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Bestyrelsens klumme:

Endvidere udestår formentlig en større opgave omkring 
skoleflyvning, idet EASA har meddelt, at skoling kan foregå 
på Annex I fly. Da det er os, der er i besiddelse af bemeldte 
fly, må vi, i samarbejde med TBBST, have udarbejdet nogle 
konkrete retningslinjer for, hvorledes det kan foregå, herunder 
om Annex I fly kan opereres under en kommerciel flyveskole 
eller om det bliver nødvendigt at oprette en DTO (Declared 
Training Organisation). 

Vi benytter lige lejligheden til at minde om, at man, hvis man 
har et projekt, der endnu ikke er nået til prøveflyvningsfasen, 
skal uploade formular F/5 til Projektportalen SENEST d. 1. 
oktober.
 
Endelig er der ikke mindre end 58 projekter og fly, der har 
påmindelser på Projektportalen. En påmindelse betyder, at ét 
eller flere dokumenter udløber indenfor 6 uger. Det vil derfor 
være en god idé for alle, lige at logge ind på Projektportalen 
og tjekke status på eget fly eller projekt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

2 flotte veteranfly fra  
TimeWinder  2017

Allerførst en tak til de, der mødte op til årets generalforsam-
ling, trods det udeblevne KZ Rally. Der var tale om KZ & V´s 
hårde kerne, men det var glædeligt at blive mindet om, hvor 
stor den hårde kerne er. Tak!

Som det fremgår af referatet, blev bestyrelsens sammen-
sætning den samme som i det forgangne år. Bestyrelsen 
konstituerede sig efterfølgende som vanligt, dvs.

Formand og chaptersekretær Tim Jørgensen
Næstformand   Jacob Laue Petersen
PU-formand   Henrik Gabs-Pedersen
Redaktør   Orla Kragh Jensen
IT ansvarlig   Jan Dahl Thøgersen
Teknikansvarlig               Troels Juhl Kristensen
Kasserer                Katrine Friborg Bæk

Bestyrelsen har, som det fremgår af årsberetningen, været 
temmelig godt beskæftiget i det forgangne år. Klubbens 
arbejdsopgaver bliver til stadighed flere og større, hvorfor det 
kort blev drøftet, om bestyrelsen med fordel kunne udvides 
med to personer, idet nogle af de nye opgaver vil tage et vist 
omfang.

Det drejer sig konkret om Young Eagles programmet, som 
skal have en engageret tovholder og vort brændstofselskab, 
som skal styres af en dedikeret person.
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Årsberetning 2019/2020

Bestyrelsen 2019/2020 
Formand og chaptersekretær Tim Jørgensen
Næstformand   Jacob Laue Petersen
Kasserer    Katrine Friborg Bæk
Redaktør   Palle Christensen / 
     Orla Kragh Jensen
PU-Formand   Henrik Gabs-Pedersen
Rekrutteringsansvarlig  Troels Juhl Kristensen
IT-ansvarlig   Jan Dahl Thøgersen

Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen 2019 
som ovenfor anført. 

Idet det er forbundet med store omkostninger at samle be-
styrelsen fysisk, foregår det meste af bestyrelsesarbejde ’på 
nettet’. De sager, som skal behandles af bestyrelsen, behand-
les løbende ved hjælp af e-mail og telefon. Dels fremmer det 
ekspeditionen og dels sparer det mange kørepenge. 

Medlemssituationen og medlemsservice
Klubbens medlemstal var, ifølge projektportalen d. 20/8, 492 
personer. Det er 10 mere end sidste år, hvilket vi umiddel-
bart må erklære os tilfredse med. Sandheden er desværre 
også dén, at godt 30 medlemmer er i kontingentrestance, så 
medlemstallet ender måske alligevel med at blive faldende.

Økonomi
Regnskabet udviser et overskud på ca. kr. 100.000,-. Det 
mener jeg, vi kan være tilfredse med. Regnskabet indeholder 
en ekstraordinær afskrivning på hangaren i Stauning, som er 
blevet solgt, da vi stod overfor en stor omkostning til renove-
ring af hangaren.

Der har været temmelig megen aktivitet i Projektudvalget. 
Der er mange, der har ønsket at importere/statuskonvertere/
bygge og restaurere, så Projektudvalget har kunnet bidrage 
til klubbens økonomi med ca. kr. 50.000,-. Til gengæld har 
kursusaktiviteten været lav, så indtægten herfra har været 
yderst beskeden.

Oscar Yankee
Klubbladet er igennem et stykke tid udkommet som PDF-
dokument, som medlemmerne kan hente på projektportalen. 
Det giver fuld valgfrihed for, om man ønsker at printe bladet 
eller om man ønsker at læse det på sin tablet.

Denne løsning sparer klubben for en omkostning på ca. 
100.000,- om året. Disse midler kan således bruges til andre 
formål, til gavn for klubbens praktiske aktiviteter. –Og her 
tænker jeg bl.a. på dét EAA Center, vi ønsker os en dag.

Der er også 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 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! 

Generalforsamling og Årsberetning 2019/2020  
Lørdag den 22. august 2020

Dirigent: Niels Kristian Kjær

KZ & Veteranfly Klubben (EAA Chapter 655)
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Generalforsamling
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!

Der skal også lyde en stor tak til Steen 
Jørgensen, som nu laver layout på Oscar 
Yankee. Steen er dén Steen, som købte 
KZ & V´s to KZ III projekter og nu er ved 
at restaurere den ene. Steen udgiver i for-
vejen ”Veteranposten”, som mange sikkert 
kender, så han er en erfaren mand udi 
bladproduktion, hvilket også har kunnet 
ses på de sidste udgaver af Oscar Yankee.

Nyhedsbreve
Nyhedsbrevene fra klubben forsøges sta-
dig bragt ca. en gang om måneden. De 
indeholder bl.a. nyt fra EAA og nyheder 
fra Trafikstyrelsen og anden info, f.eks. 
invitationer til forskellige arrangementer 
og nyt fra verden omkring os. 

Hvis man ikke får et nyhedsbrev pr. e-
mail, er det formentlig fordi ens e-mailad-
resse ikke er opdateret på Projektportalen. 
Hvis man ønsker at modtage nyhedsbre-
vene, må man selv tage initiativ til, at ens 
kontaktinfo bliver opdateret.

Klubbens IT 
Projektportalen er i drift og arbejdet med 
en ny hjemmeside pågår stadig. Vi ønsker 
os fortsat materiale til hjemmesiden, så 
hvis nogen ligger inde med en byggelog 
med tilhørende fotos, hører vi gerne om 
det!

Møder med Trafikstyrelsen
TBST har fortsat ikke haft noget at ud-
sætte på KZ & Vs sagsbehandling.
Vores Delegation af Afgørelseskompeten-
cer skulle have været endeligt overdraget 
i sommer, men det har endnu ikke været 
muligt at få et møde i stand desangå-
ende. – Men sommeren er selvfølgelig 
heller ikke forbi endnu!

