, såvel som engangs-flyvninger, der 
passer til forskellige budgetter. 

10 år af Freddie March Spirit of 
Aviation på Goodwood
For at markerer dens ti års jubilæum, kom 
mange af dem der har været på Goodwood 
fra de sidste ti år, for at være en del af en 
inspirerende samling af fly.

Up, Up and Away 
Air Display

Goodwood har haft en lighed med fly fra kri-
gens tid og de uselviske sjæle som fløj dem, 
siden 2. verdenskrigs dage som flybasen RAF 
Westhampnett.

Fem jagereskadriller havde base på Good-
wood igennem krigen, og de fly der brugte 
flyvepladsen som base inkluderer Hawker 
Hurricanes, P-51 Mustangs og selvfølgelig, 
Supermarine Spitfires. Faktisk fløj jagerpiloten, 
legenden Sir Douglas Bader hans sidste mis-
sion fra Westhampnett i 1941, før han blev 
nødt til at forlade sin Spitfire over Frankrig. 

Supermarine Spitfire er en af det mest be- 
rømte fly nogensinde, og en væsentlig hjælp til 
at ændre udfaldet af 2. Verdenskrig

År Model Beskrivelse
1941 Curtiss

P-40C
Efter at være blevet accepteret af US-Air Force i 1941 blev 
dette fly sendt til Puerto Rico, hvor det deltog i kystnære 
ubåds patruljer. Efter dette blev det erhvervet af Sovjetunionen. 
Det blev købt af nuværende ejer i 1990'erne, og restaurerin-
gen blev afsluttet i 2011.

1943 Supermarine
Spitfire Mk IXB

Denne Spitfire er helt original, og er aldrig blevet genopbygget 
siden den dag, den kom i drift. Dette fly og den sydafrikanske 
pilot løjtnant Henry Lardner-Burke var en dødelig kombination  
i kamp. Hun har også optrådt i mange film.

1945 Goodyear
Cosair FG-1D

Da den blev introduceret i 1940, var Corsair det første jagerfly 
der kunne bryde 400 mph. Dette eksempel oplevede service 
i Guam i 1945, før det blev reddet og brugt af den legendari-
ske stunt pilot Frank Tallman. Han kaldte det sit yndlings fly.

1945 Mustang P-51D
‘Miss Helen’

Denne Mustang P-51D var ansvarlig for ødelæggelsen af 
mange fjendtlige fly under anden verdenskrig. Hun er den 
sidste originale P-51 fløjet af ‘352. Fighter Group’. Hun 
optrådte også i Hollywoodfilmen 'Memphis Belle'.

Beech D17-S Staggerwing 1944. Biplan har optrækkeligt hjulsæt 
- usædvanlig for tiden.

Beech D17-S Staggerwing 1937. Kraftig biplan fly med forskudt vinge layout, for øget stabilitet.
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År Model Beskrivelse

1931 De Havilland 
DH60G Gipsy 
Moth

To-sædet, blev brugt til civil flyvning og militær træning

1934 De havilland 
DH53 Fow Moth

Luft taxa var i stand til at bære fire passagerer i sin lukkede 
kabine.

1934 Hawker Nimrod 2 Hawker Nimrod 2, en videreudvikling fra Nimrod, og var 
udstyret med vinger der peger bagud.

1935 Hawker Fury Mk1 Det første RAF-fly, der kunne ramme 200 mph horisontalt.

1936 Miles M11A 
Whitney Straight

Dette fly har været styrtet og været på et museum, derefter 
restaureret i 2002.

1936 Ryan ST-A Denne to-sædet lav-vingede monoplane var populær som 
træningsfly.

1937 Beech D17-S 
Staggerwing

Kraftig biplan fly med forskudt vinge layout, for øget stabilitet.

1937 Hawker Demon Hawker Demon oplevede oversøiske tjenester under Afrika 
krisen fra 1935-36.

1938 Foster Wickner 
Wicko

Tidligere passagerfly anvendt af RAF og med kælenavnet 
’Warferry’.

