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Indledning
Til ØSF's 40 års jubilæum blev jeg pålagt at skrive om tilblivelsen af ØSF i 1969.
Der er gået mange år og vigtige beskrivelser er i mellemtiden gået tabt.
Med hjælp fra  gamle venner,  der har leveret en dejlig strøm af indlæg,  fra hvad jeg  kan hive ud af
tankekisten og gamle flyvejournaler, og ved hjælp af gamle numre af Luftposten,  vil jeg prøve at
tegne et portræt af tiden, drømmene og os.

Men så er det sket ind imellem , at jeg er gået i stå. Jeg er ikke historiker. Jeg er bare et menneske,
der har haft rige oplevelser i svæveflyvemiliøet og det jeg husker, svarer måske ikke til hvad venner
husker.
Så jeg skærer den gordiske knude over og skriver om hvad jeg husker. Så tror jeg at det funker
bedre. Jeg griner mere i alle tilfælde, og det er nok hvad der tæller .

Der sniger sig unøjagtigheder ind, dels fordi der er huller i udgivelsen af Luftposten, dels fordi
Luftposten ikke beskriver alt hvad der er foregået. Bl.a. er jeg ikke overbevist om at alle nye
medlemmer bliver nævnt. Men jeg påtager mig ethvert ansvar for fejl og mangler.
 

I 1967 blev jeg færdig med at læse , året efter skiftede jeg job og blev konsulent ved T.Bak Jensen
A/S, hvilket dels medførte en kraftig lønstigning samt krav om egen bil. Det blev til en brugt Volvo
544. Og pludselig var Inge og jeg i den situation vi havde drømt om længe, nemlig at komme i gang
igen med svæveflyvning. Vi havde mødt hinanden i Aviator i halvtredserne, i den tid hvor Aviator
fløj fra Aalborg Lufthavn.
Andre tidligere Aviatormedlemmer var også flyttet til Københavnerområdet og nogle af dem fløj i
dels Birkerød, dels Værløse.  Deres kendskab til klubberne i området gjorde, at de med fasthed i
stemmen sagde, at den eneste klub, hvor de var lige så skøre som os, var Havdrup.
Så i påsken 1968 stoppede vi vore to unger samt min far og mor, der var på besøg, ind i den
nyerhvervede brugte Volvo og drog til området mellem Roskilde og Køge. Jeg glemmer ikke suset,
da vi rundede svinget ved kirken i Gammel Havdrup og pludselig så et svævefly i en spilstart.

Havdrup Svæveflyveklub
Et stykke tid efter var vi igen ude på Engen ved Havdrup, vi var enige om at vi gerne ville være
medlemmer, og jeg spurgte høfligt efter formanden. Det er Poul Smed, han står derhenne ved
spillet! Det var en omvæltning af de positive. I Aviator stillede formanden gerne i jakkesæt og til
generalforsamlinger kunne han til tider stille op i smoking! Der stod en formand i en kedeldragt, der
havde snydt sig forbi vasketurnus indtil flere gange, og han havde en charmerende oliestreg i
panden. Jeg fremførte i al beskedenhed vore ønsker om at blive medlemmer i klubben og svaret var
ikke uvenligt, men rimelig kortfattet: ”Snak med kasseren. Det er Poul Harry, han står derhenne” og
så nikkede formanden hen mod en mindre mandsperson i en ubestemmelig strikketrøje. Vi fulgtes
ad hen til kasseren og spurgte igen om muligheden for at blive medlemmer. Der var en lang pause,
det virkede som om kasseren skulle hente et svar dybt nede fra svarkassen. Nej, kom det så, vi har
ikke plads til flere! Men I kan blive skrevet op! Og det blev vi så.
Vi havde ikke lyst til at tage hjem igen, Inge havde jo lavet madpakker til os alle fire og Sus og Ken
legede allerede med nogen andre børn. Så vi gik rundt og nød miliøet, hjalp med at holde tip og
trække flyene tilbage til startstedet. Da vi kørte hjem snakkede vi  i munden på hinanden om hvad
vi havde oplevet.
Næste søndag var vi der igen. Vi havde fået en plads i køen og ville ikke risikere, at nogle andre
kom til før vores tur.

Lige omkring Sct.Hans fik vi begge en prøvetur i Bergfalken, jeg med Finn Dok, Inge med Rikke.
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                                                   Arnborg i 1968

 Og dagen efter tog vi til Arnborg med et lånt telt, hvor vi var med til hyggeaftener sammen med
Havdrup medlemmer, der var derovre. Der var også skolingsuge, arrangeret af Unionen, hvor vor
gamle ven Pollerik fra Aviatortiden var instruktør, så vi tiltuskede os hver en tur i Bocianen,  Vi
fortsatte til sommerferie i Aalborg hos familien, men da vi kom på Engen første weekend efter
ferien, fik vi den glade besked, at hvis vi ville erlægge indskud til kasseren, kunne vi blive aktive
medlemmer med det samme! Om vi ville! Vores drømme gik i opfyldelse. Og vi kom hurtigt ind i
rytmen med at være tidligt på pladsen både lørdag og søndag, løfte flyene ud af hangaren og samle
dem, køre spil og wirehenter, føre startjournal, koble wiren (efter at koblingen under flyet var renset
for ko-lort), hente smørkrans fra ”Mus og Mug” bageren i Havdrup til eftermiddagskaffen og spise
smørkransen efter at have tørt fingrene af i græsset. Det var ikke altid at vandpumpen virkede.
 Der var ca 60 medlemmer, Poul Harry var S-kontrollant, Morten Mede, Finn Dok, Per Kristensen,
Laurits , Vom, Ove Nesdam og Rikke var instruktører. Det var en imponerende række af
instruktører og klubben var langt bedre struktureret på trods af pladsens beskedne størrelse end det
vi havde kendt til i Aviator.
I begyndelsen af 1968 havde  klubben modtaget sin fabriksnye K-6E, der var finansieret dels af
forudbetalte omskolingsgebyrer på kr 300, dels ved at Gammel Søren – der havde en fortid i Køge
Bank – havde listet sig ind i bankens baglokale og rettet på klubbens kartotekskort, så
kassekreditten blev hævet til kr 30.000.
Og pladsens størrelse var virkelig beskeden. 20 tønder land og 20 tønder vand. 550 meter fra
pigtråd til pigtråd i den sydlige, relativt tørre del, afbrudt af 3-4 tværgående grøfter, der i en smal
bane var fyldt op med grus, så et landingshjul kunne køre hen over. I vest løb en asfaldtvej 1 meter
over Engen og i øst  stod høje pæle, der bar højspændingsledninger. Den nordlige, sumpede halvdel
holdt kvier og heste til når de ikke i kaffepausen var henne ved spillet for at æde af sædets ryglæn.
Så skulle man have 300 meters højde på i en spilstart, måtte der bruges raketstarter, som Havdrup
var berømt/berygtet for. Ofte var malingen på siderorets underside slidt af, for det var flyets sidste
kontakt med jorden inden hele flyet var i luften. Men teknikken var gennemprøvet, og sikkerheden
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blev holdt i hævd ved hjælp af et særligt konstrueret sprængstykke, der ikke så let gik i stykker som
de autoriserede.

Vi var der så tit det overhovedet var muligt, for stemningen og sammenholdet var unikt og vi blev
suget med ind i det sammenhold.
Vi opdagede også, at lejen for Engen var to høstdage pr medlem, svarende til 120 høstmanddage!
Det var august, hvor godsefar fra Risbyholm pludselig kom kørende og sagde, at nu skulle der
høstes! Så kunne vi pakke sammen og drage over til de store marker på den anden side af vejen og
så skulle der læsses halmballer på fladvogne, trukket af traktorer, der nok var hentet hos en hugger,
for gear og bremser virkede kun i meget begrænset omfang, og når fladvognene var fyldt med top
blev de trukket op til Risbyholms store lader og så skulle de op på det øverste loft! Heldigvis var
der transportbånd, men det var hårdt arbejde og der var varmt og støvet oppe under taget på laderne.
En aften efter en sådan dag var vi trætte, beskidte og ømme i fingrene og gad dårligt vaske os når vi
kom hjem om aftenen.
Men børnene havde en gylden tid. De kunne ligge på toppen af et halmlæs og plukke kirsebær på
nedhængende grene fra træerne i alleen, mens vognen blev kørt op til gården. Selv den gang hvor en
af traktorerne drejede for snævert i indkørslen, så fladvognen ramte en murstenssøjle, granitkuglen
på toppen faldt ned og trillede lystigt rundt på gårdspladsen og læsset væltede, havde ungerne det
fint, for de trillede bare med halmballerne ned på jorden. Der var godt nok et brækket håndled, men
børn læger hurtigt. Tom var heldig, for han havde, heldigvis, en aftale med Kongen, om at skulle bo
på Vordingborg Kasserne, fra sommeren 1967 til efteråret 1968, så han var ikke med til høstarbejdet
så mange gange.

Tom fortæller:
En dag kunne Laurits ikke nå ind til pladsen, men landede på den anden side af Havdrup – Ørsted
vejen, på en roemark, der var lige en plet i rækken hvor der ikke var roer, det var ikke sjovt at skulle
skille VUX ad, og så bære den ned til hangaren, så man blev enige om at starte på vejen, spillet
blev kørt op på vejen, flyet båret ud af marken, vi var mange den dag, trafikken stoppet i begge
ender, så fik han en spilstart og kunne derefter lande på engen.
Finn Dokkedal, havde en dag nogle kanonslag med, de skulle BRUGES, så et blev antændt og en
gryde lagt over, stort brag, og gryden sejlede over hangaren og ud på parkeringspladsen, hvor
Olsens nye VW stod parkeret, det var en af de få gange jeg har set Olsen løbe stærkt, den blev dog
ikke ramt.
Der var den store tønde hvor affaldet kunne afbrændes. En dag skulle det være, Henrik havde en
gammel sovepose, af de gode grønne, den blev pakket godt ned i tønden, benzin blev hældt over, og
antændt, der gik et øjeblik, så kom soveposen flyvende op med en hale af ild efter sig.
Olsen havde købt en frossen kylling, den skulle jo bare opvarmes, men han havde glemt at pille
plastikposen med indmaden ud af fuglen, det lugtede ikke ret godt. Sådan noget moderne skidt.
Der var jo også fester i Havdrup, i Hangaren sågar, så kom Pouls far og spillede på violin, det var
ikke nemt at danse i gruset.
Vi så også smalfilm en gang, spillet havde monteret en generator som kunne producere vekselstrøm.
Verny var fast virehenter, og han var ikke engang medlem. Om vinteren blev wirehenteren også
brugt til at trække slæder, når engen var frosset til.

Næste side

Engen set mod øst fra spillet. Der var ca 550 meter fra pigtråd til pigtråd.
Højspændingsmasterne i østenden kan ikke ses p.g.a. kvaliteten og ungkreatuerne har gemt
sig i den nordlige ende, hvor det ikke var muligt at lande på grund af sump.
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Nysgerrige tilskuer parkerede på vejen lige bag startstedet. Det var sjældent at et
landingshjul ramte et biltag, men når det skete forsvandt bilen i en fart.



                                         Forårsrengøring, Bergfalken får en tur

                                                   

                                                    Vandkamp på Engen
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                                 Rikke er instruktør og Ursmeden kigger på.

Kenneth Kæregaard fortæller

I gamle dage – og det var mange penge dengang – da jeg var svæveflyver…

Polering af flyvinger
Da jeg i 1968 blev gammel nok til at køre min NSU knallert på offentlig vej, drog jeg fra Strøby
Egede til Havdrup, hvor der lå en svæveflyveklub. Imidlertid startede karrieren til min overraskelse
ikke med flyvning. Jeg købte ganske vist en gæstestart i en Bergfalke 3 formedelst 15 kroner. Nej,
umiddelbart efter fandt jeg mig selv i en lagerbygning bag brugsen og der gik en hel vinter med at
polere flyvinger – så vidt jeg husker. Det var dødkedeligt arbejde og Finn Dokkedal kunne altid
finde områder, hvor vi ikke havde været grundige nok. Så vidt min erindring, I virkeligheden deltog
jeg sikkert kun 3 – 4 weekender og det var faktisk vældig hyggeligt for undervejs blev der
fantastiske flyvehistorier, så jeg nærmest følte mig fuldbefarne, da vandstanden var sunket så meget
på engen om foråret, at vi kunne begynde at flyve.
Igen skulle jeg åbenbart ikke flyve. Først skulle flyene bæres ud af hangaren. I et sindrigt system
var alt pakket ind og for at få plads til et par gamle VW’er  til at slæbe wirer, var de blevet
forkortet. Det var ikke store biler i forvejen, men nogle friske folk med skærebrændere havde sørget
for, at længden nu passede med pladsen i hangaren. En forkortet VW pickup og en VW nedgroet
negl, som var strippet for alt overflødigt.
I ved det selvfølgelig godt, men jeg vidste ikke, at jeg ikke skulle flyve. Flyene skulle spændes op og
tjekkes og trækkes ud på startstedet. En gammel lastbil skulle håndstartes. Alle fingre på samme
side af håndsvinget og tag så ordentligt fat – tænk at huske på sådan noget i 40 år! Bag på lastbilen
sad et monster af en motor med et sindrigt spil vistnok udtænkt af Poul Smed og klubbens store
stolthed.
Vel kom jeg op at flyve og det var jo fantastisk, men jeg lærte også at køre bil og lave
håndbremsevendinger i det våde græs og samle wirer igen og igen og igen. Det lyder måske          7



kedeligt, men jeg satte pris på opgaven og lærte efterhånden også at køre med spillet.
Navne, da jeg startede: Poul Harry, Poul Smed og Totter, Henrik Christiansen, Benny, Søren
forsikring, Birger som havde en Triumph motorcykel, Grethe hvis mand var pilot og hun kæmpede
uendeligt med teorien, Allan der kunne skrive morsomme historier til Luftposten, Morten Voss som
havde en plastikbil, Poul ur, som medbragte hustruen Tina og eleven Hanne, 

Slut med at flyve før S?
Det er svært at forklare, hvorfor det var attraktivt at gå på flyvepladsen en hel weekend og få 2
eller 3 skolestarter a 5 minutter. Men der var jo meget mere end flyvningen. Jeg har svært ved at
sætte ord på kammeratskabet, drillerierne og trygheden i klubben. Andre kan have følt det
anderledes, men for mig var det herligt at være et sted, hvor kun en ting talte: Flyv. Ung eller
gammel. Klubfly eller privatfly. Erfaren eller begynder. Godt vejr eller møgvejr. Vi havde kun en
målestok, der skulle flyves og alle hjalp til, så flyene ikke stod på jorden mere end højst nødvendigt.
Jeg kan måske bedst illustrere det sådan: Jeg var gået solo i VBX’en (eller var det VUX’en?) og
havde haft et par starter efter solo. Denne lørdag havde vejret været fint, så eleverne ventede til hen
under aften. Lodtrækningen medførte at jeg skulle havedagens sidste start i smørluft. Ny mand på
spillet og han lukkede op for hanen, så jeg røg i luften med alt for høj hastighed. Jeg vinkede og
vinkede og hastigheden var stadig for høj, så det endte med, at wiren sprang med et brag, som jeg
frygtede var en brækket vinge! Flyet var ok, så jeg skulle bare ned.  Lande ligeud? Næppe, der var
jo grøfter og højspænding. Flyve 360°? Det kneb noget med højden! Løsningen blev at flyve rundt
og sideglide ned til landing. Der sad jeg så spændt fast og svedte og rystede over hele kroppen og
græd og jeg skulle aldrig mere flyve.
Jeg husker desværre ikke, hvem instruktøren var, men pludselig var min fremtid som svæveflyver
ikke længere min beslutning. Han dikterede, at jeg omgående skulle have en start mere, nu med
instruktør i bagsædet og ny spilfører. Bergfalken blev slæbt ud af hangaren og samlet, spilføreren
fik en hjælper ved sin side og hele sjakket hjalp til, at jeg fik en tur mere. Efterhånden var det vel
blevet i tusmørke, men det var ikke væsentligt. På jorden hedder det ”op på hesten igen”. Næste
dag fløj jeg igen. Gad vide, om jeg nogensinde fik sagt ordentlig tak. Ellers er det vel på tide: TAK.
Henrik og landbetjenten
Denne historie er fortalt så mange gange, at den ender med at blive sand… En aften i klubhuset
havde vi fået ualmindelig meget øl og Henrik skulle nå nattoget til Kbh., så vi satte ham på cyklen
og skubbede ham i gang. Teorien var, at cyklen kendte turen, så det skulle nok gå. Imidlertid havde
Henrik ikke lys på cyklen og blev standset af landbetjenten, som kom cyklende i modsat retning.
Forseelsen blev påtalt i barske vendinger og Henrik lovede, at han nok skulle trække cyklen resten
af vejen til Havdrup. Det syntes landbetjenten var en god ide, men for ikke at friste Henrik til at
cykle, skruede han ventilerne ud og puttede dem i lommen! Henrik nåede i sin visne tilstand toget,
og da han næste gang kom til Havdrup, stod cyklen på sin plads med ventilerne monteret igen og
begge dæk pumpet… Men det var også mange år før politireformen… 
Flystart med kosteskaft
En hverdag i juli mødtes lilleKaj og jeg på pladsen. Flere havde antydet, at de kunne komme forbi,
og cumulus’erne blomstrede helt fantastisk, så vi spændte en K8’er op 2 mand. Det kan man godt
og vi ville jo flyve og de andre ville jo også komme. Fly og spil og wire på plads, men der kom ikke
andre. Vi havde ikke radio og mobiltelefonen var ikke opfundet, så vi manglede både en flagmand
og en tipholder. Termikken bragede om ørerne på os og vi blev mere og mere desperate. Løsningen
blev at trække flyet helt tilbage, så wiren var tot; en kost under den ene vingetip og så bare vente på
at spilmanden kørte til spillet og lukkede helt op for gassen med det samme. Det blev en fin start og
masser af termik og 3 kvarters herlig flyvning.
Luftposten
Jeg hørte til fodfolket, og stod for den tekniske fremstilling af Luftposten. Jeg har ikke længere
bladene og forestiller mig, at de første eksemplarer blev fremstillet på mine forældres duplikator.
Senere eksemplarer blev trykt i offset, men inden vi nåede dertil, skulle alle manus renskrives på
den elektriske skrivemaskine, overskrifter gnides på med letraset bogstaver,  jeg husker det som et
stort – og lidt hyggeligt – arbejde. Måske fik jeg der lagt kimen til noget, der senere blev til en       8



salgschefstilling i tekstbehandling (før PC’erne).