Kurser
I årets løb har vi afholdt et vedligeholdel-
seskursus hos Air Service i Vamdrup.
I dén forbindelse skal der atter en gang 
lyde en kæmpe tak til Air Service og Bent 
Iversen, fordi vi igen måtte benytte deres 
faciliteter.
Der skal selvfølgelig også lyde en stor tak 
til de dygtige og særdeles erfarne instruk-
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tører, Vasu fra Air Service og vore med-
lemmer Rasmus Thorsen og Flymøller. 
Det er vist første gang, SÅ megen erfaring 
har været samlet på ét og samme kursus!

Der var endvidere planlagt et lærredskur-
sus og et trækursus, men begge disse 
blev aflyst pga. Covid-19. Vi håber, det 
bliver muligt at gennemføre disse kurser i 
løbet vinteren. 

KZ&V som EAA Chapter
Her vil jeg gentage, hvad der har været 
sagt de sidste mange år: 

Som det er de fleste bekendt, er KZ & V 
organiseret som EAA Chapter 655. Det 
har vi enorm gavn af. Vi skal huske på, at 
størstedelen af dét, vi går og foretager os, 
udspringer af noget, én eller anden fyr 
i EAA har gjort før os. I virkeligheden er 
det vel sådan, at praktisk taget alle store 
nyheder indenfor Annex I fly, kommer fra 
EAA og bunder i et stykke frivilligt arbejde, 
en klubkammerat har udført.

Derfor: Hvis du ikke allerede er medlem, 
så meld dig ind i EAA. Det er en fantastisk 
ressourcestærk organisation, som bl.a. 
arrangerer AirVenture i Oshkosh og som 
har en åre med i vandet på de allerfleste 
områder. Hvis det ikke var for det eksem-
pel og det arbejde, EAA viser og udfører, 
ville ingen af os kunne flyve i BL 2-2 fly 
i dag. Igen: meld dig ind, det skylder vi 
hinanden!

Restaureringsfonden
Restaureringsfonden lever og har det 
godt. Der er i det forgangne år ydet et 
enkelt lån. Det var til den schweiziske 
syver, som en gruppe af vore medlem-
mer tog initiativ til at få hentet hjem og 
nu er ved at sætte i stand. Projektet har 
været og bliver fortsat beskrevet i Oscar 
Yankee, så jeg behøver næppe holde en 
længere tale her. Fra bestyrelsens side 
vil vi gerne takke Niels, Jørgen og Claus 
for det fine initiativ; det var rart at få dén 
flyver bjærget!

Rally
Datoen for KZ Rally 2020 blev oprindelig 
fastsat til 21. – 23. august, hvilket var 
ment som et venligt eksperiment. 
Den direkte årsag var, at den næststørste 
begivenhed i Sverige, Kräftstjärtsvängen 
i Siljansnäs, ligger i 2. weekend i august. 
Dette arrangement trækker en stor del 
af svenskerne og såmænd også en del 
danskere, hvorfor vi ikke har set alle disse 
glade mennesker til KZ Rally de senere år. 
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Generalforsamling
Nu syntes vi, de skulle have chancen for 
at komme til KZ Rally, men dén plan blev 
så –som så mange andre planer- overha-
let af Covid-19.

På et tidspunkt i løbet af efteråret, sætter 
vi os ned sammen med svenskerne og 
ser, om ikke vi kan udarbejde nogle ral-
lydatoer, der passer sammen.
Hvis alt glipper, vender vi formentlig 
tilbage til 2. weekend i august.

I forhold til KZ Rally 2021, kan vi al-
lerede nu melde ud, at det kommer til 
at foregå  på Koldingegnens Lufthavn. 
Vi fik, til i år, en mægtig fin invitation fra 
vore lokale medlemmer her på pladsen, 
men vi synes, det ville være en skam at 
brænde et flot og dyrt rally af i år, da vi 
ikke kunne regne med, der ville komme 
særlig mange.
Beslutningen endte med at blive, at KZ 
Rally 2020 blev et éndagsarrangement 
med fokus på afholdelse af generalfor-
samling. 
Til gengæld holder vi i 2021 et lidt større 
arrangement end vi plejer, forudsat, selv-
følgelig, at verden til dén tid er nogen-
lunde normaliseret. 

Initiativer og arrangementer i det for-
gangne år:
Det har været et travlt år for bestyrelsen.

Der har været temmelig megen sags-
behandling på Projektportalen. Vi har i 
skrivende stund behandlet ca. 2000 do-
kumenter af varierende kompleksitet, lige 
fra F/5´ere til komplette flyvehåndbøger. 
Projektportalen er et helt fantastisk værk-
tøj i forhold til KZ & V´s administrative 
opgaver og der udvikles til stadighed på 
Projektportalen i takt med, at nye behov 
opstår. Der er stadig temmelig mange 
medlemmer, der aldrig har været log-
get ind på Projektportalen. Vi opfordrer 
endnu en gang til, at man logger ind og 
kontrollerer at éns profiloplysninger er 
korrekte. Hvis profiloplysningerne er kor-
rekte, modtager man også automatisk klubbens nyhedsbreve, 
Oscar Yankee osv.

Jan Thøgersen har tilsyneladende for megen fritid, for han 
har, i tillæg til de mange andre opgaver, han går og løser, 
kastet sig over KZ-tegningerne. Tegningerne er som bekendt 
blevet skannet, men de var vanvittig datatunge, da de var 
skannet som full size scans på en kæmpestor skanner, så der 
ofte kun var indhold på få procent af en side. Jan har redige-
ret de ca. 10.000 dokumenter, så de kun indeholder dén del, 
der faktisk er indhold på. De behandlede tegninger er blevet 
uploadet til Projektportalen. 

I forhold til støjmåling, så har Troels Juhl Kristensen og Claus 
Vad fået styr på procedurerne og lavet en ny aftale med 
Esbjerg Lufthavn, hvor vort kendte ansigt Allan Jensen i øvrigt 
er AFIS-mand.
Det vil sige, at vi fortsat kan udføre støjmåling i Esbjerg. Hvis 
nogen mangler at få udført støjmåling, skal de derfor kon-
takte Troels.

KZ & V har oprettet sit eget brændstofselskab, som impor-
terer avgas fra Polen. Selskabet hedder Avgas.dk og formå-
let med selskabet er, som navnet kunne antyde, at skaffe 
benzin til priser, der ligger væsentligt under ”markedsprisen”. 
Brændstoffet er præcis det samme, som findes i alle landets 
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tankanlæg, da det kommer fra den samme producent i den 
samme tankbil. Vi er så småt kommet i gang og har indtil vi-
dere leveret godt 40.000 ltr. benzin til forskellige flyvepladser.
Hvis din flyveplads eller flyveklub mangler brændstof, skal du 
ikke forsømme at henvende dig; brændstoffet er billigt og der 
er mere, hvor det kommer fra! 
Planen er, at brændstofbestilling, fakturering mv. i videst mu-
ligt omfang skal automatiseres, så brændstofselskabet ikke 
belaster bestyrelsen mere end højst nødvendigt. 