1938 Ryan SCW145 Denne 3-sæders Sport Coupe er en af kun fire der stadigvæk 
flyver.

1939 Gloster Gladiator Den sidste RAF biplan jager nogensinde, som kunne ramme 
257 mph.

1939 Monocoupe 90A High-wing monoplan har en 90 hk radial motor.

1939 Spartan 7W 
Executive

Spartansk passagerfly med dybe puder og varme.

1940 Bücker BU133C 
Jungmeister

Bruges som et avanceret træningsfly af det tyske Luftwaffe.

1941 Supermarine 
Spitfire Mk 1A

Startede livet som træningsfly. har nu sit hjem på Duxford 
Museum.

1942 Boeing Stearman 
75

’Spirit of Artemis’ fløj fra Sydafrika til Storbritannien i 2013.

1942 Douglas C53 
Dakota

Troppetransport afledt af DC3 passagerfly.

1943 Bristol Blenheim Oprindeligt designet som et kommercielt fly, så lavet om til 
bombefly under anden verdenskrig.

1943 Supermarine 
Spitfire Mk 1XB

Skød flere fjender ned og tjente derefter det belgiske 
luftvåben.

1944 Beech D17-S 
Staggerwing

Biplan har optrækkeligt hjulsæt - usædvanlig for tiden.

1945 De Havilland 
DH89 Dragon 
Rapide

Var yderst populær som både passager- og post fly.

1947 North American 
L-17A Navion

US-Air Force købte Navion som et troppe og transportfly.

1948 Stinson 108-3 
‘ Flying Station 
Wagon’

Efter krigen kunne Stinson 108-3 bruges til kommerciel drift. 
1759 blev lavet.

1949 Cessna 195 
Businessliner

Lastrummet var tilgængeligt både inde og ude af kabinen.

1952 Cessna 195 
Businessliner 

Tidligere kommercielt fly motoriseres af en 300 hk Jacobs 
radialmotor.

1961 De Havilland 
DHC-2 Beaver

Designet i 1946, og populært blandt piloter og militæret i 
afsides områder.

1941- 
1945

Lockheed P38 Et amerikansk fly med stempelmotor fra anden verdenskrig.

1948-
1956

Cessna 170 Et let, 4-sæders fly, enkelt-motor, 145 hk.
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De havilland DH53 Fow Moth 1934

Cessna 195 Businessliner 1952

Bristol Blenheim 1943

Hawker Fury Mk1 1935

Foster Wickner Wicko 1938
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Kl. 18.30 den 2. juni 1910 startede 
luftfartens pioner Charles Stewart Rolls 
alene i sit spinkle ”biplan” fra Swingate-
lufthavnen i nærheden af   Dover for at 
opnå verdens første non-stop dobbelt-
krydsning af Den Engelske Kanal med 
fly. 
 

Han havde ventet i frustration over en 
uge, da hans afgang flere gange blev 
aflyst af stærk vind, tåge eller mekani-
ske problemer med maskinen. Men 
til sidst var forholdene helt rolige og 
klare. Blandt tilskuere på klipperne var 
Rolls’ forældre, Lord og Lady Llangat-
tock, og hans søster og svoger, Sir John 
og Lady Shelley. 

Ifølge en rapport i ”Daily Telegraph”, 
Rolls nåede en højde på 900 fod og 
en hastighed på 40 miles i timen da 
han nærmede sig Frankrigs kyst. Kl. 
19.15 fløj han over den lille franske by 
Sangatte, hvor den nuværende kanal-
tunnel er. Han lænede sig ud af sit fly 
og kastede tre konvolutter med vægt 
i over bord, der hver indeholdt beske-
den: ” En hilsen til Auto Club of France 
... droppet fra en Wright-overflyvning fra 
England til Frankrig. CS Rolls, juni 1910. 
PS Vive l’Entente”. 
 
Han vendte derpå igen mod nord og 
satte kurs mod den engelske kyst. Kl. 
20.00 var han tilbage i Dover hvor ”Dai-
ly Telegraph” rapporterede, ”strand-
promenaden, klipperne og molerne er 
fyldt med begejstrede mennesker, og 
der er en intens spænding. Rolls bliver 
belønnet med begejstring fra dem ved 
at flyve i cirkler rundt om de ydre tårne   
på byens middelalderlige borg i typisk 
flamboyant stil. ”Jeg besluttede, at jeg 
havde masser af benzin, og mine mo-
torer fungerede pragtfuldt, at jeg ville 
cirkulere om slottet, selvom det ville for-
længe min flyvning betydeligt,” fortalte 
han Telegraph- korrespondenten. Pub-
likum elskede det. Dette var mere end 
blot underholdning: de vidste, at de var 
vidner til et øjeblik af historie. 