En gang havde Allan skrevet en fantastisk morsom historie om klublivet i ØSF. Forlægget var Storm
P.’s berømte ”Sangforeningen Morgenrødens Pinsetur”. Allan havde gjort sig stor umage og mens
jeg renskrev, blev jeg virkelig grebet af sprog og spidsfindigheder. Desværre blev jeg så grebet, at
jeg digtede videre på Allans glimrende historie, fjernede ”overflødige” ord og tilføjede mine egne.
Kort sagt tog jeg mig så mange litterære friheder, at centrale pointer i Allans værk forsvandt. Jeg
fik ikke megen ros for det stykke redaktørarbejde. Tilsvarende frabad foreningens velkvalificerede
kasserer, at jeg gang på gang omtalte ham som kassefuskeren. Han mente, at det undergravede
tilliden til hans arbejde og i foreningens spæde start var der i høj grad behov for tillid på kryds og
tværs.
Starten af ØSF
Det er lidt pinligt, men fra selve starten husker jeg især maden på Rønnede kro, hvor vi holdt
stiftende generalforsamling. Desuden var jeg vældig imponeret over Finn G.’s brug af
overheadprojektor i sin præsentation af klubbens økonomi 10 år frem.

Men sidst på sæsonen var der en søndag, der startede skidt. En eller anden havde medbragt en
søndagsavis, hvori der stod, at det var besluttet at bygge en lufthavn syd for Roskilde ved Tune,
mindre en 10 kilometer fra Engen! Og vi lå lige i forlængelse af en af de startbaner, der var vist på
en tegning.
Det ville sætte en stopper for de glade dage på Engen, for vi kunne nemt se, at der ville komme
luftrumsrestriktioner og at vi sandsynligvis ikke måtte komme højere op end 300 meter.
Polyteknikkerne var presset væk fra København og fløj nu fra Kaldred og Roskildeklubben var på
vej til at flytte til Holbæk Svæveflyveklub. Der var noget at tænke på.
I de kommende weekender begyndte vi at diskutere, hvor der eventuelt kunne købes/lejes jord. Men
vore ønsker om en bane med frie indflyvningsforhold uden træer, vandhuller og telefonpæle var
ikke til at finde. Det er jo landbrugsjord af høj bonitet i den største del af Sjælland, og den blev
handlet til priser vi ikke kunne komme i nærheden af.
Gode dyr var rådne.
Døren til det lille klubhus bulede under de voldsomme diskussioner, der fulgte.
Bestyrelsen begyndte at holde møder, hvilket var ganske usædvanligt, idet alle spørgsmål plejede at
blive afklaret ved kaffebordet og beslutninger truffet rundt om spillet. Medlemmerne kom med
fantasifulde forslag til placering af en ny plads eller drøftede med triste stemmer risikoen for
opløsning af klubben!

Jørgen Bager fortæller om Gruppe 66
På en halvø mellem Vordingborg og Næstved havde Flyvevåbnet Avnø flyveplads, hvor kommende
militærpiloter fik deres grunduddannelse. I weekends fik Næstved Svæveflyveklub lov til at flyve fra
Avnø.
Blandt medlemmerne var Käszner, Poul Skum, Jørgen Christensen (senere omdøbt til Jørgen Bager,
for det er hans uddannelse), Ove Hartmann og Preben Kromand.

Blandt de medlemmer, der kom fra Fakse-området, var der ønske om egen klub. Poul Skum havde
sin egen motormaskine – en Auster – og han boede i Kissendrup på en ejendom tæt ved et areal,
som han brugte som flyveplads.
Gruppe 66's første medlemmer bestod af Käszner (Kreaturmekanikeren)
                                                                  Poul Andersen (Skum)
                                                                  Hakon (Baluba) 
                                                                  Henning Gotfredsen (Gotfred)
                                                                  Nissen Petersen (Nispeter)
                                                                  Jørgen Christensen (Bager)
Ove Hartmann kom til i løbet af sommeren 66.
                                                                                                                                                              9



Klubbens start var hektisk. I februar 1966 var Kalundborgs Grunau Baby OY – XEX til salg. , og
straks skillingede de seks stiftere sammen over en kasse øl, og næste dag drog Poul Skum og
Käszner af sted i den gamle Auster for at handle. OY-XEX blev køb for kr 400 , og så skulle den
også med hjem. Käszner blev puttet op i Babyen, fik vindskærm på – der var ingen lukket hood – og
så hoppede Austeren hen ad græsset, det bedste den havde lært med Babyen på slæb.
De havde aftalt at mellemlande i Ringsted, så Käszner kunne komme ud og strække ben og få lidt
varme, men skydækket faldt længere og længere ned mod jorden, så Skum ville hjem, så han
fortsatte uden mellemlanding i Ringsted.
Da slæbetoget nærmede sig Ringsted var Käszner stiv af kulde og skyerne havde fået en kedelig
tendens til at falde ned på jorden. Men Skum ville hjem, så der blev ingen mellemlanding i
Ringsted. I stedet masede Austeren sig ind i snevejr, og den sidste del af strækningen fulgte de
vejene hjem. Det siges, at tre mand måtte brække Käszner løs fra Babyen.

Gruppe 66 var nu en realitet med Poul Skum som formand og Jørgen Bager som kasserer.
Flyvepladsen lå på gårdejer Overgårds jord og klubben skulle betale leje til ham. En hangar blev
hurtigt lavet med en pandepladetag og  klubben fik fat i et klubhus i form af et mindre sommerhus
med dobbelt glasdøre. Begge dele blev medbragt til Kongsted nogle år senere og klubhuset fik der
navnet ”Hvilen”.

I 1966 foregik det meste af klubmedlemmernes aktivitet stadig på Avnø. Bageren fik sin første
skolestart i maj i Næstved Klubbens Røhnlerche, og efter 57 starter gik han solo på samme fly. 

Næste år blev der fra Tyskland i hastig rækkefølge købt 2 gamle Mü-13E – FDX og XES – og et
spil.
Og så manglede man instruktører.
Käszner kontaktede Morten Voss fra Havdrup, som havde lært ham at svæveflyve på Bornholm.
Käszner havde været dyrlægepraktikant hos Store Finn (dyrlæge og ivrig motor- og svæveflyver),
og Morten havde ligget soldat ved Flyverdetachement 503 på Bornholm. 
På  Bornholm havde de fløjet 2G og Babyen ”Ivan II”. Navnet skyldtes, at Babyen 2 gange var
landet, inden den nåede ind over lufthavnens begrænsning, men begge gange havde medlemmerne
smidt tøjet og svømmet flyet i land, hvorefter det omgående var sendt til himmels igen for at tørre.

Morten, der var instruktør i Havdrup, indvilligede i at støtte den nye klub i Kissendrup og tilbragte
sæsonen igennem hver anden weekend hos ”Gruppe 66”, mens han i den resterende tid passede sin
turnus i Havdrup.
Desuden fik man shanghajet Kjeld Oppermann, der var instruktør i Næstvedklubben og fik ham til
at skifte klub. 
I maj 1967 genoptog Bager skolingen på Kissendrup. S-prøver blev aflagt i december 1967.
I løbet af den sommer blev der også lavet starter i Babyen på Thurebyholms arealer med Austeren
som trækhest.

Bageren havde scooter dengang (den hed Tøsen), det var en Vespa. Så i løbet af sommeren 66
begyndte Bageren at køre til øldepotet i Fakse Ladeplads, hvor han kunne stavle en kasse øl og en
kasse sodavand ind på trinbrættet mellem sæde og styr. Det blev en fast procedurer. Da aktiviteterne
flyttede til Kongsted, steg behovet kraftigt, så Bageren fik monteret en sidevogn med fladt lad på
scooteren. Siden blev det en lille uisoleret varevogn, hvor de tomme flasker larmede så meget at
Bageren måtte køre med høreværn. Med en senere isoleret bil kunne Bageren lægge høreværnet.

I 1969 begyndte sammenarbejdet med Havdrup Svæveflyveklub, og Gruppe 66 flyttede fly,
materiel, spil og klubhus til Kongsted. Allerede i august 1969 havde Bager sin første start fra den
kommende Kongsted flyveplads. Bjarne Tandrup var vistnok den allerførste.
Den hårde kerne fra Gruppe 66 skillingede kr 2000 sammen (10 års leje) for at have en af de 18
hyttegrunde, der blev udbudt. Det var for at have et fristed, hvis det viste sig at tonen i                  10



fællesarealerne blev for ”meget Havdrup”. Men det viste sig at være en helt overflødig beslutning.
Så i løbet af kort tid overtog Harry Larsen fra ”66” grunden, og da han havde et tømrerfirma, satte
han to læredrenge til at bygge en dejlig hytte, som Harry brugte i mange år.

Bortset fra en pause på 5 år ( helbredsmæssige grunde) havde Bageren sit certifikat til slutningen af
1999. De mange år gav 786 starter og 147 timer i luften. Det er ikke overvældende set med

nutidens øjne, men med de mange tusind timer Bageren har brugt på at servicere klubbens

medlemmer, er det flot.  

Bageren slutter med at sige, så nu går man som pensionist med et annulleret S 1222, samt minder
om de mange timer i Gruppe 66 og ØSF, og hører på og fortæller løgnehistorier om gamle dage
mellem hvilepauser nede i hytten.    

Morten har troligt hjulpet med at læse korrektur og jeg sendte Bagerens indlæg til ham, samtidig
med at jeg ymtede noget om at han også havde været involveret i et flyslæb af en Baby til
Bornholm. 
Efter at have tigget og bedt Morten om at få den historie, dukkede pludselig følgende  beretning
frem på mailen, og selv om den ikke direkte har relation til ØSF's historie, må jeg have den med, for
den illustrerer fint vilkårene for  og gåpå modet hos svæveflyvere i de tidlige år:

Om at levere en baby til Bornholm
Aeroplansnedkeren Emanuel Hultmann var allerede dengang en legende. Den tidligere
topidrætsmand havde ved en ulykke mistet sit ene ben, som derfor var erstattet med et andet af træ,
hvilket ikke forhindrede ham i at fortsætte sin professionelle gerning - at lime stumper sammen fra
havarerede svævefly i værkstedet på et loft ude på landet ved Søborg.
Køge Svæveflyveklubs Grunau Baby II b, OY-BDX, der blev bestyret af Havdrup Svæveflyveklub,
havde slået en kolbøtte under en landing på Kaldred Flyveplads og var derfor overdraget
Hultmann til sammenlimning.
Samtidig med denne proces, der sædvanen tro forløb i det tempo Hultmann fandt rigtigt, opstod et
behov i Bornholms Flyveklub for endnu et fly i denne klasse og Havdrup Svæveflyveklub udviklede
sig i en retning, der fik de vise mænd i bestyrelsen til at beslutte en udskiftning til et mere
tidssvarende fly.
Derved fødtes grundlaget for en handel. Betingelserne blev aftalt. De indebar bl.a., at flyet skulle
leveres på Bornholm i luftdygtig stand og da transportvogn ikke fulgte med i handelen, blev
løsningen et flyslæb fra Sjælland til Bornholm.
Antagelig fordi jeg havde relationer til begge klubber, bad man mig holde om pinden under
transporten, der skulle foregå efter Finn Nielsens KZ III, ”Krøllebølle”. Den havde allerede bevist
sine evner som trækkerdreng ved flere år tidligere at have trukket Danmarks første ”Lehrmeister”
til Bornholm fra oprindelseslandet DDR.
Københavns Svæveflyveklub havde et meget aktivt medlem, der hed Dam. Han må også have haft et
fornavn, men ”Dam” var åbenbart mere mundret, for det var det man brugte. Dam drev også en
vognmandsforretning, når han havde tid tilovers. Det foregik ved hjælp af en noget miserabelt
udseende VW-pickup af ældre årgang.
Finn Nielsen (Store Finn eller Kreaturmekanikeren) var vist nok ikke formand for Bornholms
Flyveklub, men havde den afgørende indflydelse i mange spørgsmål. Det beroede antageligt på, at
han led af en særlig form for tunghørhed, der var variabel på en sådan måde, at man undertiden
kunne stå og råbe ham ind i højre øre uden respons, medens han til andre tider kunne høre en
støttebemærkning fra lokalets fjerneste krog. Det fænomen sparede klubben for mange
demokratiske forviklinger.