Vi har modtaget temmelig mange invitationer fra andre klub-
ber i det forgangne år. Fælles for dem alle er desværre, at ar-
rangementerne ét for ét er blevet aflyst pga. Covid-19. Fælles 
for dem alle er til gengæld også, at man vil forsøge at afvikle 
arrangementerne i 2021. Vi giver selvfølgelig meddelelse 
herom, når der bliver fastsat datoer, både pr. nyhedsbrev og 
på KZ & V´s Facebookgruppe.

Jeg skal ikke undlade at bringe en sædvanlig opfordring. Ar-
bejdet med foreningens drift hviler på usandsynlig få hænder, 
der indimellem også er nødt til at udføre andre opgaver eller 
ligefrem forsørge deres familier. Derfor; hvis du nogle gange 
synes, du går og småkeder dig eller hvis du synes der er 
noget, KZ & V burde beskæftige sig med eller gøre bedre, så 
skal du ikke holde dig tilbage. Ethvert indslag bliver hilst vel-
kommen, særlig hvis det følges op med en plan for, hvordan 
det lader sig udføre.

Jeg vil slutte denne del af beretningen med at ønske alle en 
fortsat god dag og, ikke mindst, en fortsat god flyvesæson! 

KZ & Veteranfly Klubben er vært ved et let måltid.

Noter Navn 2019/2020 2018/2019

1 Indtægter primær drift 178.673 100% 202.772 100%

2 Omkostninger primær drift - 48.418 27% - 76.239 38%

3 Oscar Yankee 0 0% - 51.178 25%

4 Drift af klubhus - 30.893 17% - 32.418 16%

5 Drift af hangar - 33.490 37% - 9.181 5%

Resultat af primær drift 65.872 37% 33.756 17%

6 Resultat af projektudvalget 49.445 28% 93.274 46%

7 Kursusvirksomhed 880 0% 2.263 1%

Resultat før renter 116.197 65% 129.293 64%

8 Renterindtægter 13.809 0% 68.139 34%

9 Renteudgifter - 32.766 18% 0 0%

Kursdifferencer 0 0% - 25 0%

Periodens Resultat 97.240 54% 197.408 97%

Resultatopgørelse

KZ & Veteranfly Klubben KZ & Veteranfly Klubben 
Årsregnskab 2019/2020 • CVR 15 73 96 49Årsregnskab 2019/2020 • CVR 15 73 96 49



93 • 2020

Generalforsamling

Noter Navn    31.03.2020 31.03.2019

Anlægsaktiver

Anparter, Avgas.dk 40.000 0

10 Klubhus 218.703 238.586

11 Hangar 0 61.845

12 Værktøj og instrumenter 10.593 15.890

13 Flyprojekter 3.904 4.559

Anlægsaktiver i alt 273.201 320.879

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende kontingenter 21.400 3.200

Øvrige tilgodehavender 0 1.500

Værdipapirdepot 526.270 557.746

Bank 7670 2071 665 634.583 458.989

Omsætningsaktiver i alt 1.182.253 1.021.434

Aktiver i alt 1.455.454 1.342.313

Aktiver

Noter Navn    31.03.2020 31.03.2019

14 Egenkapital 1.209.312 1.112.072

Gæld

Kreditor 600 600

Forudbetalt kontingent 155.044 139.144

15 Restaureringsfonden i alt 90.498 90.498

Gæld i alt 246.141 230.241

Passiver i alt 1.455.454 1.342.313

Passiver

Årsregnskab 2019/2020Årsregnskab 2019/2020
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Referat

1. Niels Kristian Kjær blev valgt til dirigent.

2. Tim Jørgensen aflagde årsberetning. COVID19 har lagt en   
 dæmper på aktiviteten i klubben, bla. Kursusvirksomhe-  
 den. Et enkelt vedligeholdelseskursus nåede dog at blive   
 afholdt.

3. Katrine fremlagde klubbens årsregnskab. Klubbens hangar  
 i Stauning blev solgt med et tab, men set i lyset af en   
 større udgift til renovering af hangaren, valgte bestyrelsen  
 at sælge.

4. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev   
 vedtaget.

Lørdag den 22/8-2020 kl. 13.00 blev der afholdt 
generalforsamling i KZ & Veteranfly Klubben i Søren 
Andersens hangar på Koldingsegnes Lufthavn (EKVD)

5. Tim Jørgensen, Troels Juhl Kristensen, Katrine Friborg Bæk  
 samt Jan Thøgersen blev genvalgt. Orla Kragh Jensen   
 erstattede Palle Jørgen Christensen.

6. Bjarne Gren og Niels Kristian Kjær forsætter som revisorer.

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

Jan Thøgersen fortalte lidt om projektportalen. Der blev talt 
om muligheden for skoleflyvning på BL 2-2 luftfartøjer. Et 
af klubbens medlemmer meldte sig frivilligt til en arbejds-
gruppe.

Efter generalforsamlingen fik klubbens medlemmer serveret 
grillpølser, brød samt kartoffelsalat. Tak til Jacob og Troels.

De gamle fly kan altid være samtaleemne
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en sten ind ad vinduet, har jeg faktisk 
aldrig været så vild med KZ’ere. Det er 
langsomme, ikke for kønne og flyve-
egenskaberne er en smule tvivlsomme. 
Dog var Tykke Yrsa noget helt specielt, 
en gammel dame, men i top form. Når 
ingen så det, betragtede jeg hende og 
berørte forsigtigt hendes glatte kurver.
For ligesom at trække lidt i land med 
min holdning til KZ’ere, fik jeg vist en 
dag i hangaren i hyggeligt selskab med 
ligesindede og lidt humle sagt, hvis 
Tykke Yrsa nogensinde kommer til salg 
køber jeg hende omgående.

 Der 3 uger og Carl-Erik Olsen som vist 
ikke behøver yderligere præsentation i 
dette forum, fik sagt til Søren Lykkega-
ard der ejer ”min” flyveplads, at Tykke 
Yrsa måske gik hen og kom til salg. 
I februar 2020 blev jeg efter en læn-
gere godkendelsesprocedure godkendt 
til langsomt at overtage hende.
Jeg fik fløjet 50 timer på hende og er 
blevet ret vild med hende. Langsom ja, 
men helt perfekt til Hanne og jeg, vores 
løbehjul og bagage til en weekendtur. 
Når hun først finder ud af hvem der 
bestemmer, er hun faktisk ret medgør-

For at gøre en meget lang historie en 
smule kortere, forelskede jeg mig i 
slutningen af 2019 i Tykke Yrsa. 
Efter at have haft 9 før hende, stod hun 
pludselig en dag i på Rolfsted flyve-
plads, efter ellers hæderlige mennesker 
havde fået kortsluttet Sydfyns Flyve-
plads. Der var ikke længere plads til 
hende der og hun rykkede ind i ”min” 
hangar. 