Med eventyret der varede i 95 minut-
ter, havde Rolls opnået to udødelige 
vartegn. Han var blevet den første 
engelske mand, der fløj et fly over Den 
Engelske Kanal, og den første pilot, der 
fløj tur-retur non-stop fra England til 
Frankrig og tilbage igen. 
 

Rolls-Royce mindes grundlæggerens Rolls-Royce mindes grundlæggerens 
banebrydende flyveturbanebrydende flyvetur
• Rolls-Royce fejrer 110-års jubilæum for Charles Stewart Rolls verdens første non-stop dobbelt    
  krydsning af Den Engelske Kanal med fly.

• Luftfartspioneren afsluttede rundrejsen fra Dover til Sangatte og tilbage den 2. juni 1910

• Rolls’ rekord returflyvning kom mindre end et år efter at Louis Blériot foretog den  første envejs     
  kanalskrydning.

• Flyvning viste sig at være Rolls’ sidste store luftfartspræstation, kun en måned før hans tragiske     
  død i en alder af 32 år
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Flyvningen var en sensation og gjorde 
Rolls til en national berømthed. Den 
nyligt kronede kong George V. sendte 
ham et personligt telegram - ”Dron-
ningen og jeg lykønsker dig dybt med 
den pragtfulde tværgående kanalflyv-
ning. George R.I.”  Fra Aero-klubberne i 
både England og Frankrig fik han sær-
lige priser. Londons berømte Madame 
Tussauds begyndte endda at lave en 
voksfigur af ham. 
”Flight Magazine” priste hans korintiske 
ånd og hævder højt for deres læsere, at 
Rolls havde lavet overflyvningen for at 
vinde anerkendelse og uden interesse 
for økonomisk gevinst. - en påstand, der 
måske har skuret noget i Rolls’ ører, da 
han næsten havde brugt en tredjedel 
af en million pund (i dagens priser) af 
hans egne penge ved at flyve i første 
halvdel af 1910 alene. Det var måske 
med dette i tankerne, at han skævt be-
mærkede: ”Det er den eneste gang, det 
lykkedes at tage ti liter brændstof ind og 
ud af Frankrig uden at betale told.” 
 
Det var et tegn på, hvor hurtigt luft-
fart og fly udviklede sig, Rolls’ rekord 
flyvning kom mindre end et år efter, 
at Louis Blériot havde bedøvet verden 
med den første flyvning fra Frankrig til 
England i juli 1909. Rolls foretog sin 
dobbeltkrydsning i en Wright Flyver, 
designet af Wilbur og Orville Wright, 
der havde registreret verdens allerfør-
ste flyvning i et tungere fly blot syv år 
tidligere i 1903. 
 
Denne tidsplan understreger den vir-
kelig farlige natur af Rolls eventyr. Hans 
fly, bygget af træ og stof afstivet med 
spander og wire, med et vingespænd 
på 12 meter og vejede kun 457 kg 
inklusive motoren - omtrent samme 
vægt som et flygel. De fysiske farer ved 
at krydse havet i en så primitiv maskine 
er åbenlyse; det ser ud til, at Rolls først 
selv besluttede at forsøge hjemturen, 
da han faktisk var over Sangatte og for-
sikrede sig om, at alt fungerede godt. 
 
Hans eneste sikkerhedsforanstaltning 
var en redningsvest til sig selv, og fire 
store opdriftstasker fyldt med trykluft 
surrede til maskinens understel. ”Daily 
Telegraph” bemærkede lakonisk: ”Hel-
digvis var der ingen grund til at teste 
deres effektivitet.” 
 