Sandsynligvis var det også denne lidelse, der satte ham i stand til at få umulige aftaler på plads.
Derfor er det nærliggende at antage, at tre føromtalte personers møde en tidlig morgen                11



 i april 1962 ved Hultmanns værksted, skyldtes Finns planlægning og aftaler.
Man gik straks i gang med at bakse Babyen ned fra værkstedet akkompagneret af Hultmanns livlige
konversation, suppleret med taktfaste dunk fra træbenet. Han var meget snakkesagelig, selv tidligt
om morgenen. Vel nok fordi han, et meget socialt menneske, til daglig var alene på sit arbejde.
Babyen blev anbragt i køjer på VWens lad med et støttestativ som Hultmann på stedet tømrede
sammen af bjælker, brædder og lange søm. Ekvipagen kom til at ligne noget, der ville tippe
bagover, hvis mandskabet forlod VWens førersæde. Men det gjorde den ikke. Jeg husker tydeligt, at
jeg med min vanlige realitetssans udtalte noget i retning af, at nu er det værste mas da heldigvis
overstået. 
Kursen blev sat mod Flyvestation Værløse, hvor vagten uden nogen form for indsigelse lukkede os
ind. Flyslæb efter en KZ III kræver lang startbane, selv for en Baby. Omtrent samtidig dukkede
Krøllebølle ud af morgendisen og landede på flyvestationen med Rønne-Jensen som fartøjschef.
Finn havde åbenbart fundet det rimeligt at uddelegere den opgave og selv forblive i
kommandocentralen på Bornholm.
Babyen blev samlet, synet og slæbt ud på startbanen. Krøllebølle ind foran, jeg, iført strikhue, varm
sweater, halstørklæde, handsker og en dueblå cottoncoat, der et par år tidligere havde været
moderigtig samt til lejligheden, lange uldne underbukser og faldskærm, blev anbragt i flyets
cockpit. Grunden til cottoncoatens tilstedeværelse i stedet for min meget store og varme flyverdragt
var overvejelser vedrørende min forventede hjemrejse dagen efter med Bornholmerbåden, der jo
nødigt skulle fremkalde ubehagelig opsigt. Desuden er plads jo heller ikke i overflod i en Babys
cockpit.
Starten forløb planmæssigt om end med en uventet høj, skrattende lyd fra landingsmeden.
Slæbetoget kom i luften efter den tid sådan noget nu en gang tager, når henved 80 forholdsvis
villige heste tramper løs foran og bevægede sig støt og roligt opad gennem den kølige, friske
forårsluft. Et øjenvidne har senere betroet mig, at vi efterlod en regn af gnister på startbanen, som
da en anden Elias steg til vejrs i ildvognen. Men den beretning har jeg ikke belæg for at kunne
verificere.
Kursen blev forsigtigt sat mod Bornholm og da vi nåede svenskekysten var en ganske betydelig
højde opbygget. Forude skulle Bornholm ligge, men udsynet i den retning var begrænset af skyer,
der begyndte at tårne sig op i den kølige instabile luft fra nord. Sandsynligvis var det en
søbrisefront, der var under opbygning over Skånes sydkyst.
Efterhånden som vi nærmede os, blev der mere og mere sløret under skyerne. Det skulle vise sig at
være sne. Rønne-Jensen må have skønnet, at vejen uden om skyerne var for lang, for han
påbegyndte en nedstigning for at passere under skyerne.
Har man prøvet et flyslæb i en Baby, vil man nok give mig ret i, at ens største bekymring er, at
hastigheden bliver for høj, selv efter en KZ III. Jeg havde derfor inden start aftalt med R-J, at jeg
ville trække ud til venstre, hvis jeg fandt, at det gik for hurtigt.
Det gik for hurtigt – også med fulde bremser på Babyen. Periodiske kraftige rystelser i pinden fik
mig til at frygte flutter i krængerorerne og en flyvetur i faldskærm, der måske kunne blive afsluttet i
Østersøen, var ikke ønskværdig på den årstid. Jeg trak ud til venstre. R-J opfattede det som at jeg
ville tilbage til Bulltofta, der var aftalt alternativ landingsmulighed og ændrede kursen i den
retning. Det var jo ikke mit ønske, så da vi var kommet lidt ned og jeg imellem snebygerne kunne se
klart solskin over Østersøen, prøvede jeg at dreje slæbet tilbage på kursen mod Bornholm. Det
opfattede R-J ikke, så ved en hurtig indskydelse fattede jeg den – vel nok forkerte – beslutning, at
koble for at lande på en af de store marker under os, så vi kunne drøfte situationen og starte igen,
når vi fandt forholdene egnet dertil.
Rønne-Jensen opdagede ikke, at jeg var hoppet af og fortsatte til Bulltofta. Jeg kredsede nogen tid i
håbet om, at han ville vende tilbage og finde mig, men sådan gik det ikke, så jeg landede på den
største mark indenfor synsvidde. 
Fra den nærliggende landsby Gylle kom købmand Månsson, der havde observeret begivenhederne
under sin spejden efter kunder udenfor sin butik, drønende i sin bedagede Volvo.  Jeg satte ham ind
i situationen. Vi sikrede Babyen og kørte til hans butik, hvor jeg ringede til Kreaturmekanikeren.
Det var hans kone Ellen, der tog telefonen. Finn var jo ude i Lufthavnen for at tage imod.            12



Ellen var vant til løjerlige begivenheder og angreb problemet professionelt via
dyrlægeradiosystemet.
Da en chokeret Rønne-Jensen ringede fra tårnet i Bulltofta til tårnet i Rønne Lufthavn for at
fortælle, at han havde tabt mig og at jeg muligvis var druknet i Østersøen, sad Finn dér og kunne
berolige ham med, at jeg var hos købmanden i Gylle i god behold og sandsynligvis sad og tyllede
kaffe i mig.
En kraftig snebyge trak ind over marken ved Gylle. Månsson kørte mig tilbage til Babyen hvor den
første journalist kort efter dukkede op. Jeg fik ham overbevist om, at det han så var et almindeligt
forekommende fænomen, som der næppe var nogen, der ville interessere sig for. Han begav sig af
sted igen for at opsøge noget mere spændende.
Kort efter dukkede en anden bladmand op, som var væsentlig mere pågående og årsagen til, at man
på næste dags forside af det ærværdige dagblad ”Trelleborg Allehanda” kunne se et stort fotografi
af en nydelig ung mand, der, iført en dueblå cottoncoat, med den ene hånd i lommen, skubbede våd
tøsne af vingerne på en Baby med den anden, samt læse en fortryllende beretning om en dansk
lufthelt, der under en heroisk svæveflyvning mod Bornholm måtte foretage en dramatisk nødlanding
ved Gylle.
Månsson overbeviste mig om at marken tilhørte en meget venlig mand, der boede langt væk og
sikkert ikke havde noget 
imod min midlertidige anvendelse af hans mark som flybase. Efter yderligere sikring og tildækning
af Babyen vendte vi tilbage til Månssons domicil hvor aftalen med kommandocentral Bornholm
blev, at vi udskød videre tiltag i transportsagen til næste dag, hvorefter Månsson kørte mig ind til
”Hotel Två Lejon” i Trelleborg. Min rejsebagage bestod i en faldskærm, som jeg ikke ville efterlade
i flyet.
Ved ankomsten til hotellet kom en ret lille og temmelig rund og skaldet mand mig i møde med et
stort grin. Han greb om faldskærmen med begge hænder, trykkede og følte og sagde så med alvorlig
røst: ”Den skal pakkes om” (på svensk). Det viste sig at være hotelværten og han var tidligere
”Tunnanpilot” i Flygvapnet, hvilket gav anledning til fælles indtagelse af en del humle, samt
udveksling af flyverhistorier, mest om hans bedrifter i luftrummet.
Næste dag var vejret mere Babyvenligt. Finn ankom til den midlertidige flybase med Krøllebølle.
Den forestående operation må have været behørigt anmeldt til myndighederne, for to
pistolbevæbnede politimænd mødte også frem. Vinden var svag og marken skrånede uheldigvis let
opad i retning mod vinden og var jo også blevet temmelig våd. Det var derfor en enig beslutning, at
det ville være for risikabelt at forsøge start efter Krøllebølle. 
Forbindelse blev etableret til Kalundborg Flyveplads og Super Cub'en rekvireret. Den ankom
forbavsende hurtigt. Finn ville have den til at slæbe Babyen til Bulltofta, hvorfra Krøllebølle så
skulle overtage til Bornholm. Jeg foreslog at Super Cub'en slæbte til sikker glideafstand og højde
mod Bornholm, hvorfra jeg vel så kunne fortsætte alene. Finn havde et anfald af føromtalte lidelse,
så jeg opgav og gjorde mig klar til start. Babyen viste sig forbavsende genstridig, da vi flyttede den
til en bedre startposition. Super Cub'en blev koblet til. Finn pustede sig op og de to politimænd blev
instrueret i hvordan og hvor, de skulle skubbe på bagkanten uden at beskadige vingen for at lette
slæbetogets start. Ordensmagten opgav midlertidigt, noget modvilligt sin opgave med at overvåge
og styre folkemængden og hengav sig til det praktiske arbejde.
Det skulle senere vise sig, at problemet med Babyens uvilje mod at flytte sig, skyldtes, at Hultmann
åbenbart havde glemt at afkorte de bolte han havde brugt til bagerste befæstigelse af meden.
Opdagelse af dette fænomen indgik ikke i mit program for dagligt tilsyn og ville vel kun kunne
konstateres ved at vende apparatet om på ryggen.
Slæbet til Bulltofta gik let og problemfrit efter en rutineret slæbepilot. Finn ankom med Krøllebølle
næsten samtidig og finaleslæbet efter Krøllebølle kunne påbegyndes. Det faldt mig senere ind, at
det var vigtigt for Finn, at slæbet til Bornholm foregik efter Krøllebølle og at det var årsagen til
lidelsens opblussen på et afgørende tidspunkt.
Langsomt satte slæbetoget sig i bevægelse og blev efterhånden airborne. Medens jeg omhyggeligt
undgik enhver unødig rorbevægelse og havde øjnene stift rettet mod flyet foran mig, så jeg gennem
øjenkrogene fabriksskorstene passere med toppene tilsyneladende over os.                                    13



I en stor bue ud over Øresund blev kursen igen sat mod Bornholm. Tilbage over Skånelandet i rolig
stigning på rette kurs slappede den hårdt prøvede pilot igen af og færden udviklede sig langsomt til
en eventyrlig dejlig oplevelse. Luften var helt rolig og sigtbarheden enorm. Flyvemaskinen foran
arbejdede med en tryg, beroligende brummen og sin rutinerede pilots sikre hånd på styregrejerne.
Stadig i langsom stigning bevægede vi os ud over Østersøen og den lille klippeø i det store hav
fyldte mere og mere i synsfeltet. Bare sidde ganske stille og nyde at være menneske og fugl. 
Næsten udfor Hammerknuden. Et let træk i pinden, tre træk i udløseren. Store Finn væltede
Krøllebølle ud til venstre og forsvandt nedad og bagud. Jeg tror han fulgte efter Babyen og mig
mod Rønne Lufthavn. De næste tyve minutterstid, bare stille dalen ned mod øens kendte, markante
konturer.
Finn og Krøllebølle var landet før Babyen og undertegnede, og da vi landede foran klubbens
hangar var Krøllebølle, Finn og mange af klubbens medlemmer samlet for at ønske os velkommen
til Bornholm, hvorefter en storstilet gammeldaws svæveflyverfest med masser af øl og grillpølser
gik i gang med én dags forsinkelse.
Bornholmstrafikkens skib afgik planmæssigt fra Rønne om aftenen, og bragte sin last problemfrit til
hovedstaden.
Således genoplevet og nedskrevet en blæsende oktoberdag i min veltempererede stue et lille halvt
århundrede efter begivenhederne fandt sted.

Gruppe 66
I 1968 lignede ”Gruppe 66” en rigtig svæveflyveklub. Efter at stifterne  havde kastet sig ud i
etableringen af en ny klub i Kissendrup – få kilometer fra Faxe Ladeplads – havde ”Gruppe 66”
efterhånden samlet både fly og spil, klubhus og instruktører samt 35 medlemmer, der på mystisk vis
næsten alle var i familie med hinanden.
”Gruppe 66” voksede, uddannede S-piloter og instruktører. Uddannelsen var forceret, og der måtte
knokles for at følge med. En enkelt elev fløj så bogstaveligt efter den indlærte landingsrunde, at et
hold måtte løbe rundt med landings-T’et og beregne, hvor flyet ville havne, for at de nødvendige
mærkelandinger kunne opnås.
Termik var en sjælden vare med kun 2 kilometer til Fakse-bugten, men udfordringer er til at blive
taget op. Så Ove Hartmann har som den eneste i Danmark fløjet sin 5 timers sølvbetingelse hen
over bundgarnspælene ud for Stevns Klint i en stiv østenkuling.
Men Kissendrup var og blev en kort bane, med skov i begge ender, og så var lejen kr 10.000 om
året. Og ejeren var gårdejer Overgård og han snakkede om at sætte lejen op. Så Käszner havde
fundet et husmandssted nede i Nymarken, og hvis man kunne købe det og så nogle parceller øst og
vest for, og klubben – eller måske to klubber – ville være med………!

Havdrup Svæveflyveklub
Når der var høstet af på de store marker ved Risbyholm, fik Havdrup lov til at flyve på dem indtil
efterårspløjningen. Det var herlige forhold, 1200 meter wire i brug og da markerne bølgede, var der
også brug for en mellemvinker, der kunne viderevinke flagsignaler fra startstedet. Det var tider.
Nede på Engen kunne vi nærmest råbe ned til spilføreren. 
Vinteroverhaling af flyene - 4 klubfly og 2 private – foregik i den lille naboby Ørsted. Midt i byen
overfor brugsen lå lidt tilbagetrukket en stor villa med en meget stor garage. En københavnsk
antikvitetshandler havde placeret sin kone der, idet hun var ekstremt glad for flasken. Da Havdrup
klubben havde fået lov til at sætte en oliefyret kalorifere op i garagen, bankede gutterne hul ind i
den eksisterende skorsten. Og fandt til deres store fryd 3 helflasker spiritus af forskellige mærker,
hvoraf der dog var drukket noget af den ene.
De blev fortæret nede på Engen i klubhuset uden at sige noget til den alkoholiserede dame.
Desværre faldt hun ned ad en trappe i huset i en kæmpebrandert. 
Resultat: Damen brækkede halsen og fik en pæn begravelse, og kort efter gik Brugsen i Ørsted
nedenom og hjem, fordi den noble dame ikke længere købte for kr 60.000 sprut om året.
 Det var rigtig mange penge i tredserne.
Arbejdet skred fornuftigt frem, men det var ledsaget af ustandselige diskussioner                          14



om klubbens fremtidsudsigter.
En decembersøndag kom en boxer med en mand ind på værkstedet. Manden var Käszner. Han
havde en plan.
Efter Käszners besøg i Havdrup faldt der lidt ro over gemytterne igen. At købe en ejendom, at få
foden under eget bord, det var i orden, men at slutte sig sammen med en anden klub, det kunne ikke
lade sig gøre. Det gamle Havdrup-navn, Havdrup-sangen, de lystige Havdrupsvende, alt det kunne
ikke opgives.
Nej, der måtte findes en anden løsning.

Men Gammel Søren og Käszner havde slået sig sammen og nægtede at give op. Telefonen glødede
regelmæssigt mellem de to og pludseligt kaldte de til fællesmøde på Rønnede Kro søndag den
29.december 1968. Käszner havde 22 td. Land incl. et husmandsted på hånden!

Mødet var et tilløbsstykke, men medlemmerne fra begge klubber mødte op med mistro og skepsis.
Poul Smed lignede en tordensky. Han og Totter var kaldt fra juleferie i hytten på Arnborg. Poul
Skum ville miste sit greb om”Gruppe 66 ” , så han havde alle mulige indvendinger. Men med to
respektive formænd i det humør var det næsten umuligt at få hul på bylden.
Efter en time forlod Poul Skum mødet med den bemærkning, at han havde vigtigere ting at tage sig
til. Og kort efter kom det for dagen, at Käszner manglede tilsagn fra Viggo Andkjær om køb af den
vestlige ende. Søren, hvis diplomatiske evner arbejde under hvidglødende højtryk, foreslog, at
Käszner tog af sted for at forhandle med Andkjær, og at deltagerne i øvrigt bestilte frokost. Mødet
var på vej til at gå i opløsning.

Maden og diverse små glas lagde en forsonende dæmper på gemytterne, og hyggesnakken begyndte
at brede sig. Man opdagede, at der også fandtes fine typer i den anden klub. Og da Käszner vendte
tilbage med et endeligt tilsagn fra Viggo Andkjær brød larmen løs igen, men denne gang af
begejstring
Mødet blev genoptaget, men nu var tonen konstruktiv. 22 td land og en stråtækt bygning for kr
150.000. Det var opgaven, hvis vi kunne samarbejde, og hvis vi kunne rejse pengene, og hvis vi
turde, og hvis…..

Arnborg var købt billigt som hedeareal i begyndelsen af tredserne og ”Aviator” havde købt sin plads
for kr 40.000 i 1966/67 med støtte fra Aalborg Kommune, men ingen klub havde                          15



 kastet sig ud i et projekt til kr 150.000 plus det løse! Det svarede til 5 fabriksnye svævefly! Så hvor
skulle der kunne penge fra til udskiftning af klubfly, for der skulle også bruges penge til rørlægning
af grøften, der gik tværs over arealet? Og ville kommunen og luftfartsdirektoratet give tilladelse?
Spørgsmål var der nok af, svar kneb det mere med. Så mødet sluttede med, at deltagerne vedtog, at
bestyrelserne fra de to klubber skulle danne en fællesbestyrelse, der skulle mødes regelmæssigt for
at søge at skabe en fællesklub ved Kongsted. Og så kørte deltagerne ned til arealet til besigtelse. Det
var et tankevækkende syn. Masse af is og sne, pigtrådshegn på kryds og tværs, en grøft så bred som
en landevej tværs over arealet, et skævt og forsømt bindingsværkshus, hvori køerne stod og
gumlede. Kunne dette nogen sinde blive en flyveplads for en storklub?