Jeg var between planes, efter jeg havde 
solgt min RV8’er og var fyr og flamme 
for at få en ny flyver. Med fare for at få 

På uønsket visit hos Den Lille PrinsPå uønsket visit hos Den Lille Prins
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lig. Man kan komme næsten overalt ind 
og ud med fuldt hus, og så er det da 
meget rart at folk også beundrer hende 
overalt, hvor hun kommer. 

Denne sommer blev det endnu engang 
bestemt at sommerferien skulle gå 
sydover i eget fly. Vi elsker bare at 
pakke en fjeldræv til en eller to ugers 
udflugt rundt i Europa. Vi har altid en 
plan, men den holder sjældent når man 
turer rundt VFR, men det er også en del 
af charmen. 

Planen i år blev således, at vi fredag ef-
termiddag fløj fra Rolfsted til Rendburg 
for tankning, og videre til Magdeburg 
for overnatning. Vi planlagde at tilbringe 
nogle dage i Portoroz i Solvenien. Det 
er et kongested, hvor vi har været et par 
gange tidligere. 
Alt var godt, ferien var begyndt. Petra, 
den rare storrygende dame i tårnet i 
Rendsburg ønskede ”Guten Flug” og 
vi landede senere i Magdeburg, hvor 
vi fik tanket og Tykke Yrsa indlogeret i 
den fine hangar på en stor karrusel, dog 
i selskab med grimme små moderne 
plastik flyvere. Der var god afstand, så 
det gik fint. 

Vi tog vores løbehjul og kørte ind til 
byen for overnatning. En hyggelig by 
med masser at restauranter og små 
hyggelige barer og værtshuse. 
Første afvigelse fra planen var næste 
dag, hvor vi ville flyve via Fertöszentmik-
lós i Ungarn for tankning og videre til 
Portorož. Lave skyer og dårlig sigt gjorde 
det tvivlsomt om det kunne lade sig 
gøre. 

Vi besluttede derfor at flyve til Prag, 
hvor vejret var godt og øllerne altid er 
kolde. Vi landede på Tocná en smule 
syd for Prag. Vi fik fuel og tøjrede Tykke 
Yrsa op for natten. Vi bestilte hurtigt 
en Uber og stod i centrum af Prag en 
lille halv time senere. Det kostede 73 
kroner, blot til information. Tocná er en 
privat plads med en meget flot hangar 
fyldt med flotte gamle ”gucci” fly. Der 
er overvågning på 24/7, dog er ejerne 
ikke specielt interesserede i at få alt for 
mange besøgende. Flinke folk, men de 
vil bare gerne have pladsen for dem 
selv.

Søndag fløj vi videre til Fertöszentmik-
lós i lidt spookey vejr gennem et lille 
stykke af Østrig, men med professionel 
ATC og god radiodækning, fik vi os listet 
over den østlige del af Alperne. Havde 

lidt problemer med radiodækningen 
og fik ikke kontakt til Fertöszentmiklós, 
før vi landede på den ukontrollerede 
plads. Vi fik fuelet og diskuteret lidt med 
den arrogante hvalp der sad i tårnet. 
Da han var færdig med at kysse med 
pigebarnet, der passede restauranten, 
fik vi hende til at varme en skål gullasch 
suppe. Ikke et sted at skrive hjem om, 
men nu gør jeg det så alligevel for at få 
historien til at hænge sammen. 
Fra Fertöszentmiklós gik turen via Mari-
bor og Ljubljana til Portorož. Slovenien 
er et fantastisk smukt land med bjerge 
dækket af skov og en ganske kort kyst-
linje ud mod Adriaterhavet. 

Her blev de næste 5 dage tilbragt med 
afslapning, badning, gåture og små 
udflugter. 

Den efterfølgende lørdag, ville vi flyve 
retur af den samme rute, men vi måtte 
ændre planen igen. Vejret inde i Slove-
nien var for ringe til VFR, så vi beslut-
tede at flyve fra Portorož via Albenga i 
Italien, op gennem Rhonedalen til Lyon 
Bron for at ende i Speyer i Tyskland for 
overnatning. En planlagt airborne time 
på ca. 8 timer og 30 min. med 2 timer 
til de to fuel stop i hhv. Albenga og 
Lyon, kunne vi være fremme i Speyer 
lige lidt før lukketid klokken 20 lokal. 
Vi startede ud af Portorož som det før-
ste fly den dag klokken ca. 09:30. Turen 
gik mere eller mindre direkte over den 
nordlige del af Adriaterhavet og tværs 
over Italien til Albenga, som er en super 
fin flyveplads der ligger inde i bunden 
af en slugt der ender direkte ud til Mid-
delhavet. 

Vi fik tanket, fyldt efter med olie og 
flinke Italienske og Tyske ligesindede 
piloter forelskede sig i Tykke Yrsa, stil-
lede spørgsmål til hendes historie og 
tog billeder ude og inde. Planen holdt, 
vi startede 41 min senere ud af Albe-
nga mod Lyon. Alt var godt, motoren 
spandt, ATC var samarbejdsvillig med 
en UK controller i Nice (det er nu rart 
når de forstår engelsk). Vejret var fint og 
vi shortcuttede ruten lidt ind over den 
sydvestlige del af Alperne. Tykke Yrsa 
var i top form og havde luft til at slæbe 
os op i FL105, med sikker afstand til de 
store sten under os.
 
Vi fløj højt over Grenoble og begynde 
så småt at forberede os på kampen 
med ATC i Lyon, for at få tilladelse til at 
krydse deres sydøstlige TMA/CTR for 
at komme ind til Landing i Lyon Bron.  
Jeg påbegyndte mit decent og foretog 
de første par opkald til Lyon approach. 
Meget normalt, at man skal kalde op 
VFR et par gange inden de svarer. Helt 
som ventet blev der heller ikke svaret 
denne gang, selvom vi relativt tydeligt 
kunne høre både Lyon og de få andre 
fly i luften. Nevermind det er Fransk 
ATC……