Men Rolls var erfaren. Hans flyv-karriere 
spændte over det der dengang næsten 
var hele luftfartshistorien. Rolls blev født 
i 1877, og blevet fascineret af motorer 
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i hans skoletid - det fortsatte han med 
og studerede ”Mechanical & Applied 
Science ” på Trinity College, Cambridge 
- og han blev betaget af at flyve lige 
fra starten. Han var et af de grundlæg-
gende medlemmer af Royal Aero Club, 
oprindeligt som ballonist, og foretog 
over 170 flyvninger og vandt Gordon 
Bennett-guldmedaljen i 1903. I foråret 
1909, da Wright-brødrene kom til Eng-
land fra Amerika som gæster på Royal 
Aero Club, fungerede Rolls som deres 
officielle vært. Et år senere blev han 
den kun anden person i Storbritannien, 
der blev flyverpilot. 
 
Efter deres historiske første møde i 
1904 forsøgte Rolls at overtale Henry 
Royce til at bygge et fly. Han mislyk-
kedes - man kan kun spekulere i, hvad 
vidundere der måtte have resulteret, 
hvis han havde lykkedes - Rolls købte 
en Wright Flyer, hvor med han foretog 
mere end 200 flyvninger.  
 
Tragisk nok var det i en sådan maskine, 
at Rolls mødte hans død kun en måned 
efter hans kanaloverflyvning. Den 12. 

juli 1910, under en konkurrence i Bour-
nemouth, brød halestykket af, og flyet 
styrtede til jorden fra en højde på 100 
fod, tæt på en overfyldte tribune. Rolls 
fik kraniebrud og blev erklæret død; han 
var den tolvte person i historien, der 
blev dræbt i en flyulykke, og den første 
brite der mistede sit liv i en flyulykke, 
blot et par uger før af hans 33års fød-
selsdag. 
 
Selvom Rolls i dag er langt mere be-
rømt for sine automobilpræstationer, 
var hans bidrag til luftfarten enormt og 
vigtigt. I april 1912 blev en statue til 
minde om hans dobbelte kanalover-
gang opført i Guilford Gardens ved 
Dovers strandpromenade; den står 
nu i Marine Parade Gardens, hvor den 
blev genopført den 2. juni 1995 af den 
daværende formand for Rolls-Royce 
Heritage Trust. 
 
Torsten Müller-Ötvös, administrerende 
direktør for Rolls-Royce Motor Cars 
fortæller, “Charles Rolls kombinerede et 
fint teknisk sind med en dristig eventyr-
lig ånd; det er ikke underligt, at luftfart 

og bilkørsel havde så magtfulde, næ-
sten magiske attraktioner for ham. Han 
var en ægte pioner inden for begge 
felter, medvirkende til udviklingen af   fly 
og motorvogne. ” 
Han tilføjede: ”Rolls udfordrede græn-
serne og vågede sig ud over dem, for 
hvad man troede var muligt, som hans 
flyvning på tværs af kanalen. Dermed 
tog han teknologi og menneskelig 
ambition ind i et helt nyt territorium. At 
han opnåede så meget i et så kort liv 
er ekstraordinært og inspirerende. Hans 
fantasi og mod lever stadig i vores firma 
nu mere end et århundrede senere. ” 
 
Og han konkluderer, ”Det synes pas-
sende at mindes hans bemærkelses-
værdige flyvning i år. Bortset fra den 
historiske betydning af 110-års jubi-
læum, kommer på et tidspunkt, hvor vi 
står over for alvorlige begrænsninger i 
vores frihed til at rejse og udforske. Det 
opmuntrer os til at fortsætte med at kig-
ge fremad, mod horisonten og drømme 
om eventyr, vi vil på i fremtiden - en 
påmindelse om, at alt er muligt.”

SJ

Rolls var et af de grundlæggende 
medlemmer af Royal Aero Club, 

oprindeligt som ballonist.
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Her ser du den ultimative løsning for at bevare din relation til 
det flyvende når du mister din medical eller dit certifikat.

Dette er en Cirrus SR22 fra 2003 på en 1999 Chevy tracker 
med automatisk transmission, 4wd, a/c, backup kamera, 
sirener, pa-system og ikke mindst en arbejdende propel.

Vent til du trækker op ved tankstationen og se hvad der sker, 
den giver garanteret mere opmærksomhed end når du skal 
tanke din VW Polo.

SJ

”Let modificeret” Cirrus SR22