Her følger nogle af medlemsnavnene fra de to originale klubber:                                                    
Havdrup                                        Kaldenavn 

        Poul G.Jørgensen                   Smeden                          Helmer Jensen
        Poul Harry Nielsen                                                       Helge Svendsen
        Morten Voss                           Morten Mede                 Arne Rasmussen 
        Finn Dokkedal Hansen           Finn Dok                       Willy Andersen
        Alf Olsen                                Olsen                             Birger Hansen                   
        Arne Hegner                                                                 Tom Jacobsen  
        Ove Nesdam                                                                 Leo Jensen
        Erik Pedersen                         Rikke                             Gunnar Hauge Jensen
        Laurits Rasmussen                                                       Erik Frikke      
        Per Enggaard Pedersen           Vom                              Grethe Møller     
         Per Kristensen                                                             Aksel Haargaard 
         Allan Jensen                                                                Poul Henriksen
         Arne Gammeltofte                 Gammel Arne               Arne Vincentz
         Helmuth Sørensen                 Gammel Søren              Per Terndrup
         Hanne Christiansen                                                     John Andreasen
         Poul Christensen                    Ursmeden                     Svend Christensen  
         Henrik Christiansen               Stjans                            Jan Dencker
         Gunhild Jensen                      Totter                             John Granquist
         Benny Jensen                                                               Jørgen Skjold Johannesen
         Kaj Sarup                                                                     John Mortensen
         Kai Bjerring Andersen           Lille Kai                        Jens Erik Karlsen
         Kaj Arne Frederiksen             Smukke Kaj                   Milli Karlsen 
         Finn Grützmeier                    Kassefusker                    Kenneth Kæregård
         Inge Grützmeier                                                            Hans Reersø
         Erik Danielsen                        Olfert                            Arne Norman Vincintz       
 
Gruppe 66                                         Kaldenavn 

          John Käszner                          Kreaturmekanikeren     Lars Karlshøj  
          Jørgen Christiansen                Bager                            Dan Henriksen
          P. H. Nissen Petersen             Nissefar                         Kjeld Oppermann 
          Erik Poulsen                          Rørsmeden                     Finn Bausgård
          Henning Gotfredsen               Gotfred                         Preben Østergren                     
          Ove Hartmann                                                             Erling Jens Petersen
          Leif Hartmann                                                             Jean Andersen
          Anni Elmgård Jensen                                                   Arne Andersen
          Harry Larsen                                                                Knud Arne Petersen       
          Bjarne Tandrup                                                            Kim Nytofte Bæk
          Otto Borring Møller                                                     Jens Erik Justesen
          Ole Borring Møller                                                      Hans Christensen 
          Tommy Borring Møller                                                Jens Madsen
           Erik Øksenholdt                    Øks                                Jes Madsen                                          16



           Svend Petersen                      Svigerfar                        Carl Peter Lauritsen 
           Marianne Petersen                                                        Henning Nielsen
           Leif Petersen                         Murer Leif                       Anker Smith
                 
                                                     1969
Allerede 26.januar 1969 var der generalforsamling i Havdrup, hvor planen  om køb af egen
flyveplads og sammenslutning til en storklub blev diskuteret. Resultatet blev fuld opbakning til
bestyrelsen om at arbejde videre med planerne.
Det tilsvarende møde i ”Gruppe 66” gik ikke på kuglelejer. Poul Skum modarbejdede planen med
næsten alle midler og trak sig til sidst som formand med den bagtanke at stifte en ny
svæveflyveklub. Hvilket han også gjorde, men det er en anden historie.
I stedet blev Kjeld  formand for ”Gruppe 66”. Og han havde ambitioner. Store ambitioner. Han ville
være formand for den nye storklub.
I januar løb jeg kreditforeninger og hypotekforeninger på dørene for at få tilbud om finansiering.
Det var ikke opmuntrende. En klub kunne da ikke købe sin egen flyveplads? Det var ikke normalt! 
I februar begyndte fællesbestyrelsen at arbejde. Der blev nedsat et udvalg til udarbejdelse af nye
vedtægter, et udvalg for placering af veje og bygninger, et udvalg for flyveprocedurer på den nye
plads og et budgetudvalg.
Det var en travl tid, for bortset fra veje og bygninger deltog jeg i de andre udvalg.
Der blev skrevet ansøgninger til kommunen, til Præstø Amt, til fredningsmyndighederne, til land-
brugsministeriet, til SEAS, til Matrikeldirektoratet og mange flere. Det var en papirmølle uden
ende.
I april kom påsken, og så skulle vi til at flyve. Men godmorgen. Den hårdtarbejdende
fællesbestyrelse sendte os i hold på tvangsarbejde på den nye plads i Kongsted. Grøften mellem
Viggo Andkjær og Aage Rasmussens jord skulle rørlægges. Med rør der var 80 cm i indvendig
diameter, 200 meter grøft. Uden Gotfredsens gravemaskiner var det aldrig gået. Og han ønskede
aldrig en krone for brugen af maskinerne. Jeg mener, at Gotfredsen fik lov til at opføre en
pandepladehangar til hans KZ III'er på pladsen til gengæld. Da påsken var ovre, var grøften rørlagt!
Men samtidig blev der fløjet som sædvanligt hjemme i de to klubber af medlemmer, når de ikke var
sendt på tvangsarbejde.
I maj havde Jens-Erik fra Havdrupklubben gået bagvejen i en kreditforening og skaffet tilsagn om
30 års lån gennem en , der kendte en, der kendte……..
Samtidig havde fællesbestyrelsen delvist fået styr på rammerne til en storklub. Begge klubber skulle
være gældfrie, når sammenslutningen skulle finde sted. En svær hindring var, at Havdrup havde
formue på kr 125.000, mens Gruppe 66 kun ejede kr 28.000. Man vedtog et sæt komplicerede
regler, der skulle bruges, hvis sammenslutningen gik i opløsning inden 5 år.
Reglerne blev nedskrevet i forhandlingsprotokollen, men også den gang var postvæsnet i stand til at
trylle breve og pakker væk i den blå luft. Så den uhyre vigtige forhandlingsprotokol  forsvandt
samme efterår, og kunne trods Poul Smeds ihærdige eftersøgning ikke trylles frem igen. Men Poul
var ikke rådløs. Han holdt kæft og lod som ingenting. I fem år. Heller ikke jeg fik noget at vide.

På det tidspunkt var Inge og jeg blevet trætte af at bo til leje i et af gårdhavehusene i Albertslund.
Huslejen blev ved med at stige, der var indført huslejetilskud som de fleste i området fik, men ikke
vi, for min løn var for stor. Jeg syntes at vi smed huslejepengene lige ud af vinduet. Så vi ville købe
eget hus.
Det var Glostrup-Tåstrup området vi kiggede efter, men priserne var alt for store. 
Jeg fik at vide at Bikuben var villig til at låne penge til huskøbere, så der stillede jeg inde i
København en dag og snakkede med en rimelig fornuftig mand. Jeg fortalte om vore planer og han
ville vide hvad vi ville give for et hus. Egenkapital havde vi jo ingenting af. 200.000 kr mente jeg
var et fornuftigt bud. Det syntes han ikke. Køb et hus til 400.000 kr sagde han, ellers bliver det for
lille i løbet af få år! Men sørg for at Bikuben godkender en slutseddel før du skriver under! Jeg tror
forresten at vi sagde ”De” til hinanden, det gjorde man jo dengang. Inge var ved at falde ned af
stolen da jeg kom hjem med den besked.                                                                                           17



Og så fandt Inge en dag en annonce for et hus i Havdrup på 170 kvt.m til omkring 200.000 kr!
Da jeg kom hjem fra arbejde, stoppede vi børnene i bilen og kørte til Havdrup. Der var huset, plads,
have og tæt ved Engen, selv om vi vidste at klubben ville flytte sydpå den vinter. Efter at have
hentet Finn Dok fra Viby til at kigge på huset, slog vi til og vi flyttede ind til terminen 11.juni.
Der var  mange børn på vejen i den nybyggede del af Havdrup, så Sus og Ken fik rigeligt med
kammerater.
Selv om klubben stod for at flytte væk fra Engen, kom der også nye medlemmer til den sommer.
Ursmeden og Tina kom med deres elev fra forretningen, det var Hanne, der holdt ved i mange år og
som også tog en tørn som kasserer.
Og startlisteføreren så et nyt ansigt sidde i forsædet på Bergfalken og spurgte omkring: ”Hvad
hedder han?” Ingen vidste det, men et lyst hoved sagde: ”kald ham Olfert”. Så det har han heddet
siden.
En onsdag aften kom et par fra klubben omkring, de ville have en flyvetur, men der var ikke andre
på Engen. Jeg kørte derud sammen med Sus og Ken, og vi fik samlet Bergfalken og kørt spillet ud. 
Flyet blev koblet, de to kravlede ombord og spændte sig fast, jeg kørte ned til spillet, Ken på 6 år
løftede tippen og Sus på 7 år svingede med flaget da hun fik tegnet. Jeg indrømmer at jeg var parat
til at afbryde starten, hvis jeg så Ken på nogen måde blive væltet som tipholder. Men alt gik som
smurt. Det var ikke den eneste gang mindreårige blev brugt som hjælpere på Engen i Havdrup. Sus
fortæller, at når hun og Ken kom hjem fra skole, lå der den sensommer flere gange en seddel fra
Inge, deres mor, hvor der stod at hun var ude på Engen. Så kunne de tage cyklerne og køre ud og
hjælpe til. 
Sidst i juli fik jeg mit gamle ”S” nr 293 igen. Og den 17 august fløj jeg min 5-timer i et dejligt vejr
rundt på Sjælland.
Da det blev min tur til at flyve  K-8 VBX fik jeg fat i termikken med det samme. Jeg skruede mig
op og sammen med Gammel Søren fløj vi – han i K-6e – mod Ringsted, hvor vore veje skiltes
Videre mod Sorø og Fuglebjerg og ned til Næstved. Nu havde jeg fløjet over 4 timer, så
sølvvarighed var tæt på at være hjemme. Men så kom trangen til at tisse. Jeg var ikke forberedt på
denne tur, havde ingen plasticpose med. Så var det at jeg kom til at tænke på stedet ved Kongsted,
som vi havde rørlagt og var på vej til at overtage. Så hurtigt jeg kunne fløj jeg over mod Rønnede
og kunne pludselig se omridset af vores nye plads. Rørlægningen var let at få øje på, så fra
Kongsted by trak jeg bremserne og søgte ned mod pladsen. Men det var som at flyve ned i et hul, så
der måtte også noget sideglidning til inden jeg kunne hoppe ud af flyet og under vingen klare min
presserende sag. Og så kunne jeg med fornøjelse konstatere, at jeg havde fløjet ca 5½ time. Men til
min store ærgrelse havde barografen kørt rundt flere omgange på papiret, jeg havde fået skubbet til
den lille arm, der  indstillede omgangshastigheden. Det viste sig at sølvvarigheden blev godkendt,
det var nok ikke den eneste gang, den fejl var indtruffet. 
 Johannes Rasmussen havde ingen telefon  vidste jeg, så jeg gik op og bankede på hos Ankjær. Jeg
blev hjerteligt modtaget og lånte telefonen, hvor jeg kunne ringe til nabogården til  Engen. Der
lovede man at bringe beskeden  hen i klubben, og så blev jeg sat ud i Ankjærs æblehave, hvor en
dejlig frokost blev serveret – med vand til. Her kunne jeg sidde og nyde livet til et par biler ankom.
Jeg var stolt da vi kørte tilbage med VBX på slæb. Jeg er ikke den første, der startede fra den nye
plads, men jeg var den første der landede der. Få dage efter begyndte Gruppe 66 at flyve fra
pladsen.
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                                                VBX ”tøjret” på vor snart nye plads 

Der var hindringer af forskellig art. På et tidspunkt var det nødvendigt at få Matrikeldirektoratets
tilladelse til at sam-matrikulere Johannes Rasmussens ejendom med de to parceller øst og vest for,
som skulle rumme flyvepladsen. De nødvendige papirer var skaffet, de nødvendige underskrifter
var samlet og alt hvad der skulle til, var sent i anbefalet brev til direktoratet. Men der skete ikke en
skid. Der gik en måned, der gik to måneder og vi begyndte at blive urolige. Men så var det, at Finn
Dok havde en søster, der var ansat i Matrikeldirektoratet. Finn satte hende ind i sagen og nogle dage
senere fik jeg en opringning, der medførte at jeg på et bestemt tidspunkt skulle komme til
direktoratet, der lå i den nordlige del af København. Finn's søster tog imod mig inde i bygningen og
vi satte kursen mod et kontor, der var beskyttet af råglasvinduer. Finn's søster bankede på og vi gik
ind i et kontor, der kunne have været fra attenhundredetallet. En velnæret mandsperson sad
tilbagelænet i en armstol ved skrivebordet. Finn's søster forelagde meget høfligt sagen om ØSF,
men mandspersonen brummede, at det havde han ikke set noget til! Jo, sagde søsteren, sagen ligger
her og så pegede hun på et omslag på hjørnet af skrivebordet. Der blev brummet noget mere, mens
papirerne blev bladret igennem. Er sagen i orden, blev der så spurgt, hvilket søsteren bekræftede.
Og så blev hætten skruet af en stor fyldepen og en ulæselig underskrift blev sat på det øverste af
papirerne. Jeg blev totalt ignoreret. Søsteren fik sagsmappen og trak mig med ud på gangen, hvor
hun med et stort smil stak mig papirerne. Held og lykke med projekter var hendes farvel.
 
Til sidst manglede kun at opløse de gamle klubber og stifte storklubben. Og det var på høje tid, for
vi havde allerede puttet en masse penge i pladsen og forpligtet os til at betale endnu flere.

Men et kritisk punkt kunne vi ikke blive enige om. Skulle der være 5 eller 6 bestyrelsesmedlemmer.
Havdrup ønskede 5 mand, og underforstået Poul Smed som formand, idet Poul havde sin
mangeårige erfaring som formand i Havdrup, og havde været i byggeudvalget, da Arnborg blev
købt og etableret.
Der var dog også det problem, at Poul var i gang med at bygge hus i Ågerup, så han ville ikke
påtage sig formandshvervet i den nye storklub før byggeriet i løbet af et år til halvandet var færdigt.
Og selv om et større sjak fra Havdrup klubben var ude i Ågerup for at hjælpe med den store         19



tagkonstruktion (en af gangene startede Finn Dok i den private, røde K-6'er og landede ved siden af
Poul og Totters nybyggeri) var det immervæk et stort projekt at klare uden for arbejdstiden.
 
Vi kunne på ingen måde undvære Poul med hans erfaring og evne til at skære igennem kævleri og
komme med enkle, rigtige løsninger (han havde et valgsprog: regler der ikke kan kontrolleres, er
overflødige), så resultatet blev at jeg lovede at lave al korrespondance og andet tidskrævende
arbejde, som en formand ville være belastet af, blot Poul accepterede formandsposten og deltog i de
mest nødvendige møder indtil hans byggeri var færdigt.
Her overfor stod Kjeld , der kæmpede for en 6-mands bestyrelse (3 fra Havdrup og 3 fra Gruppe 66)
og dermed en større chance for formandsposten. Men Kjeld havde, efter Havdrups opfattelse, ikke
den nødvendige erfaring, han var ikke en stabil type, og vi frygtede virkningen af de ambitioner,
som han ikke kunne skjule!
Hvordan kunne Kjeld stoppes som formandskandidat, uden at Gruppe 66 følte sig helt tværet ud?

Den skumle løsning blev født og aftalt med Havdrup’s bestyrelse, uden at informere andre. Først
skulle fællesbestyrelsen acceptere udkastet til vedtægter, der indeholdt bestemmelser om en 6-
mands bestyrelse, som konstituerede sig selv. Derefter skulle et medlem, der var udenfor
fællesbestyrelsen (og det var mig), fremsende et ændringsforslag til vedtægterne, og det skulle ske
så sent, at den stiftende generalforsamling ikke kunne aflyses.
For det tredje skulle en gruppe Havdrup-medlemmer være ansvarlig for, at alle Havdrup’erne mødte
op, for derved ville stemmeforholdet automatisk blive Havdrup 53 og ”Gruppe 66” 35 medlemmer.
Den 5.oktober oprandt, og det gav en flov smag i munden. Alle Havdrup’erne var til stede, men kun
halvdelen af Gruppe 66’s medlemmer var mødt op, idet de troede, at den stiftende
generalforsamling kun var en formalitet.
Listen virkede som et urværk. Bestyrelsen for storklubben blev på 5 mand og Poul Smed blev
Ø.S.F.s første formand. Kjeld blev ikke stemt ind i bestyrelsen og bemærkede efter
afstemningen:”Der snød I mig.”