Præcis klokken 16:09 bemærker vi beg-
ge en tydelig mislyd fra motoren, noget 
der mindede om en meget tydelig 
ventiltikken og ganske kort tid efter kom 
der kort noget røg i kabinen. Motoren 
begyndte at tabe omdrejninger og gå 
meget ujævnt. Olietrykket der normalt 
ligger omkring 40 psi, var nede på 30 
psi og hastigt faldende. Min første tanke 
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var, hvorfor skulle vi også flyve så langt 
væk i Tykke Yrsa, det kan man da heller 
ikke byde sådan en gammel dame. 
Nu var det alvor, motoren gik virkelig 
ujævnt og kunne ikke holde mere end 
1700 - 1800 RPM. Olietrykket lå nu 
nede på 8-10 psi. Vi var heldigvis stadig 
i ca. 6.800 fod og var ikke i tvivl om, at 
der var en nødlanding i sigte. Jeg kaldte 
Lyon approach (samme frekvens som 5 
min tidligere ikke havde svaret). 
”Lyon Approach OY-DTY MAYDAY 
MAYDAY MAYDAY we have a very rough 
running engine, no oil pressure and I 
expect it to quit soon”
”OY-DTY roger squark ident”
”Squark ident we are trying to make it 
to the field” 
”OY-DTY you are cleared to land RWY 
35L” 
”Cleared to land RWY 35 L I think we 
can make it to the field” 
Vi kæmpede således videre med at 
holde liv i motoren, der gik stadig mere 
uroligt og olietrykket svingede mellem 
ingenting og måske 5-8 psi. 
”OY-DTY can you change to TWR 
120.450?” 
”Yes over to TWR 120,450”
Min tidsfornemmelse forsvandt, men 
ved hjælp af Skydemon kan jeg se 
vi har fløjet ca. 8 min med en dårlig 
motor. Da jeg vurderer, at vi med sik-
kerhed kan glide ind til Lyon, vælger jeg 
at stoppe motoren, dels for at minimere 
skaderne på den, og dels i frygt for at 
noget skal ryste fra hinanden. 
”OY-DTY can you give me your altitude” 
”3.700 and no worries we can make to 
to the field” 

Jeg har ikke kommunikeret med Hanne, 
min kæreste og passager under forlø-
bet, men vi har fløjet rigtig mange timer 
sammen og jeg fornemmer hun er helt 

med på hvad der skal ske, og så er hun 
ikke en piv skid.  Jeg bemærker ud af 
øjenkrogen at hun strammer sine seler, 
hvilket bekræfter mig i at yderligere 
briefing er overflødig. Vi har i øvrigt altid 
talt lige ud af posen omkring risikoen 
ved flyvning og hvorledes et eventuelt 
motorstop givetvis ville forløbe. 
Nå, en gang svæveflyver altid svæve-
flyver, vi lander fint blødt og sikkert på 
bane 35L og triller ind på A6 og står 
stille 5 meter før HP. Det er trods alt lidt 
siden jeg har trænet glidemærkelandin-
ger. 
”Lyon TWR OY-DTY do you want us to 
push the aircraft 10 meters forward to 
vacate the RWY?” 
”OY-DTY yes please and welcome til 
Lyon” 

Vi har fået besøg af hele den tyrkiske 
musik med det sidste skrig i brandbiler. 
Ikke mindre en 3 af dem parkerer om-
kring os og er klar til at blæse den Tykke 
Yrsa omkuld om nødvendigt. Nu er der 
altså absolut ingen ild og jeg står ud af 

kabinen og vifter med armene og råber 
STOP STOP NO FIRE. 

De flinke brandfolk der ikke kan et kuk 
engelsk holder os således i skak i de 
næste 1 ½ time på taxiwayen i den 
brændende sol og 34 graders varme. 
Ingen toilet, ingen drikkevand, ingen 
debreifing. Blot flinke smil, træk på 
skuldrene og noget med petit aircraft 
assistance…..

Jeg lader mit vand på taxiwayen, åbner 
motorskærmen og konstaterer, at olie-
dækslet er blæst af og jeg begynder at 
tørre olie af.  

Efter 1½ times venten og inaktivitet, 
begynder Hanne og jeg at skubbe 
flyveren. Først råber de stop, men så er 
det lige som om det går op for dem, 
at det rent faktisk er muligt at skubbe 
den med håndkraft. Brandfolkene siger 
noget med ’wait for boss’ og 5 min 
senere kommer en lille karseklippet æl-
dre senior brandmand med lidt højere 
rang. Han nærmer sig mig, men ser lige 
forbi mig. Heller ikke nemt at være den 
store chef, der skal løse denne kom-
plicerede operation, at flytte en 7’er 
på 600 KG stående på 3 intakte hjul 
væk fra taxiwayen. Den store chef får 
endelig sat den farlige farlige operation 
i gang, og kommanderer sine to tykke 
og sveddryppende brandmænd ud i 
venstre stræber for at hjælpe Hanne og 
jeg med at skubbe. Jeg beder den ene 
brandband om at gå over til højre stræ-
ber. Det kæmper han lidt med at forstå, 
når nu chefen har fortalt ham noget 
andet, men han accepterer det dog. 
Den store chef sætter sig ind i hans 
gule 4-hjulstrækker med aircondition 
og sætter det store rotorblink i gang og 
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eskorterer os sikkert til J31, 400 – 500 
meter væk. 

Brandfolkene stempler ud og 2 franske 
betjente møder op. Det taler som de 
øvrige inte engelsk og beder om noget 
der må være Tykke Yrsa’s og mine papi-
rer. De nusser lidt rundt med papirerne 
og efter noget tid får jeg dem tilbage og 
de siger ”OK”. 

Jeg finder nogle klodser og nogle sand-
sække et stykke der fra og begynder at 
slæbe dem over til flyet, for at få hende 
sikret for natten. 

En ny Franskmand i hvid skjorte og et 
ID kort om halsen dukker op. Han kan 
en ganske lille bitte smule engelsk og 
forklarer os, at han vil eskortere os ud 
af lufthavnen. Sikkert inde på landside, 
siger han ’bye bye’ og gør tegn til at nu 
er vi frie og kan gøre hvad vi vil. Det 
er jo sådan set fedt nok, men vi har jo 
ligesom Tykke Yrsa stående på airside, 
så jeg beder ham om et nummer til en 
eller anden über ober, der kan hjælpe 
os med at komme ind på lufthavnen 
dagen efter. Jeg får et telefonnummer 
til noget der viser sig at være en Ope-

rations Duty Manger (det hedder noget 
virkelig mærkeligt på fransk). Jeg kender 
ikke sådan en størrelses plads i hierar-
kiet, men det må vi tage til takke med. 
Vi tager på hotel blot få skridt fra 
lufthavnen, får aftensmad, et par kolde 
øl og taler hændelsen igennem flere 
gange. 
 
Jeg begynder at ringe rundt til det me-
ste af mit flyvernetværk, for at finde ud 
af hvordan pokker jeg får mig rodet ud 
af denne situation og får liv i Tykke Yrsa 
igen eller får hende transporteret hjem. 
Efter at være overbevist om, at rystelser 
i motoren var årsagen til at oliedækslet 
var faldet af, vågnede jeg om natten og 
kunne selvfølgelig regne mig frem til, 
at jeg var blevet distraheret og havde 
måske en smule for travlt med at over-
holde vores lidt for stramme plan. 

Øv, det hele var pilotfejl og min skyld. 
Næste morgen tager jeg kontakt til en 
pilot ved morgenmadsbuffeten i håb 
om, at hun er lokal og kender nogle 
folk i miljøet som kan hjælpe. Hun 
er rigtig sød og har faktisk set vores 
landing dagen før. ”It looked very scary 
you came down very steep with your 

nose pointing away from the RWY”. It’s 
called a sideslip (det sagde jeg så ikke). 
Hun ringede omgående til sin OBS og 
fik nummeret på det lokale værksted, 
som viste sig at være folk der skruede 
på Airbus. Jeg ringede til dem og fik 
fat i en yngre gut ved navn Vincent, 
der kunne tale engelsk. Jeg forklarede 
ham situationen og efter lidt overtalelse 
sagde han, at de lige ville kigge på det.   
Vi gik ind på den meget tomme luft-
havn og stoppede en tilfældig ansat. 
Vi gav ham nummeret vi havde fået 
dagen før på Operations Duty Manger, 
som han ringede til. Vi blev bedt om 
at vente og efter laaaaang tid dukkede 
Mr. Lionel op med en masse papir 
på fransk som vi skrev under på. Han 
førte os til en række kontorer med folk 
i uniformer og vupti 2 timer senere var 
vi tilbage på J31 ved Tykke Yrsa, hvor 2 
flinke flymekanikere stod klar.
 
Vi tørrede hende af underneden og 
i motorrummet, hældte olie på og 
startede hende igen. Motoren gik forsat 
vildt ujævnt og byggede ingen olietryk. 
Jeg ringede hjem til Conti kyndige folk, 
der sagde vi skulle prøve at starte igen 
og køre med den i 2 min. Jeg startede 
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Anmeldelse til Havarikommissionen 
 
Ved havarier og alvorlige hændelser med 
luftfartøjer, der henhører under BL 2-2 
skal man forholde sig på følgende måde: 
 
Havariet / den alvorlige hændelse skal 
straks anmeldes til:  

Havarikommissionen for civil luftfart og 
Jernbane ( HCL)  

Jættevej 50A, 1.sal, mf 4100 Ringsted Tlf. 38 71 10 66 Hjemmeside: http://www.hclj.dk e-mail:  aib@havarikommissionen.dk  
 
Definitioner:  

- Havari, hvor der sker personskade 
og/eller strukturel skade på luftfar-
tøjet. - Alvorlig hændelse, hvor der har 

været en overhængende fare for, 
at en situation kunne udvikle sig til 
et havari.  

Anmeldelse til TBST Havariet / den alvorlige hændelse skal 
desuden anmeldes til TBST.  Dette gøres 
ved fremsendelse af kopi af rapporten til 
HCL. 
 
Vigtigt - anmeldelse til VK Foruden anmeldelse som ovenfor, skal 

der også meldes til formanden for VK, og 
hvis denne ikke kan træffes Chapterse-
kretæren eller VK-næstformanden. Kon-
takt info til disse personer findes på pro-
jektportalen. 

Foruden den hurtige telefoniske anmel-
delse af havariet / den alvorlige hændel-
se til VK, skal der snarest ske en skriftlig 
anmeldelse med udførlig beskrivelse af 
hændelsesforløbet.  Som skriftlig anmel-
delse kan evt. bruges en kopi af den 
skriftlige anmeldelse til Havarikommissi-
onen for civil luftfart.  

Hændelser (EU forordning 376/2014) 
Ved hændelser, hvor der er indsendt 
rapport til TBST via aviationreporting.eu 
alternativt analyse@tbst.dk, skal der 
uploades en kopi til projektportalen inden 
72 timer, hvis hændelsen er af teknisk 
karakter.  

(C/19 _) 
 

motoren igen og kørte ca. 1 min. Det 
var 0 olietryk og så behøver man ikke 
at være mekaniker for at regne ud hvad 
der er galt. 

Vi blev eskorteret ud af lufthavnen af 
den flinke Mr. Lionel og jeg bad om at 
blive sat af ved biludlejningen. 
Selvom vi på ingen måde mødte 
uvenlige folk, var min tålmodighed med 
bureaukrati og store lufthavne slub-
bet helt op og vi gik ind til Avis, betalte 
en mindre formue og lejede en bil vi 
kunne køre hjem til Danmark i. 

Det var en laaang tur hjem og den næ-
ste uge gik med at få arrangeret hjem-
transporten. Da vi nåede den danske 

grænse kl. 04:30 næste morgen, blev 
vi vinket til side af en meget morgen-
frisk politikadet.  Han spurgte interes-
seret indtil, hvorfor vi ankom til DK i en 
fransk indregistreret bil. Da vi gav ham 
forklaringen om, at vi havde haft en 
nødlanding i Lyon med vores eget fly, 
kunne vi godt selv høre det lød som en 
mærkelig historie. Heldigvis vinkende 
han os overbærerende videre.

Løsningen blev, at jeg fik fat i en gar-
dintrailer med lift og samlede et hold 
af folk med de nødvendige kompeten-
cer for at adskille Tykke Yrsa og pakke 
hende på lastbilen, for at få hende 
fragtet sikkert hjem til Fyn. 

Aflæsningen i Rolfsted tog 40 min, der 
var ingen transportskader og nu er der 
kun tilbage at få renoveret motoren og 
langsomt at for oparbejdet stoltheden 
igen. 

Det bliver rigtig dyrt og det kunne have 
gået meget værre, men der kom ikke 
en skramme på hverken crew eller 
Tykke Yrsa. 

En ellers vellykket ferie som vi sent vil 
glemme. Tak til alle der hjalp med at får 
Tykke Yrsa sikkert hjem igen. 
Happy Landings! 

Lars og Hanne
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Et af de største komposit værksteder i Norden, Dan-Glide, er år 
2018 flyttet til Vamdrup Flyveplads, tæt på Kolding. Mere plads, 
nyere faciliteter og en flyveplads uden for døren giver nye mu-
ligheder og bestemt mere liv på værkstedet.

Tekst og billeder er venligst udlånt af

FLYV TIL DAN-GLIDE

Amerikanske GA-piloter har et koncept: ”The 100 dollar 
hamburger”. Det er argumentet for at flyve til nærmeste fly-
veplads, bestille en hamburger og flyve hjem derefter. Siden 
er ”the 100 dollar” nok blevet til ”the 200 dollar hamburger”, 
men konceptet trives endnu, også i danske GA-kredse. Nu 
kan flyve-kåde elever, instruktører og piloter tilføje endnu en 
destination til kortet, nemlig Dan-Glide på Vamdrup Lufthavn.

”Der kommer mange motorfly på besøg for at hente reserve-
dele eller drikke lidt kaffe”, siger Morten Habekost, 46, som 

har arbejdet fuld tid med værkstedet siden 1995, og været 
indehaver siden 2001. I gamle dage, dvs. før juni 2018 var 
flyvende besøg temmelig umulige, da værkstedet lå i Nørre 
Snede, som glimrede ved det totale fravær af en flyveplads.

Morten har pr. 1. juni 2018 flyttet Dan-Glide værkstedet til 
Vamdrup Lufthavn, hvor han har bygget nye faciliteter, ca. 
850 m2 under tag.

”Mr. Dan-Glide” Morten Habe-
kost ved rullebanen på Vamdrup 
Flyveplads. Alle er velkomne på 
AFIS-flyvepladsen med de 1006 
meter asfalt.