Men spændingen havde været stor. For hele taktikken kunne have været afsløret, hvis medlemmerne
havde læst indkaldelsen til den stiftende generalforsamling grundigt igennem. For Havdrup’s
”forudseende” sekretær Mellem-Kaj  havde under dagsordenen skrevet:” 2 x 3 (altså 6)
bestyrelsesmedlemmer”, men under kommentarer skrevet: ”efter valg afgør de valgte
bestyrelsesmedlemmer ved lodtrækning, hvilke tre der afgår i februar 1971, og hvilke to der afgår i
februar 1972”. De 5 der blev valgt var  Poul Smed, Käszner, Ove Hartmann, Finn Dok og mig. 
Men den skumle løsning var medvirkende til, at Ø.S.F. blev et levedygtigt barn, og Kjeld meldte sig
ud i 1972, hvorefter han med sagførerhjælp prøvede at klemme penge ud af klubben ved at kræve
tilbagebetalt langtidsleje for en hytte grund. Men det er en helt anden historie. 
  Gammel Søren havde hele tiden været aktiv på mange områder og allerede under høstarbejdet i
1969 på Risbyholm krydsforhørte han mig om min arbejdsmæssige baggrund, og resultatet blev at
jeg var blevet udset til at overtage kassererposten. 
Til den første ordinære generalforsamling i februar 1970 var der brug for en plan for klubbens
udvikling, der kunne bruges som opfølgning af klubbens udvikling. Det blev den første
perspektivplan. Den dækkede perioden fra 1970 til 1980 og blev stykket sammen af bestyrelsen til
godkendelse på generalforsamlingen. Olfert har fundet de to sider spritduplikede papir, der stadig
kan læses, og jeg får en klump i halsen ved at gense materialet. Ifølge planen, der blev godkendt på
generalforsamlingen, skulle der i perioden opføres en hangar og købes 4 nye fly til klubben. Et af
flyene skulle være et motorslæbefly, men lige det blev nedstemt på senere generalforsamlinger. Men
vi fik hangaren, ASK-13, SHK – 1 og 2 stk Astir                                                                              20
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Forudsætningerne for planen var følgende udvikling:
Medlemmer              fra     88   til    125
Starter                        -   3000  -     5000 
Fløjne timer                 -   500  -        1200
Nye medlemmer pr/år -     10  -            15
Private fly                    -      2   -             6

Derudover var der indlagt en beskeden udvikling i priser på fly samt kontingent, startafgifter etc.
Utroligt nok passede planen stort set for hele perioden. Ud over den øvrige bestyrelses tanker og
ideer, var grundlaget en række regnskaber fra Havdrupklubben, samt den flyttekasse med journaler,
bilag, kontoudtog m.m.som jeg overtog fra Gruppe 66. Så hvis jeg ikke havde kunnet kombinere det
med min  erfaring fra den periode i Aviator, hvor jeg var kasserer indtil jeg skulle i kongens klæ'r,
var resultatet blevet mindre seriøst.

Poul Harry havde været kasserer i Havdrup klubben i hele dens 22-årige levetid. Poul Harry boede
og arbejdede i Havdrup, og fra hans arbejdsplads på skofabrikken midt i byen kunne han gennem et
vindue holde øje med om der var aktivitet på Engen. Det skete at nogle af ungersvendene ”glemte”
at føre startliste ved hverdagsflyvning. Men efterfølgende weekend fandt Poul Harry ud af, hvem
der havde været tilstede og hvem der havde fløjet. Så sørgede han for at opkræve startafgifter og at
flyjournalerne blev a'jourført. Alle betalinger – indskud, startafgifter, kontingent m.m. - blev betalt
direkte til Poul Harry. Startafgifter kunne købes af Poul Harry i form af små selvklæbende etiketter,
der kunne trækkes af et papirunderlag. Morten Mede havde på et tidspunkt introduceret Poul Harry
til et nyt regnskabssystem – dobbeltbogføring på løse kontokort. Det betød at hvert medlem havde
sit eget kontokort, hvilket gav et let overblik over et medlems mellemværende med klubben.
Jeg overtog det system, men udnævnte en håndfuld frivillige medlemmer til at være
startmærkesælgere, således jeg i løbet af sæsonen fik afregning i klumper. Og Ursmeden kom med
den ide at give hvert medlem 12 giroindbetalingskort, så slap jeg for at modtage kontingent kontant
hver måned fra 88  medlemmer.
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Der skete utrolig meget efter  Johs. Rasmussen tålmodigt gennede  køerne ud af stalden  og traskede
ned af vejen.
Og bygningen han efterlod var hovedsagelig stald. Det er nu briefing rum og toiletter  I enden var
stuen med en tykmavet brændeovn, et lillebitte soveværelse og et køkken som ikke kan  beskrives. 
Badeværelset var et stort trækar med regnvand under lindetræet uden for døren og ”dasset” med
hjerte i døren stod siden af. 
Den eneste ekstra bygning var et  kalveskur på 4-5 kv.meter.
Her havde Rasmussen og hans kone levet og opfostret de 8 piger og drenge, som de fik .
                                             

Vi havde købt 22 tdr land og et gammelt bindingsværks hus for 150.000 kr.
Det var grumme mange penge.
De 18 grunde til weekendhytter kunne lejet for 300 kr på år eller 1.500 kr for en 10 års periode.
Igen en af Poul Smeds solide ideer.
17 af grundene  blev leget på 10 års basis og det gav godt 25.000 kr i kassen. Vi havde også tilsagn
om et kreditforeningslån, men der manglede stadig ca  40.000 kr. Käszner mente at dem kunne
klubben låne i Haslev Sparekasse, så vi var til møde der. De fik budget, vedtægter og andet
materiale og efter en venlig snak fik vi at vide, at vi kunne komme igen en uge efter.
Og der fik vi at vide, at sparekassen godt ville gå med til et 10 års lån, men der var lige et par ting,
der skulle ordnes. 
Det ene var, at vi lavede en generalforsamling mere – der var mange ad hoc generalforsamlinger
dengang – hvor vedtægterne blev tilføjet en passus om, at medlemmerne hæftede solidarisk for al
gæld. Det lød meget fornuftigt.
Men da Sparekassen ikke gad gå efter alle medlemmerne, hvis projektet ikke lykkedes, måtte de
første bestyrelsesmedlemmer skrive under på, at Sparekassen kunne kræve et misligholdt lån betalt
af de 5 personer. Så kunne vi selv prøve at ind fra de andre medlemmer.
Så vi pantsatte hus og hjem, kone og børn og kanariefugl.
Men vi troede på sagen.

I løbet af sommeren 1969 var fristen sat for indbetaling af 10 års leje af hyttegrund. Der kom 17 af
18 mulige, så det var ikke nødvendigt at trække lod om, hvem der skulle have en grund.
En aften i Havdrups lille klubhus ude på Engen, var Havdrups bestyrelse samlet for at lave
lodtrækning om hvem der skulle have hvilken grund. Interesserede var indbudt til at overvære
lodtrækningen. Det gik alt sammen meget let, bortset fra at Arne Hegners lod kom ud,                  26



så han ikke fik en grund i første række ud til flyvepladsen. Men det havde jeg fået. Arne lavede larm
og ville have lodtrækningen til at gå om! For mig betød det ikke noget at have en grund ud til
flyvepladsen, det var jo et bart stykke mark uden nogen som helst bevoksning. Så jeg foreslog Arne
at han og jeg byttede grund, og så var der fred igen.
De første 17 grunde blev fordelt således:
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Der var megen lokal snak om de her flyvetosser, der ville lave en klub og flyveplads på Nymarken.
Nogen var positive og andre var det modsatte. Det mest kontante kom vi ud for, da en nabo
spærrede vejen til Johannes Rasmussens hus! En lørdag kort efter den stiftende generalforsamling
blev vi stoppet af en nabo, der sad midt på vejen på en stol med et jagtgevær i skødet. Han nægtede
alle adgang!
Den oprindelige adgangsvej lå et andet sted end den gør i dag. Hvor Nymarksvej slår et knæk op
mod Kongsted er der en sidevej til venstre og ved at følge den kommer man bag om pladsen og
passerer den nabogård, hvor naboen sad med sit gevær, inden vejen  øst om vandhullet for enden af
hytteområdet, nåede ind til Johannes Rasmussens sted. Der var muligt at køre en endnu længere
omvej mod øst og så komme ind til pladsen der hvor Rolf's bindingsværkshus ligger.
Men igen var Käszners indsats guld værd. Han tog en snak med Ankjær og fortalte om vores
problem. Ankjær fortalte at naboen var sur over at hans ansøgning  til kommunen om at bygge
feriehuse på hans mark til udlejning var blevet afslået, og nu havde så'n en flok flyvetosser fået lov
til 18 weekend hytter. Og Ankjær sagde bare, at vi kunne lave en vej forbi hans hus gennem den
hønsegård, som han ikke brugte mere, og så kunne vi bare køre som vi ville.
Vi sagde tak til, men mig bekendt fik han aldrig en krone for den jord og det blev aldrig tinglyst.
Men så var der lige pludselig en opgave mere med at lave en kørevej på tværs af pladsen og vest om
vandhullet. Det blev klaret næste sommer og det væsentligste grundlag blev en fabriksskorsten fra
omegnen, som skulle rives ned.

Men vi rykkede ind i oktober og gik i gang med at skabe huset om. Det første der skete, var at
Bageren satte hængelås på det lille rum ved siden af køkkenet. Der gemte han herligheder som øl,
vand og is, indkøbt for hans egen regning. En lille håndfuld  medlemmer fik overdraget nøgle til
rummet og en gammel kalender med mange sider blev lagt frem som ”kritbog”, d.v.s at man kunne
skrive sit navn på en side og så notere, hvad man hentede fra rummet med henblik på afregning når
bageren var til stede.

Gruppe 66 havde flyttet deres klubhus fra Kissendrup til pladsen sammen med en pandepladehangar
til deres fly og materiel. Havdrup demonterede den røde hangar på Engen  og genopførte den, hvor
nu den gule værkstedsbygning ligger. Det gik smertefrit at demontere den, bortset fra at Jensen fik
hovedet i klemme og brækkede næsen. Jeg kørte ham på skadestuen i Glostrup, og havde været så
forsynlig at medbringe både raflebægre og øl til at fordrive ventetiden med. Det stoppede dog brat,
da en stramtandet sygeplejerske med knold i nakken gjorde opmærksom på, at den slags aktiviteter
ikke måtte finde sted i venteværelset.
Weekenden efter kom hangaren så op at stå på Kongsted, det tog også en weekend, og da vi satte
rulleportene på plads, begyndte det at sne. Det var først i november. Og det sneede. Der kom
utrolige mængder af sne den vinter. Flere gange måtte vi lade bilerne stå oppe på Nymarksvej, for
snedriverne kunne ganske simpelt hen ikke forceres. Men vi kom weekend efter weekend og
knoklede med bindingsværkshuset, for vi havde fået foden under eget bord og kunne selv
bestemme.

                                                              1970

Det næste var stalden. Her skulle laves værksted og toiletter . Det var en ordentlig mundfuld, for
foderkrybberne var støbt i beton for mange herrens år siden, så der skulle tryklufthamre til for at
brække stumper af. Der blev banket hul i væggen ud til rabarberbedet i haven, så stumperne med
mellemrum kunne smides direkte ud af bygningen. Det rådne halvtag for gavlen ud mod
flyvepladsen, hvor der var opmagasineret gamle landbrugsredskaber og anden ragelse blev fjernet
ved at binde tov til stolper, tag og ragelse og lade en traktor slæbe det hele ud i en dynge til senere
deponering på en losseplads.
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Sideløbende var der behovet for teoriundervisning. Jeg kan ikke huske hvordan teoriundervisningen
blev klaret i Fakse området. Men i Havdrupområdet havde  Inge og jeg jo lige købt hus og vi havde
en større stue ovenpå, så den blev indrettet til en ugentlig teoriaften den vinter. 
Arne Rasmussen, Snavse Gunnar, Hanne, Erik Frikke, Vincintz og Inge var de 6 elever, og med 
 5 lærere  var der ingen, der fik lov til at falde i søvn. Det fungerede fint og jeg tror at alle bestod.
Morten må have undervist i flyvelære, for han sled i det for at få eleverne til at fatte, hvordan man
kunne lave en sideglidning hen mod standerlampen i hjørnet af stuen.
Poul Smed har uden tvivl stået for materialelære.
Hvad Rikke, Finn Dokkedal og jeg underviste i fortaber sig i det uvisse. 

Gruppe 66 havde i modsætning til Havdrup Svæveflyveklub haft et klubblad med navnet
”Luftposten”. Luftposten blev videreført i ØSF regi og den første redaktion bestod af Kenneth
Kæregård, Arne Hegner og Allan Jensen.  Kenneth og Allan var de drivende kræfter og Allan var
manden, der fandt på at anvende tegneserien ”Hagbard” tilført ØSF-relaterede tekster.
Det første ØSF-nummer af Luftposten udkom i marts 1970.
I det kunne bl.a. læses følgende:
                                                         Værkstedet
   Bestyrelsen og byggeudvalget har sat sig for at få toiletter og værksted klart inden flyvesæsonen
går ind. Dette kræver en STOR arbejdsindsats og vi appellerer derfor til alle medlemmer om at
møde op på pladsen i Kongsted, så vi kan få arbejdet udført hurtigt.
   Der er arbejde til alle, og alle kan deltage. Ingen behøver at holde sig tilbage, fordi man ikke
mener at have forstand på byggeri. Der vil altid være kyndig assistance at få hos: 
Per Kristensen
Leif Pedersen
Alf Olsen eller
Finn Dokkedal-Hansen
(byggeudvalget)

Man har fra byggeudvalgets side tænkt sig at gå frem efter nedenstående plan:

Efter endt oprydning:
                                                                    1.
Udgravning til kloakledninger i mellemgangen, nedlægning af kloak, varmt- og koldtvands-
ledninger,  tildækning og støbning af gulv (råbeton).
                                                                     2.
Oplægning af jern i værksted og udlægning af 2 x 4 ” planker samt forskalling til loftsbeklædning
af gibsplader.
                                                                      3.
Opstilling af skillerum til toiletter, el-kabler og -dåser til kontakternes anbringelse. Pudsning af
diverse skillerum og væge i mellemgang og bruserum.
                                                                       4.
Isætning af døre og vinduer til toiletter og mellemgang.
                                                                       5.
Malerarbejde.
                                                                Byggeudvalget v/ Finn Dokkedal

PS: Dit værktøj er også velkommen (spader, skovle, hamre, søm,malerpensler m.m.)       
           

En venlig sjæl stillede en gammel sofa med tilhørende lænestole i uopskåren mekka ind i stuen og
sammen med plankebordene fra Havdrups klubhus udgjorde det møblementet i starten. Den vinter
bulrede den lille tykmavede ovn konstant både lørdag og søndag,                                                 29



selv om vi var nødt til at tage hjem om natten. I stalden var der hundekoldt, ringe lys, øredøvende
larm fra tryklufthamre og støv, så det kunne være svært at trække vejret. Flere gange kom Käszner
forbi med en helflaske finsprit fra hans dyrlægelager og den gik bare på omgang uden brug af bægre
og krus, så fik vi varmen for en stund.
Og Ursmeden yndede at snuppe en lur på sofaen ved siden af den bulrende ovn. Han snorkede så
højt, at det var bedre at være i larmen ude i stalden.
Der var mange børn med og de tumlede sig ude i sneen. Et par gange fandt vi voksne på at binde
børnenes slæder efter biler med 25 meter lange slæbetov og så fik børnene et ordentlig tur ned over
flyvepladsen og når vi drejede for skarpt for enden ved grøften, trillede ungerne af slæderne og
rutschede  ind i snedriverne. De seje ville have flere ture. Og så emmede stuen bag efter af vådt
børnetøj, der hang til tørre ved ovnen.

Poul Smed i gang med noget mekanisk i det primitive værksted. Fra venstre Ove Hartmann,
Ursmeden, ???????, Hanne, Harry Larsen.