Mortens søster Mette håndterer 
adminstration og kontakten med 
kunderne. Hun har 28 års erfaring 
fra et advokatkontor, men ”Fly-
vemaskiner er morsommere end 
jura”, lyder konklusionen.
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Stort projekt
”Projektet har været 100 gange mere omfattende, end jeg 
først troede”, beretter Morten, men projektet er nu færdigt. 
Der er blevet opført nye bygninger og den eksisterende åbne 
hangar (som Morten kalder for ”Venturi-røret”) er bygget 
om med endevægge, så Morten og Dan-Glide folkene nu 
kan arbejde under mere ordnede aerodynamiske forhold 
og relativ komfort: ”Den store hangar er næsten den største 
opgradering i forhold til det gamle værksted i Nørre Snede. 
Der er nu mulighed for, at arbejde med fly indendørs uden at 
afmontere vinger, at montere fly eller arbejde med trailere, si-

ger Morten som kan fremvise de nye lokaler med skinnende 
epoxy-gulve og sprøjtekabine.

Privat bor han med hustruen i Greve, syd for København, 
men lever størstedelen af sit liv på værkstedet i Jylland, hvor 
han befinder sig fra mandag til fredag. Der er lys i værkste-
det hver dag fra 7-21 og i lange perioder også ofte til kl. 23. 
Under byggeprojektet har de lange arbejdsdage været mere 
reglen end undtagelsen på trods af, at Morten også har haft 
mange venner fra svæveflyvemiljøet til at hjælpe.

Den gamle åbne hangar (kaldet for 
”venturi-røret” af Morten) er nu ombyg-
get, så Dan-Glide-follene kan arbejde 
under ordnede meteorogiske forhold. 
”Det er den måske største opgradering i 
dagligdagen”, siger Morten.

Mortens far, Christian, er 
en integreret del af familie-
foretagendet. Her er det et 
typisk vinterjob: Et eftersyn 
af turbo-Ventus.
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Et familieforetagende
Morten startede fly-karrieren med far, Christian som modelfly-
bygger, og opgraderede derefter til fullsize-flyvning i 1988, 
hvor han som 14-årig blev medlem af Kolding Svæveflyve-
klub. ”Jeg måtte vente, til jeg blev gammel nok til at flyve 
solo”, siger Morten, og det var også i dette regi, at Morten 
og faren først blev introduceret til gel-coatens mysterier. ”Vi 
fik mulighed for at købe 2 stk. Grob Astir og renovere dem. 
Vi havde jo en del erfaring med modelbygning og tænkte, 
at det kunne nok ikke være så svært at gå op i fuldskala.”, 
siger Morten, og det er nok korrekt, for 30 år senere er det 
fuldtidsbeskæftigelsen, som efterhånden har spredt sig til 
hele familien.

”Min far, som i øvrigt er en meget dygtig håndværker, har 
aldrig arbejdet så meget som EFTER han pensionerede sig 

fra jobbet som maskinmester”, siger Morten, som tydeligvis 
nyder det setup. Familien er vigtig for Morten, og her er det 
bare naturligt, at man hjælper, hvor man kan. Det gælder i 
øvrigt også den modsatte vej, og det er også en del af Dan-
Glide-planen, at Morten har ønsket at flytte virksomhedens 
lokaler nærmere på sine forældre, hvis de en dag skulle få 
brug for hjælp.

Søster Mette har efter 28 år på advokatkontor overtaget Ingas 
(Mortens mor) rolle med telefonerne og administrationen i 
Dan-Glide. ”Jeg elsker flyve-miljøet og at tale med de farve-
rige entusiaster”, siger hun. Mette flankeres også af kollega-
erne Jesper Theil og Hans-Christian Petersen Kolb. Desværre 
savnes der også en skattet, rolig og grundig medarbejder på 
værkstedet; Anton Moustgaard døde i sommeren 2017, bare 
68 år gammel. Han var et stort aktiv for Dan-Glide, hvor han 

Når man bor på en flyve-
plads kommer der altid 
piloter forbi for at diskutere 
flyvning og drikke kaffe. 
Her er det Vamdrup-piloten, 
Troel Juhl-Kristensen som 
fremviser sin temmelig fine 
selvbyggede RV til Morten. 
Som ingeniør har Troels 
også assisteret Morten med 
beregninger under bygge-
fasen.

Morten kan med rette 
være stolt af det nye 

værksted, som er ryd-
deligt og strømlinet.
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bl.a. organiserede værkstedsgodkendelsen, som senere blev 
udvidet med en EASA Part-M godkendelse samt en godken-
delse som CAMO.

Reparation og vedligehold
Reparation og vedligehold af svævefly, TMG og UL-fly er 
cirka 90% af omsætningen i Dan-Glide, vurderer Morten. Ud 
over at være autoriseret servicecenter for DG og Schempp-
Hirth, forhandler af Diamond reservedele er Dan-Glide også 
autoriseret Rotax Repair Center. Med tanke på det store antal 
motorer i UL- og TMG-flyene så bidrager det sikkert til en del 
af omsætningen. 

UL-piloterne er ved at finde ud af, hvor værkstedet ligger. Der 
har været afholdt nogle kurser om Rotax 912/914 motorer i 
vinteren 2019.
Tidligere har Dan-Glide også været agenter for svævefly, men 
den aktivitet er sat på vågeblus, for det er en lidt for dårlig 
forretning, når man vurderer tid versus indtjening.

Dan-Glide har ordrebøgerne booket året ud. Småreparationer 
og justeringer forsøges ”presset” ind i kalenderen.

Svævefly-piloter og UL-piloter henvender sig oftes til Dan-Gli-
de med en forespørgelse på eftersyn og eller reparation og 
det er nok med piloter som med bilister. Nogle kan køre bil i 
30 år uden skader, og andre har en anden frekvens på værk-
stedet. ”Men vi reparerer det hele, og vi gør det gerne. Men 
vi er interesserede i piloternes liv og helbred først og frem-
mest. Havarier er altid dårligt nyt, hvor flyene er døde ting og 
kan erstattes. Det kan piloterne ikke”, understreger Morten.

Vintertiden går typisk med reparationer og vedligeholdelse, 
men i første kvartal op mod sæsonstart er der hvert år ofte 
piloter, som vågner af dvalen og kommer i tanke om, at 
deres fly faktisk ikke er klart. Det giver en del work-orders af 
typen ”Last-minute”. I flyvesæsonen håndterer værkstedet 
typisk små skader, som kan repareres relativt hurtigt. Er det 
meget store skader, ender det ofte med, at man kapitulerer 
for sæsonen, ”derigger” flyet og venter til næste vintertid 
med en reparation.