Der var rigeligt med arbejde til alle, selv om sneen ikke ville flytte sig. En vis misstemning
begyndte at dukke frem, var det et helt forkert sted vi havde valgt til flyveplads?
Poul Harry var som S-kontrollant øverste myndighed hvad angik flyvning. En lørdag i maj trak han
mig til side og sagde, at nu turde han ikke holde svendene tilbage længere, selv om der stadig lå
snedriver på tværs af banen. Så flyvningen startede på et område, der var kortet af i begge ender
p.g.a. vådområder. Alle var oppe og køre af glæde, nu kunne vi endelig se fra luften det område,
som vi havde valgt som basis. Nok var Gruppe 66 begyndt at flyve efteråret før, men nu kunne de
planlagte flyprocedurer, instruktørvagter m.m. begynde i stor stil. Og jeg var glad, nu kunne jeg
begynde at spejde efter indtægter fra start- og minutafgifter.
Poul Smed, der var materielkontrollant som altid, havde lovet at gå flyene igennem med let hånd
p.g.a. de ringe vedligeholdelsesmuligheder den vinter. Kun væsentlige defekter skulle udbedres.
Men det viste sig, Grunau Baby'en som Gruppe 66 havde, væsentlige defekter i den ene vinge. Fra
vingetippen ind til stræberen kunne vingestumpen bevæges. Den blev groundet som uegnet til
spilstart. På et bestyrelses-møde blev sagen drøftet, vi blev enige om                                              30



at Baby'en ikke var nødvendig i klubbens flåde og derfor ville det være omsonst at ofre tid og penge
på en stor reparation.
Käszner løste spørgsmålet på hans egen utraditionelle facon. Han solgte Baby'en til Axelved Motel
ved landevejen til Vordingborg og lovede at levere den. Og leveringen skete en hverdag, hvor han
overtalte Ove Hartmann til at flyve Babyen, mens Käszner trak den i flyslæb i lav højde. Klubben
fik sine 500 kr for Babyen, men der blev nogen ballade over flyslæbet. Men som Ove sagde: Vi fløj
jo bare i lav højde.                                                       

Flyvesæsonens start betød også, at arbejdet kunne fortsætte udendørs. Ove Nesdam sled i det med at
få gravet en rende fra huset til brønden, så vand kunne lægges ind. Men så viste det sig at
vandstanden i brønden ikke var dyb nok.  Andersen blev sat til at uddybe brønden og han havde så
travlt, at han fik sænket kaffen ned til sig. Det var ubehageligt arbejde, jeg ved det af erfaring, for
nogle år senere, hvor vandstanden igen var sunket, måtte yderligere uddybning foretages. En søndag
formiddag, hvor jeg sad i klubhuset og havde medlidenhed med mig selv i anledning af
tømmermænd, blev jeg hentet af et par stærke mænd og ført til brønden, hvor jeg blev tvunget til at
kravle ned af stigen, der så blev hevet op! Så kunne jeg ligge på knæ dernede og fylde en spand
med en håndskovl og spanden blev hevet op i rebet med mellemrum, så jeg kunne fortsætte. Det
værste var tilråbene fra de omkringstående oppe på jorden og da jeg klagede over tørst, blev en
sodavand sænket ned i spanden! Sodavand!
Men der var hele tiden vagt, så ingen blev overmandet af brøndgas.
Det gamle loft i stalden skulle også fjernes, så nyt kunne komme til. Det var rimelig let arbejde, for
der var lavt til loftet, der bestod af rafter. Man løftede bare den ene arm og tog fat i en rafte,
hvorefter man løftede benene! Så knækkede raften og når det var gjort ca 10 gange, kom en sektion
af det gamle hø væltende ned i hovedet. Det gav ingen larm, men hold da k...., hvor det støvede. Vi
gik med tørklæder bundet for næse og mund for at kunne trække vejret. Raftestumper og halm blev
bare slæbt ud af stalddøren, hvor ungerne fik til opgave af brænde det hele af. Det brændte en hel
dag.

Inden Sct.Hans havde vi fået indlagt vand og toiletter og brusebad (med koldt vand) fungerede. Det
blev en Sct.Hans fest der vaskede sig. Og oppe ved Andkjær stod i starten et meget stort, gammelt
træ med en diameter på over en meter. Det var blevet fældet da vi lavede den nye adgangsvej, og
slæbt med traktorer ned til hjørnet hvor hytteområdet begyndte. Det var vores Sct.Hans bålsted de
første tre år, indtil træstammen var brændt væk.
Og den første Sct.Hans aften (som altid falder en lørdag aften i ØSF) blev det gamle dashus ved
lindetræet under stor jubel lasso'et og slæbt efter en traktor ind i bålet. Den begivenhed kom oven i
købet i lokalavisen.

Væggen mellem stue og soveværelse var også blevet revet ned, så vi havde fået en vinkelstue,
pigerne ville have nye gardiner. De skulle nok selv tage symaskiner med til at sy den med. Jeg
bevilgede 300 kr til formålet og Totter, Inge og Birte Dokkedal syede de nydeligste gardiner. Men
så viste det sig at de var gået over stregen og indkøbt nye lamper også. Uanset det ægteskabelige
forhold blev der uddelt en kraftig skideballe ved denne uautoriserede formøbling af klubbens
midler.
Til gengæld investerede Käszner i en Tripacer, højvinget, enmotores fly med næsehjul, til hans
private fornøjelse, men som også kunne bruges som slæbefly. Men som jeg husker var det
begrænset med flyslæb det år.
Der dukkede hurtigt telte og campingvogne op på hytte området. Det var jo herligt både at kunne
deltage i festerne om aftenen og være til stede til lodtrækningen om klubflyene om morgenen kl 9.
Og værkstedet og klubhuset, foruden Gruppe 66's gamle klubhus, var fuldt besat sommeren
igennem, hvor køjesenge, drømmesenge, borde og bænke blev brugt af gæve svævere af både han-
og hunkøn, når de efter aftenens fest og larm krøb i soveposerne.
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Inge og Hanne lånte et telt i juli og deltog i ferieskolingen. Men de fik så meget regn, at Arne
Hegner stillede hans campingvogn til deres disposition, så de kunne holde sig nogenlunde tørre.
Det tjener til deres ros, at de ikke forgreb sig på Arne's særdeles velforsynede lager af diverse
spirituosa gemt nede i vognes brikse, men det var heller ikke nogen overraskelse, for Arne var tit på
korte besøg i det toldfrie Vesttyskland.
Den første hytte dukkede også op den sommer. Det var Vom og Jytte, som med stolthed
præsenterede deres slot, en hytte på ca 8-9 kvt.meter. Da bevoksningen endnu ikke var til at se,
hvilket dog nok mest skyldtes, at den lige  var plantet , tronede denne hytte på det dertil udlagte
område, og vi andre kunne bare se misundeligt til. Og hytten var ikke stor, for året efter var Vom og
Jytte flyttet til Arnborg og Inge og jeg lånte den i vores sommerferie. Når bordet blev klappet
sammen kunne to voksne og to børn lige sove der, dels på brikse, dels på gulvet. Men kort efter
skød Finn Dok's hytte op af jorden, som ægte træmand lavede han den selv og den nøgne
konstruktion havde Finn savet ud og samlet i hans indkørsel i Viby.

Luftposten genopstod i ØSF regi med Kenneth Kæregaard, Arne Hegner og Allan Jensen i
redaktionen. Det var et uvurderligt initiativ, der bandt medlemmerne sammen, informerede om
aktiviteter i klubben og i høj grad medvirkede til at de to klubbers medlemmer blev smedet
sammen.  Allerede det første år udkom det i 9 eksemplarer.
Efterfølgende vil der blive sakset en del fra Luftposten.

I april udgaven (1.årgang nr 2) lancerede Finn Dok en nyskabelse.

En klan bliver født!
Der er skjulte kræfter, som virker i ØSF. Og når frosten går af jorden, vil en klan af svæveflyvere gå
frem i ØSF's midte.  Deres bomærke vil være et ølkrus anbragt på en dertil specielt lavet hylde i
klubhuset.
Deres bedrift vil være en landing 50 cm fra T'et. Deres klan vil hedde ”HYLDEKNÆGTENE” og
på deres respektive krus vil hyldeknægtenes navne og dato for bedriften være indgraveret med
nænsom hånd.                                                                                                                                    32



Betingelserne for medlemskab af denne ærværdige klan er følgende:
En landing (solo) 50 cm eller mindre fra Landings T'et øverste højre hjørne. En snor på 50 cm med
ring vil blive fastgjort til nævnte hjørne af T'et, og landingen vil blive godkendt såfremt ringen uden
besvær kan anbringes omkring pitot-røret eller dettes åbning. Landingen skal, inden flyet flyttes,
godkendes af 2 klubmedlemmer, hvor af mindst den ene skal være ”Hyldeknægt”.
 
Ingen må optræde som ”Hyldeknægt” før ovennævnte betingelser er opfyldte og de øvrige
”Hyldeknægte” er beskænket med øl.
Ved landing må mede, hjul eller halslæber ikke røre ved T'et. For S-piloter og opefter koster dette
som sædvanligt en omgang øl.
En godkendt ”Hyldeknægt” har ret og pligt til at anskaffe et krus (rumindhold én bajer m/skum),
hvori landingens dato og ”knægtens”  øgenavn er indgraveret. Såfremt den nyoptagne
”Hyldeknægt” ikke har noget øgenavn, finder de andre  ”Knægte” et for ham passende øgenavn.
Når kruset ikke er i brug, skal det være anbragt med bunden i vejret på den dertil beregnede hylde i
klubhuset.
Koner, der også kaldes ”Krager”, må have et krus i halv størrelse med navn uden dato, stående på
højre side af sin ”Knægt”s krus.
NB: Til at kontrollere de 5 første ”Hyldeknægte”s landing er der dispenseret fra klanens vedtægter
ved at give instruktørerne ret til at godkende disse landinger.
Denne ret bortfalder så snart 5 medlemmer repræsenterer klanen.
                                                                                                                      DE TRE FJER!!!
Per Vom fortæller
Ja Finn, jeg har læst alle arkene du sendte, der er ikke ret meget jeg kan bidrage med fra
Kongsteds op start ud over at der var noget med skoling hvor Inge og Hanne som der var lidt
problemer med, det blev klaret med at jeg vil kysse dem hvis ikke de opførte sig ordentlig, det hjalp
sku' det var noget de som havde respekt for.
Det er rigtig vi fik den første hytte på pladsen, 12 m.2. den kostede 2000 kr, 500 kr. i udbetaling og
resten over et år flytning med stor blokvogn fra Jersie strand det var andre 500 kr. Jensen hjalp til
som altid uden næse brud denne gang, men pladsen var meget våd kan jeg huske. Ja I lånte den et
år.
Her i august til nostalgi dag siger jeg til Beton Henning, kan du huske da vi var på en 100 km.
trekant i ASK-13 og vi lander ude? Ja siger han og jeg husker også du siger nu kan vi sku ikke
mere, vi lander, 90 gr til venstre og der stod vi så på jorden-og det passede ikke rigtig med min
barne lærdom om udelanding, så fik jeg den.
Der var også engang vi var udgået for taloritter, det klarer jeg, et opkald til Slaglille dem har vi
nok af, kom i bare, Grethe vil du med? op i ASK- 13 og så af sted 1 t 15m til Slaglille en om start og
så afgang til Kongsted ankomst 1t 10m efter med en pose taloritter. 
Det er sjovt at bladre i de gamle logbøger, som  jeg nu har her.
12April 1974 ASK-13 VRX Kongsted – Kaldred Retur 150 km.
13 April1974 ASK-13 VRX Kongsted – fuglebjerg – Holmegods75 km. det var med Henning 
14April 1974 ASK 13 VRX Kongsted – Slaglille-retur35 km. afhentning af taloriter sammen med
Grethe Møller. 
Ja og hyldeknægt det blev jeg også, endda nr. 3 med 75 centimeter det var tider dengang.
                                        

Luftposten maj 1970

                                   En skærsommernats- narresut?
Vores stofhungrende redacteur har givet mig til opgave at forklare, hvad pokker meningen er med
den langtidsplan for ØSF, der er udarbejdet i bestyrelsen. For mig at se er det lige så vanskeligt som
at prøve at frisere Stjans' hår.
Men jeg skal prøve.                                                                                                                            33



Der er intet skæg ved at remse tal op, de kommer alligevel ikke til at passe. De karske realiteter er
enten større eller mindre.
Derimod kan det have interesse at vide, hvordan bestyrelsen forestiller sig problemerne angrebet.
Hvad antallet af medlemmer angår, så var vi 88 i alt ved ØSF's stiftelse. Og det tal har vi baseret
klubben på de første tre år.. D.v.s. at forlader 10 mand klubben, så er der plads til 10 nye ansigter.
Viser det sig at vore instruktører og materiellet kan klare flere nye, så er de naturligvis velkomne..
der ligger ingen tilgangsbegrænsning i tanken, for 10 nye pr år vil være en god tilgang.
Instruktørene kan være en af vore flaskehalse i dag. Vore instruktører vil blive udsat for et pres når
de skal holde styr på så mange piloter, fly, spil, samfundshjælpere m.m. Forhåbentlig skal de ikke til
vinteroverhaling på Sct.Hans, for det er ikke budgetteret.
Et nøgleproblem er at skaffe startwirer nok. Selv om en del piloter kun flyver med længere
mellemrum, vil der nok være 60 medlemmer, der ønsker at flyve regelmæssigt. Og skal disse 60
have 50 starter i gennemsnit på et år, så betyder det 3000 starter pr. år. Dvs 120 starter pr weekend
hvis vi regner med at hver 5.weekend giver regnvejr. 120 starter pr. weekend er meget.
Det vil kræve et velafbalanceret samarbejde mellem alle på pladsen.
Okay, vi har en reserve ved hverdagsflyvning (ferie og aften), og den vil sikkert blive udnyttet af de,
der har lejlighed til det. Det vil være gunstigt for vore planer for fremtiden, såfremt vi kan opnå
mere end 3000 starter på et år.
Det gamle hus, oh lad det stå! Naturligvis skal det anvendes nu. Dels fordi vi ikke har penge til
noget bedre, og dels fordi det har hjulpet os til et kreditforeningslån – 30 år – der efter kurstabet er
trukket fra , vil give os ca. 35.000 kr kontant. Der er en hage ved dette lån, at det kun giver 25.000
kr, hvis toiletterne ikke er færdige til 1.maj 1970. Jeg tror ikke kreditforeningsdirektøren skal på
lokum hos os, nærmere at vi skal bevise, at der er tale om en klub med mange mennesker.
Men i 1977/78 skulle der nok være basis for at vælte det gamle hus, og erstatte det med en
vinkelbygning, der kan rumme værksted til 7 klubfly og 5 privatfly samt egnet klubhus til 125
aktive medlemmer!
Danmark er så lille og SAS og ”Luftwaffe” er så store, at svæveflyvning fremover kun kan trives i
et begrænset antal større klubber. Og der vil ØSF være iblandt.
Hangarbyggeriet er derimod noget, der trænger sig stærkt i for grunden. Der er ingen tvivl om, at en
velegnet rummelig hangar både vil være godt for vore ”flyvetræer” og for startantallet. Flyvningen
kan komme hurtigere i gang om morgenen. Og skal medlemmerne virkelig gøre noget for at finde
sammen om private fly – noget der kun kan aflaste klubbens investeringer – så må klubben kunne
tilbyde fornuftige hangarvilkår.
Endvidere er der i dag en del fly på markedet, der er yderst ubehagelige at spænde op og ned. Disse
fly er vi afskåret fra at tænke på, hvis vi ikke har en velegnet hangar med stor spændvidde. Noget
med limtræsbuer. Noget med en størrelse på 800 kvt.m
Efter alle tegn i sol og måne vil støbning af fundament stå på tapetet i aug-sept 1970. Og bygningen
af hangaren foregår i marts-april-maj 1971. Endnu mangler de sidste undersøgelser før startskuddet
for projektet, men papirkrigen indledes sandsynligvis snarest.
Endelig er der klubbens flypark. Den er meget uens. Det er en charme. Men hvad der ikke er
charmerende, er et fly med mere end 10 år på bagen. Det koster sved og mange penge at
vedligeholde et sådant fly. Der er ikke mange blandt os, der kan gennemføre en avanceret
vedligeholdelse. Og vi har 5 fly, der er gamle. Vi må se i øjnene, at en fornyelse må komme i takt
med økonomisk formåenhed. Der er ønsker fremme om et tosædet, stærkt fly til videregående
skoling og som reserve for begynderskolingen. Det vil komme på tale så snart vi kan – måske i
1971 – men hangarbyggeriet er nok dyrere end vi forestillende os før jul, så rytmen er: først hangar,
så ny flyver, når vi får råd.
Samtidig med at en ny tosædet anskaffes vil de to Mü 13 E'ere blive forsøgt solgt, dels for at undgå
dyr og slidsom vedligeholdelse, men også for at realisere de kontanter, de måtte kunne indbringe.
Hvorfor så megen larm og ordskvaller? Hvorfor ikke bare flyve med det vi har og hygge os med øl
og pølser for resten? Hvorfor skal vi have nye ansigter i klubben? Vi har det jo meget godt.
Efter min private livsfilosofi – værsgo og bræk – fordi:                                                                  34



At nye medlemmer er en nødvendig indsprøjtning hele tiden. Nye medlemmer skal vokse op og
blive til instruktører, spilkørere, bestyrelsesmedlemmer og meget andet. 
At nye bygninger er en nødvendighed. De gamle bygninger er ikke velegnede til nye fly. De vil slå
hinanden i stykker i unødvendigt omfang.
At nye fly er en nødvendighed til afløsning af de gamle. Og kan vi udskifte gamle fly før vingerne
selv falder af, så får vi mere for dem og skal altså betale mindre for afløserne.
Nu har jeg både skrive-  og tænkekrampe, så I må selv tænke videre og dømme om langtidsplanen
er en narresut. Bestyrelsen bruger den i alle tilfælde som en målestok for de økonomiske
konsekvenser ved at gøre dit eller dat. At planen skal revideres hvert eller hvert andet år vil nok
være realistisk at tilføje.
Og lad os så få noget forår.                                     Kassefuskeren

Luftposten juni 1970
Ugen  efter bestyrelsesmødet den 25 maj 1970 blev en dag der vil blive mindet i ØSF's historie. Vi
havde samtlige brugbare fly i luften(Babyen har vrøvl med en vinge og er ej flyvelig). De fløj over i
købet termik. Men de var ikke alene. Spilføreren talte 11 fly i luften over Kongsted og nærmeste
omegn. Da klubben i øjeblikket har 9 planer, hvoraf et er på  Arnborg, skal der kun minimale
matematiske evner til at kalkulere sig frem til et over skud på ca tre.Det er sandsynligt at det var
Holbækkere, Næstvedere og Ringstedfolk i en forvirring eftersom personer fra vor nærmeste
omgivelser landede på pladsen.
Da alle vore var nede, kom Holbækkerne over i købet og landede med to fly, det ene endda fløjet af
Jørgen Lauritzen. Sidstnævnte benyttede samtidig lejligheden til at foretage kontrollantbesøg!
Uheldigvis på et ret kaotisk tidspunkt. Flyvning og pladsproceduren var mildt sagt jammerlig.  Det
vrimlede med biler, børn, hunde og lignende mellem landende og startende fly. Det var yderst
pinligt.
                                                                                Skrevet af bladets redaktion

Da foråret endelig indfandt sig, blev der voldsom aktivitet på flyvepladsen, selv om der stod meget
vand rundt om og græsset ikke havde fået særlig godt fat. Det var tid at kaste sig over
hangarprojektet. Holbæk Svæveflyveklub havde bygget en hangar baseret på limtræsbuer, men
havde – efter vores mening - gjort fejl ved at inddrage en stor del af bygningen til klubhus. Men de
lånte gavmildt deres tegninger til os og Per Kristensen blev sat på opgaven at udarbejde tegninger,
der kunne være grundlag for godkendelse ved kommune og andre myndigheder.
Per var effektiv og i løbet af kort tid havde han et projekt oppe at stå og fik det godkendt af
kommunen. 

Beton Henning (Pedersen) skriver                                                                                                 35



I 67 /68 gik jeg i 7 klasse på Møllevangskolen i Kongsted. Sløjdlokalet lå på 1 sal og derfra var der
en fin udsigt mod øst. En dag var der et sportsfly der lå og lavede landingsrunder på marken bag
ved lærerboligerne. Det var den lokale dyrlæge Käszner der lå og hyggede sig. Der blev min
interesse for flyvning vakt. Skolebiblioteket blev gennem trawlet for al litteratur omkring flyvning
og kladdehæftet var overtegnet af flyskitser. Faktisk “opfandt “ jeg den gang drivsystemet med
foldbar propel som anvendes i en Stemme. Andre fik åbenbart samme ide. Tænk hvis man havde
taget patent. Nå men selv at side bag styrepinden forekom uopnåelig for en fattig bondesøn. En
sommerdag var familien ude og køre en tur og vi kom forbi flyvepladsen ved Kissendrup hvor vi
stod et stykke tid og iagttog svæveflyenen der startede og landede. Svæveflyvning? ja det var jo
også en mulighed. Men der var langt til Kissendrup på cykel så det blev ved drømmen. Året efter
erfarede jeg at klubben var flyttet til Nymarksvej og pludselig var det inden for rækkevide. 
En onsdag kort efter Sct Hans 1970 tog jeg ud på pladsen og fik en tur i en Bergfalke med
“Jensen” som havde vagten den aften. Fantastisk oplevelse og jeg måtte hjem og spørge mor om
jeg måtte få lov til at begynde. Det var jo ikke helt billigt men jeg fik lov. Jeg fatter den dag i dag
ikke at mine forældre havde råd. En spilstart kostede jo den svimlende sum af 5 kr. Måske hjalp det
lidt at vores dyrlæge på gården, Käszner, talte godt for min mor og begejstret fortalte om
flyvningens velsignelser. Olfert , Jørn Theil og Hanne Christiansen var på elevholdet og lærte mig
op i at holde tip og køre wirehenter. At køre traktor var intet problem for en 15 årig bondedreng
selvom det selvfølgelig var noget andet at have et fly bagved i stedet for en harve.
I skolen var jeg et taknemmeligt moppeoffer og det var en befrielse at komme i flyveklubben hvor
ingen kendte mig i forvejen og man kunne starte på en frisk. I de første år var jeg faktiske lidt
bekymret for at nogen af mine skolekammerater skulle finde på at begynde at svæveflyve. Dette var
mit domæne, og det nød jeg i fulde drag. 
Om vinteren var der teori på Herfølge skole. en af de andre elever, Svend Torsen fra Christianshøj i
Gl Rønnede. Det er der, hvor der nu er golfbane, deltog også og jeg kunne køre med ham . “Rikke “
også kaldet Erik Pedersen underviste i flyvelære og Finn Dokkedal gjorde hvad han kunne for at
forklare os meteorologiens mysterier. Først på sæsonen fløj jeg solo, men pga min alder måtte jeg
vente til året efter før jeg fik certifikat.
Det var starten på en nu 40 årig svæveflyvekarriere som jeg har nydt i fulde drag. Det er godt nok
ikke blevet til de mange konkurrence oplevelser. Jeg er nok mest hvad men må betegne som
hyggeflyver, men det skal der vel også være plads til. I stedet har jeg brugt mange timer i bagsædet
på den tosædede og nydt hvordan nye elever har gjort fremskridt og ind imellem har jeg nok også
været lidt småfrustreret over dem, som var lidt mere tungnemme.
Luftposten beretter
Som meddelt i januar nummeret af Luftposten fik vi kun tilsagn om kr 30.000 fra DIF, rentefrit over
10 år. Det udløste en artikel i en af de lokale aviser under overskriften: ” Svæveflyverne skuffede”
fortalte man om lånet. En af avisernes læsere, sognefoged Christiansen fra Ulse, der er
repræsentant for et kreditforeningsselskab, læste artiklen og kontaktede Finn Grützmeier, der den
29 januar var til møde i ”Christiansens kreditforening”.
Næ,  det var både Poul Smed og jeg der var på besøg på Christiansens gård. Han var meget
imødekommende, havde på eget initiativ været på flyvepladsen en hverdag og kunne se, at der blev
slidt med at gøre det gamle bindingsværkshus i stand.Og han var snakkesalig. Og gæstfri. Han
serverede noget han kaldte ”bløp”, jeg tror det var vermouth og whisky, det smagte afskyeligt og
Poul og jeg roste pligtskyldigst  hans blanderi mens vi kæmpede for at få produktet ned i halsen. Og
gårdmanden fortalte vidt og bredt om hvordan han  havde gaflet et af de sidste 40 års, 4 %
kreditforeningslån til sig selv. Vi kunne bare ønske at det var klubben. Men det endte med at han
nok skulle sørge for at en låneansøgning kom igennem, vi kunne vælge mellem 10 og 30 års lån til
6-7 % med en kurs på 93-94 og det var ikke så galt. Vi ville gå efter 10 år, ellers ville det hele gå op
i renter. Ikke noget med kommunegaranti, bare pantebrev i ejendommen,så aftenen var ikke spildt. 
Men inden Per kunne begynde at banke træpæle i jorden til markering af, hvor der skulle graves ud
til fundamenter, var der et problem, der skulle løses. 
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I luftposten findes følgende beretning 
ØSF's brændertskur ”Jensens Hvile” stod i vejen for den kommende hangar, og blev derfor flyttet
søndag den 20.9. På sin gamle plads udfyldte Jensens Hvile sin mission lige til sidste sekund.
Søndagens 4 gæster. For hvem blot det at åbne øjnene var en vederstykkelighed , måtte konstatere
at det ikke var tømmermændshalluccinationer, der stod og ruskede i huset. Det var den barske
virkelighed i form af en væmmelig gravko. 
Jensens Hvile står nu på den anden af den røde hangar, og husbukkene har meget betænktsomt
vendt døren lige over mod klubhusdøren, for  ” der æ' ingen mening i, a' medlemmerne, når de har
sunget en hel aftning og æ' overanstrængte, ska' bru'e Ho'det eller på anden måde kom' te' skade
naar de går hjem.                                               Allan

Hanne skriver 
Den blev kaldt Jensens Hvile fordi det var kun Jensen der brugte den - indtil der kom køjer. Det
faste hold var Jensen, Stjans og mig ( der var en mere - alle pladser var fyldt op - kan det være
Tom? jeg kan ikke huske det !!) men selv Poul og Tina har sovet i den - kan huske det, fordi de
begge snorkede ! jo jo det var hyggelige tider. 
Nå - men Jensen Stjans og jeg ( kan ikke huske om der var flere) lå og sov brandert ud. Der var en
gravemaskine ( en af de store) på flyvepladsen. Per Vom havde fået den lyse ide ved morgenbordet,
at han vil "hjælpe" med at flytte Hvilen nu da gravemaskinen var der. Der var en lille terrasse på
Hvilen, den tog han først med grabben - jeg siger dig, Hvilen gyngede og der var en hel fantastisk
larm. Jensen kom først ud - derefter Stjans, jeg lå i øverste køje så jeg var den sidste. Jeg glemmer
aldrig Pers ansigt - smøg i munden - stor og mægtig sad han der på maskineriet - og han grinede
som kun Per kan grine. 
Efterskrift: Og vi andre glemmer det heller ikke. At se de fulderikker komme ud af døren som rotter,
der pilede afsted. Herligt syn!
Bjarne Sterling fortæller
Det var en dejlig dag ombord på det norske skib ”Etnefjell”, det var søndag, 22 grader og
Stillehavet viste sig fra dets pæne side, det var spejlblank. En stille brise blæste ind fra koøjet, jeg
lå på køjen og læste i Det Bedste. Jeg faldt over en artikel om en svæveflyver der fløj fra New
Zealands sydlige hovedø South Island over det 50 km brede Cook Stræde til nord øen Nord Island.
Jeg lovede mig selv, at når jeg afmønstrede, så skulle jeg prøve at flyve sådan en tingest.
I foråret 1970 gik jeg i land. Efter at havde etableret mig og fået job i Sterling Airways, heraf mit
øgenavn, var det tid til at gøre noget ved min drøm. Gennem Dansk Aeroklub blev jeg henvist til
Dansk Svæveflyve Union, som henviste mig til Havdrup flyveklub. Jeg fik et telefonnummer som jeg
ringede til og fik fat i en venlig mand, hr. Grützmeier, som oplyste mig om, at Havdrup flyveklub
ikke eksisterede mere, men hvis jeg havde lyst, kunne jeg køre ned til Østsjællands Flyveklub ved
Kongsted i weekenden og få en prøvetur. Så kunne jeg jo se om det var noget for mig.
Lørdag den 29. august 1970 sadlede jeg Escorten og kørte til Kongsted. Jeg fik øje på et par mænd
der stod og kikkede op i luften, så dem henvendte jeg mig til, med en venlig forespørgsel. Jeg fik
besked på at gå ned til startstedet, så var der nok mulighed for at få en flyvetur. Som sagt så gjort.
Efter en del venten kom en nydelig herre, som jeg senere fandt ud af var Per Kristensen og tilbød
mig en flyvetur. Med bankende hjerte blev jeg installeret på bagsædet i en Bergfalke lll, Per
hoppede op i forsædet, lukkede hooden og af sted det gik, lodret op i himlen. Pludselig lød der et
smæld og grus og støv svævede op foran ansigtet. Per begyndte at dreje rundt og efter ca. 6-7
minutters flyvning lande vi i god behold. Jeg fandt senere ud af hvorfor starten havde været så
voldsom, vi havde wirebrud. Men som Per sagde, godt vi fandt lidt termik. Fra den dag var jeg fast
inventar de næste 15 år.
Dengang havde vi ikke en fin hangar at opbevare flyene i, de stod på deres transportvogne i et skur,
vil jeg tillade mig at kalde det, lavet af blikplader.  Om lørdagen når vi var tilstrækkelig mange
elever, det vil sige helst fem, ellers måtte vi have hjælp af et par S-piloter, træk vi Bergfalken og en
af de to K8’er ud af skuret og samlede dem og så gik det mod startstedet. Efter dagens flyvninger
gik turen tilbage til blikskuret. Hvis der var højsommer og vejret så ud til at være stabilt natten   37



over, fik flyene lov til at stå tøjret udenfor til næste dag. Det samme gentog sig om søndagen,
bortset fra at vi altid satte flyene på transportvognene og kørte dem ind i skuret om aftenen.
 Jeg mærkede hurtig at der foregik en spilstartskrig og som elev lærte jeg at indordne mig under
det. Når det var en instruktør der havde sine rødder i Havdrup Flyveklub, så var det pinden i
maven med det samme og så der op ad. Når det var en instruktør fra Gruppe 66, så skulle vi først
opbygge fart og så stille og roligt stige til vejrs. Med årene var det Gruppe 66’s stil der vandt og da
startbanen blev forlænget blev starterne endnu mere forsigtige. Jeg har altid været mest for
Havdrup starterne, de var selvfølgelig mere voldsomme når wiren knækkede, men jeg kunne godt
bruge den ekstra højde.
Der var altid noget der skulle gøres, så når vi ikke fløj, gik vi til hånde hvor vi kunne. Det var ikke
nødvendigt at melde sig til en eller anden opgave, man blev bare inddraget og så måtte man hjælpe
til så godt man kunne, som en aften hvor vi sad og diskuterede hvordan vi skulle markerer
indkørslen til flyvepladsen.  Det blev vedtaget blandt de tilstedeværende at det skulle være vort
logo, der skulle hænge i en galge oppe ved vejen. Inden jeg fik set mig om var jeg involveret i
operation ”skilt ved vejen” sammen med Finn Dokkedal. Nu var det ikke sådan, at man bare kunne
gå til kassefuskeren og sige, at man skulle bruge nogle penge til projektet. Klubkassen var
forsvarligt lukket, man kunne putte penge ind i den, men det var umuligt at få nogle ud.
Kassefuskeren havde det princip, at pengene skal ind, ikke ud. Så vi måtte klare os selv, og som sagt
så gjort, dagen efter gik jeg på jagt hos en skrothandler, efter en jernplade af en sådan størrelse at
der kunne blive et pænt logo. Jeg fandt en 22 mm plade, som jeg købte, Escorten hang noget med
bagdelen, da jeg kørte der fra. Jeg husker ikke prisen, men jeg gik ikke fallit. Så var næste problem,
hvordan fik jeg skåret den ud? Jeg havde engang da jeg var i lære set en skærebrænder, så det
mente jeg godt jeg kunne klare, men hvor fandt jeg et skærebrændersæt? Til sidst fandt jeg en Shell
tank på Englandsvej, på Amager, hvor jeg engang havde fået lavet min bil. Jeg må have set meget
ynkelig ud, for til sidst fik jeg lov til at låne hans skærebrændersæt.  Der stod jeg så, på en
tankstation og skar logoet ud med skærebrænderen, så gnisterne stod om ørene på mig. Da det blev
weekend stillede jeg så i flyveklubben med mesterværket, vi gik straks i gang med at få det hængt
op, under stor opmærksomhed fra Finn Grützmeier og Poul Smed, der med kyndige miner
inspicerede vores mesterværk. Poul havde jo studeret, så han regnede ud, at det ville holde i ca.
tyve år, så ville det være rustet væk. Jeg har ladet mig fortælle, at det hænger der endnu.

Pandepladehangaren fra Gruppe 66 blev også  fjernet, d.v.s pillet fra hinanden. Og så var der klar
bane til at støbe fundamenter. 22 kæmpehuller – 11 i hver side – blev gravet ud og fyldt med beton,
købt og betalt og leveret med betonkanon. Rikke og Per Kristensen var alle steder og sørgede for at
kasserne, der skulle forme de toppe,hvor beslag til limtræbuer blev støbt ned, stod præcist hvor de
skulle. Man kunne blive helt svimmel ved at gå i det område indenfor fundamenterne. Det var
megastort.

Mail til Beton Henning
De gamle Luftposter er det rene guld til denne opgave, og vil blive afskrevet i stor stil, men jeg vil
gerne have lidt ”ved siden af kolorit”.
Da de mange store fundamenter til den store hangar skulle støbes, mener jeg at det var dig der kom
kørende med betonkanon og fyldte hullerne, når du havde noget til overs ved dagens afslutning.
 