Men præcis som skomagerens børn altid går barfodede, så 
slider Morten ikke logbøgerne op, faktisk flyver han alt for lidt, 
til trods for, at flyvningen fylder mindst 12 timer hver dag: 
”Jeg fløj ikke i et svævefly sidste år”, konstaterer han. ”Men 
jeg har mange gode kammerater, som hjælper med periodisk 
flyvetræning, når det gælder”, siger han.

Gennem de store glaspartier i pauserummet er der udblik til 
flyvepladsens altid spændende aktivitet. Flyene starter, lander 
og taxier forbi Dan-Glide på 15 meters afstand, og er man 
først inficeret af flyvebacillen, så pauses samtalen, for rigtigt at 
indtage synet af et fungerende aerodyn i sit rette element.

Winglets til en ASG 29 har 
været i den nye malerka-
bine, som er en af de store 
forbedringer ved det ”nye” 
Dan-Glide.

Kaffen og kagen nydes til synet af velfungerende flyvemaski-
ner straks uden for værkstedet. Ægge-uret ser til, at pausen 
ikke bliver for lang!
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KZ & Veteranfly Klubben fik for år tilbage af Skandinavisk Aero 
Industri overdraget type certifikaterne på Kramme & Zeuthen 
flytyperne. I den forbindelse fik KZ&V også overdraget om-
kring 10.000 originaltegninger fra udviklingen og produktion 
af Kramme & Zeuthen flytyperne m.m. Tegningerne daterer 
sig helt tilbage til 50’erne.

I dag ligger tegningerne opbevaret trygt, godt og sikkert i et 
brandskab i KZ&V klubhuset i Stauning. 
 
I forbindelse med at vores medlem, Ejler Sørensen, havde 
brug for adgang til tegningerne, kom han på den ide, at 
tegningerne skulle digitaliseres, for dermed at sikre deres 
fremtid. Til at begynde med var det hans tanke, at han selv 
skulle indkøbe en skanner og udføre arbejdet. Heldigvis fandt 
han firmaet Dansk Scanning A/S i Esbjerg, der havde det 
rette udstyr til opgaven. Og for at det ikke skal være løgn, så 
lykkedes det vores tidligere formand Bent Esbensen, at lave 
en aftale om, at firmaet skulle skanne alle tegningerne 
vederlagsfrit, mod at de ansatte i firmaet kunne få en 
flyvetur i et veteranfly. Mon ikke de undervurderede 
opgaven, for det tog 2 mand 14 dage, at skanne de 
godt 10.000 dokumenter. De har i øvrigt aldrig mod-
taget “betalingen” for deres indsats. 
 
Nu var tegningerne digitaliseret, men svært tilgæn-
gelige. De enorme filer var svære at håndtere og de 
var ikke kategoriseret. Alle skanningerne havde blot et 
nummer til identifikation - absolut ikke noget, der var 
nemt at navigeres i. 
Ejler Sørensen og hans datter Annika påtog sig den 
enorme opgave, at kategoriserer de mange skan-
ninger. Det var én stor pærevælling af lister, fotos, 
tegninger, breve osv. og de skulle alle beskrives før 
skanningerne kunne give værdi for klubben og vores 
medlemmer. 

Ejler og Annika brugte i omegnen af 250 timer hver på at 
katalogisere og beskrive alle skanningerne. Ejler afkodede 
skanningerne én for én for hvad han så, hvilken flytype doku-
mentet omhandlede og gav beskeden til Annika, der tastede 
dataene ind i en liste på computer. 
 

På trods af at alle skannin-
gerne nu var kategoriseret 
og beskrevet, blev dokumen-
terne desværre ikke rigtig 
brugt. Selve skanningerne lå i 
enormt store filer og appara-
tet, som var brugt til at skanne 
med, havde ikke beskåret ind-
holdet. Det betød, at selvom 
der måske kun var skannet en 
lille note, så havde skanneren 
stadig skannet hele skanne-
rens areal.
 
I flere år har skanningerne, 
som fylder svimlende 100 GB 
ligget på harddiske rundt ved 
flere bestyrelsesmedlemmer. 
Men desværre uden rigtig at 
blive brugt og komme til sin 
ret. 
 
I forbindelse med arbejdet 
med foreningens medlem-

sportal (projektportalen) kom ideen til, at billederne kunne 
gøres tilgængelig for samtlige medlemmer. For at det kunne 
lykkes, skulle alle skanningerne dog beskæres og komprime-
res, så de egnede sig til deling på internettet. 
 
Det arbejde startede for ca. 6 måneder siden hvor Jan Dahl 
Thøgersen gik i gang med endnu engang at gennemgå samt-
lige 10.000 skanninger for at beskære og komprimere dem. 
Det arbejde har vel taget i omegnen af 30 timer alt i alt. 

Nu var dokumenterne klar til, at blive mangfoldiggjort og 
frugterne af de mange timers arbejde kan nu nydes på 

Arven fra Skandinavisk Aero Industri

Brandskabet i klubhuset i Stauning
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projektportalen af alle medlemmer. Der er til mange timers 
underholdning ved at sidde og kigge de mange tegninger og 
notater, med fingeraftryk, kaffepletter og et strejf af olie.
Find dokumenterne ved at logge ind på projektportalen. Un-
der fanebladet “Officielle dokumenter” finder du menupunk-
tet KZ Tegninger. Tryk her! https://projects.eaa655.dk/kz/list 

Efter lidt tid vil denne liste nu fremkomme. Det kan tage tid, 
for listen er som sagt på godt 10.000 linier. 
 
Det er muligt at søge i de mange skanninger. Prøv f.eks. at 
skrive “brandskot” i søgefeltet.  
Frem kommer nu resultatet af søgningen med både teg-
ninger, lister osv. omhandlende brandskottet på adskillige 
flytyper. 
Trykkes der nu på linierne i søgeresultatet vil et lille “preview” 
vindue åbne op, hvorfra man hurtig får et overblik over om 
den pågældende skanning har interesse. Ønsker man at se 
nærmere, kan man trykke på knappen “Se stort billede” eller 

Her ser vi to ”måske” Young Eagles piger der i den grad går 
op i forberedelser før flyvning, samt nyder flyvningen.

Indslaget er indsendt af Knud Høgh Jørgensen 

Young Eagels piger 

Der skal en grundig helbredsundersøgelse til før flyvning - 
Ingeborg og Victoria checker Ming

Ming nyder turen sammen med Ingeborg 
og Victoria i morfars Glastar

“Se original”. Forskellen er størrelsen af billedet, der hentes 
frem. 

Rigtig god fornøjelse… og skulle du støde ind i Ejler Søren-
sen, Annika, Dansk Skanning A/S eller Bent Esbensen, så giv 
dem lige en high five!



Hjemmebygget Baby Great 
Lakes her fotograferet på 
Flensburg Flugplatz (Foto: 
Steen Jørgensen)

Focke-Wulf Fw44 Stieglitz 
her på Flensburg Flugplatz 
(Foto: Steen Jørgensen)

OY-RVK Van’s RV-8CB 
på Flensburg Flugplatz 
(Foto: Steen Jørgensen)