Henning svarer
Næ betonen til den store hangar har jeg ikke rigtig nogen andel i. På det tidspunkt i 1970 var jeg jo
kun 15 år og havde ikke engang kørekort til traktor endnu. Det fik jeg først da jeg var 17. Poul
Kragh havde på det tidspunkt betonværk i Haslev og det var ham der sørgede for at vi fik
færdigbeton til en rimelig pris. Det var iøvrigt også hans skyld at jeg kom ind i betonbranchen da
jeg efter at ha' taget stort kørekort manglede et job i sommeren 1976. Han skaffede mig ind som
ferieafløser, og det har jeg nu været i 33 år.
Derimod skaffede jeg betonen både til værkstedsbygningen, hvor jeg kørte det i en weekend og en
af mine kollegaer indvilgede i at møde op og blande i sin fritid. Spærene fra den røde hangar      38



endte i øvrigt også hos ham som maskinhus til hans mejetærsker. Betonen til den nye TMG hangar
er derimod for en stor del overskudsbeton fra diverse byggepladser.
Jeg er så småt begyndt at krasse lidt ned om min start i svæveflyvning, men jeg havde egentlig ikke
tænkt mig selv som en del af ØSF's  historie, men ved nærmere eftertanke må jeg jo nok erkende at
det er jeg.

En dag stod Poul Smed og jeg i hangarområdet og diskuterede projektet. Der var skoling i gang og
Rikke var instruktør. Rikke havde indført, at soloelever skulle prøve simuleret  wiresprængning
under start.
Det foregik ved at en elev fik at vide, at nu skulle det ske og så blev eleven instrueret om at trykke
næsen når farten faldt, koble ud, trække ud til læsiden og lave et 360 gr drej, så var højden passende
til at lave en landing ned mod spillet. Mens Poul og jeg snakkede, hørte vi at en start blev afbrudt i
mellemhøjden og naturligt kiggede vi for at se eleven følge proceduren. Der blev koblet og drejet
ud mod vejen – det var læsiden den dag – men pludselig var der noget galt. K-8'deren lavede kun en
halv fuldkreds og fløj ned mod startstedet for at lande! Og højden var gal, han var for højt oppe. Det
indså Svigerfar – for ham var det – så vi regnede med at han ville lande i medvind bag ved
pladsen.Men i få meters højde drejede svigerfar pludselig til venstre, og Vom og Tom, der stod på
en ladvogn med materialer til det hegn, de var ved at sætte op langs den tværgående vej, sprang ned
fra vognen og smed sig på maven for ikke at blive ramt af den drejende K-8. Venstre vingetip
fræsede hen over græsset mindre end en meter oppe. Det lykkedes svigerfar at fuldføre en 180 gr
drejning og så stod flyet på jorden!Jeg var lige ved at sige til Smeden: ”Der røg den hangar”, men
nåede det ikke. Der var jo ikke noget der hed forsikring af svævefly dengang, så et havari ville være
ensbetydende med at penge skulle bruges til indkøb af et nyt fly. Poul og jeg var bare stille. Vi så
hele holdet på startstedet styrte hen til K-8'ren, hvor en uberørt svigerfar var i færd med at spænde
sig løs. Det var da ikke noget, var hans kommentar. Hvad Rikke sagde ved jeg ikke, men det vil nok
heller ikke egne sig at komme på tryk.

Nye medlemmer i 1970

         Bjarne Nielsen                            Sterling                Svend Åge Kragh
         Svend Thorsen                                                        Knud Rasmussen
         Louis Christensen                                                   Jørn Theil Nielsen 
         Knud Poulsen                                                          Erik Frankel
         Henning Pedersen                Beton Henning           Ebbe Hansen
         Bjarne Jørgen Jensen                                               Jørgen Richart Hansen
         Erik Müller                                                              Jette Abildgård
         Bent Thorberg Sørensen                                          Else Rasmussen
         Niels Bach Svenningsen

Jørn Theil skriver
På trods af at klubben har betydet meget for min modning fra dreng til mand er det uhyggeligt ”så
lidt” jeg husker derfra udover at jeg havde nogen af de bedste år i mit liv, især de første fire år
inden medicinstudiet (og interessen for det andet køn) begyndte at fylde mere i mit liv end
kammeratskabet i klubben hver week-end. Der er dog ingen tvivl om, at klubben var god som
”afkobling” også i eksamensperioder.
Et af de største aktiver ved klubben var muligheden for at kunne udfolde sig uden for mange regler,
udover dem der bevirkede, at man kunne holde ud at være sammen i klubben og  have det sjovt
uden at det hele gik (helt) over gevind.
Jeg startede i klubben som 16 årig i 1970 og fik mit S-certifikat i 1971 som 17-årig – et år før jeg
kunne få kørekort til bil! Det var jo fantastisk for mig, at få lov  at køre bil/wirehenter, lære at køre
spil, køre traktor, grønthøster og på et tidspunkt også en rendegraver i forbindelse med
hangarbyggeriet. På et tidspunkt fik klubben også fingre i en vejtromle som jeg var med til at hente
sammen med Stjans  og (Benny) Jensen. Med en topfart på 5 km i timen gik det for  fuld hammer  39



af de små veje fra Dalby til Kongsted. en herlig tur! Tromlen blev kærligt døbt ”Hanne”. 

Finn husker jeg som en fænomenal ”brandstifter”! At sætte ild til et kæmpe Skt. Hans bål er ikke
noget problem: Man tager en dunk med 25 – 30 l benzin, hælder næsten det hele ud over bålet og
gemmer kun så lidt at man kan lave en min 10 m lang ”lunte” af benzin i græsset. en enkelt
tændstik i enden af ”lunten” og kapow! – så er hele bålet antændt på én gang!
Men Finn gik aldrig på kompromis med sikkerheden. Som ansat i Ginge, der fabrikerede
ildslukkere, sørgede han altid for at checke slukningsmateriellet. 
Ved den efterfølgende fest lød der senere på aftenen et brøl inde fra klubstuen og kort efter væltede
Jensen ud i gangen fuldstændig hvid af bagepulver efter, at Finn havde ment det var tid til, at teste
pulverslukkeren!

En sommerdag, hvor jeg holdt ”flyveferie” i klubben, ville jeg brænde noget affald af i ”Olsen’s
Barbeque”  –en opklodset olietønde uden bund og låg, der blev fyldt med brændbart affald og når
den var ved at være fuld, brændte vi affaldet af. Belært af Finn tænkte jeg at den nemmeste måde at
få ild i barbeque’en var at hælde noget benzin i. Som sagt så gjort. Men jeg havde glemt
tændstikkerne. Det tog kun at par minutter at finde dem i klubhuset, men 2 min i sommervarmen er
længe nok til at skabe en fortræffelig benzin-luft-bombe, så da jeg satte ild til tønden – heldigvis
nedefra – kunne jeg bruge det næste kvarter på at indsamle alt det affald der var blæst ud af
tønden. Så kan man jo lære det, kan man!
Jensens hvile var en lille knaldhytte som Jensen, Stjans, Hanne m.fl brugte når de opholdt sig på
flyvepladsen (hvilket var det meste af tiden) og som ikke helt sjældent blev brugt til at hvile ud
ovenpå en hård og anstrengende fest. En morgen syntes Per Vom, at de sov lidt for længe så han
løftede det ene hjørne af hytten med skovlen på rendegraveren. Det var et ret effektivt
vækningsmiddel – der gik kun et øjeblik inden natholdet vaklede ud i en verden, der må have føltes
mere ”skæv” end den normalt burde være – selv efter en fest!

Jeg har været medlem af ØSF i to omgange fra 1970 – 1979 og sidenhen 1998 – 1999 hvor jeg efter
en pause fik mit S igen.  Når jeg bliver pensionist vil forhåbentligt mange flere oplevelser dukke op.

Det kildne område med pulverslukkere havde jeg egentligt tænkt at ”glemme”. Men da Jørn nu
bringer det frem, kan jeg jo lige så godt gå til bekendelse. Min placering i Ginge-Raadvad
organisationen bevirkede at jeg kunne forsyne klubben med pulverslukkere til kostpris og få dem
genopladet gratis. Det havde naturligvis et brandsikringsmæssigt formål, men det var også et
fristende legetøj, som gentagne gange kom i funktion.
Bedst husker jeg da jeg bragte Olsen op i det røde felt. Alf Olsen var rar og rund, og han var fra
naturens side udstyret med en lyserød hud, der altid så ren ud. Men man skal ikke skue hunden på
hårene. Olsen afskyede at gå i bad!
Men en eftermiddag satte Lissi foden ned! Nu skulle Olsen gå i bruseren, så han kunne være ren og
velduftende til aftenens fællesspisning i klubhuset.
Efter en del skulkeærinder og lidt forsinkende småsnak over en pils- eller to – forsvandt Olsen ind i
et af bruserummene. 
Efter en rum tid dukkede han frem igen, stolt over veludført gerning, dampende og med skure-rød
hud. Og så må jeg tilstå at jeg stod parat. Med en pulverslukker. Og Olsen fik det glatte lag. 
Alle de tilstedeværende fik et indblik i en samling af det danske sprogs værste gloser, og de trusler
som raslede ned over mit syndige – og skyldige – hoved var nok til at ødelægge selv den bravestes
nattesøvn. 
Og så sluttede Olsen sin tirade med ynkeligt at sige:” Og så skal jeg i bad igen!!!” 

Men Olsen kunne ikke være vred ret længe, så hen på natten var vores venskab genoprettet.   
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                                 Per Kristensen der hamrer målepæle i jorden

Efteråret  var begyndt at sætte ind og en weekend nåede vi de eftertragtede 3000 starter.  Jeg sad i
klubhuset og fulgte op på startlisterne, og da det magiske antal viste sig, råbte jeg begejstret til
bageren: ”Vi har nået de 3000 starter!”. Bageren svarede lakonisk:” Og hva' så, jeg har solgt 12000
bajere!”. 
Der var nu kommet varme i huset, takket været Rørsmeden, der havde trukket rør og opsat
varmeapparater, en gammel kedel var anskaffet og et nyt oliefyr, så nu kunne vi være indendørs og
lægge overtøjet. Det var store sager. Hvor kedlen kom fra ved jeg ikke, men der kom så meget.
Toiletterne var Finn Dok kommet med. han kom kørende en dag inde i København og så
håndværkere i gang med at renovere en beboelsesejendom. Der stod nogle WC kummer på fortovet.
Han smed bilen og gik ind i huset, hvor der var nogle folk. Finn spurgte hvad der skulle ske med de
WC kummer?. De skal bare ud, var svaret. Finn forsvandt og kom tilbage med et par flasker fra den
nærmeste købmand og så havde klubben fået nydelige WC-kummer. De står der endnu.                43



                                       Rikke dirigerer, Finn Dok og Sterling slæber

Da vi nu havde fået oliefyr, måtte vi naturligvis også have en olietank. En sådan blev anskaffet og
gravet ned. Men den kom op igen! Næste gang den blev gravet ned, blev der hældt nogle tusind liter
olie på, inden jorden blev fyldt i hullet, og så blev den der.
Og så var der inviteret til julefrokost i klubhuset 2.juledag. Det var en dundrende succes.
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Men inden havde en Luftposten fra december 1970 en fremsynet artikel.

                                                   Julen år 2000
Ukendt forfatter
   Julen er overstået, den syntetiske gås med 6 lår er fortæret, så nu samles alle ØSF's aktive piloter
ca 100 på 3.juledag, hvor vejret med  let frost, sne og solskin indbyder til at få klubbens 8 ensædede
glasfiberfly i luften, også de tosædede motorsvævefly er ude.
Men der er lidt utilfredshed med  bestyrelsen, idet der kun er indkøbt batterier til 10 af de el-
opvarmede flyvedragter, som de fleste piloter bærer på den kolde dag, så resten, dem der kom sidst,
må gå og fryse. Men bortset fra kulden, så går det godt, de små engangsraketter til starten virker
som de plejer, og giver de fleste fly en højde på ca 500 meter på 30 sekunder.
På trods af de mange fremskridt kan man endnu ikke fremstille termik på termikløse dage, så man
må møjes med en glidetur på 20 min. Et lille problem er der dog, man kan ikke nå op på de normale
20-25 starter i timen, for på grund af sneen glider flyene temmelig langt i landingen, som den
elektriske traktor med opvarmet førerhus må køre langt når flyene skal tilbage til startstedet.
Efter frokost har nogle gamle medlemmer samlet et såkaldt træfly, en gammel kasse, som kaldes en
Ka-6, for at flyve en tur. De fleste smiler lidt, da de ser dem, for nu får de sikkert igen fortalt,
hvordan man dyrker rigtig hastigheds- og distanceflyvning; nemlig ved at kurve i termikken, og ikke
som  i de nye fly, bare trække i pinden når termikken er der, og vinde mellem 500 og 1000 meters
højde blot ved at trække i pinden og mindske farten fra 350 km/t  til 100 km/t.
Det gamle fly, som bærer registreringsbogstaverne OY-VYX ser træt ud, men – siger Finn – den er
så god som ny. Den pensionerede dyre læge starter sin motormaskine for på gammeldags vis at
trække K-6'eren i luften.
Herved 4-tiden pakker man sammen og stiller flyene ind i den nye hangar på 1200 kvt.m, hvor luft
temperatur og fugtighed  styres af et klimaanlæg, så flyene altid opbevares under de bedste forhold.
De fleste af piloterne har fundet ind i klubhuset, hvor kantinebestyreren i anledning af julen giver
gratis gløgg med æbleskiver og snart går snakken, bl.a. snakkes der meget om man skulle udskifte
instruktørerne med en autopilot.
Rikke har været i Tyskland, hvor han har set en autopilot, som når elevens flyvebog er stukket ind i
kassen, aflæser elevens standpunkt, koder et flyveprogram og viser eleven det på en skærm. Når
eleven laver en fejl fortæller autopiloten det på skærmen så korrektion kan foretages. Bliver eleven
forvirret, nervøs eller bange, overtager autopiloten styringen og lander flyet. Elevens flyvning
indføres automatisk undervejs i flyvebogen.
Meningerne herom er meget delte, Kassefuskeren siger, at han er ligeglad, bare det ikke koster
noget, og autopiloten beholder flyvebogen indtil der er lagt betaling for starten i boxen.
Poul Harry, som har sat sig over ved den buldrende pejs i den forsænkede havestue, er ved at
fortælle, hvorfor han ikke tog Vasamaen ud i dag. I slyngelstuen er der højt humør, særligt i
”Jensens krog”, hvor gamle Jensen fortæller historien om den genstridige cykel, mens Stjans
forsøger at få sine 7 børnebørn til at være stille.
Det blev sent inden man fik vendt næsen hjemad, og uden for døren til slyngelstuen kunne man se et
af medlemmerne støtte sig til et træ. Han havde fået for mange æbleskiver, sagde Inge.
Og sådan gik 3.juledag år 2000.
                                                     
Der var fokus på økonomi og en vigtig del var start- og minutafgifter. Derfor blev blev der løbende
udarbejdet statistik for hvert fly så et total billede var tilgængeligt.

Luftposten
De 3000 starter blev nået første år, og selvom Gruppe 66 og Havdrup tilsammen havde lavet flere
starter året før, var det alligevel bevist, at der i Kongsted alene kunne produceres så mange
spilstarter som økonomien var baseret på.
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                                                         1971
Luftposten januar 
Sidste
Fredag den 1. januar 1971 indledes sæsonen med 5 starter på trods af at Inge og Kassefuskeren
aftenen før havde holdt åbent hus. Ingen af festdeltagerne fløj dagen efter.
Det husker jeg godt. Et gedemarked. Der kom 20-30 stykker, medbringende egne drikkevarer. Selv
Poul Harry medbragte en flaske kirsebærvin. Forneden var det ryddet til spisning, i den store stue
ovenpå var der bar, Sus' værelse blev ryddet til dans og Sus og Ken måtte dele det andet værelse.
Jensen blev lettere omtåget og satte sig i en lav kasse med minikaktusser. Det var ikke meget mini
tilbage efter det, hvad Jensen fik gjort med de mange torne bagi husker jeg ikke. Det tog 24 timer at
få ryddet huset for de sidste gæster. I et senere nummer af Luftposten er der diskussion om 2
festdeltagere, der fløj 1.jan, og de påstod at de var ædru! I en skrivende stund må påstanden stå hen
i det uvisse.



Udarbejdelsen af det første 12 mdr regnskab for klubben gav mig noget at tænke på. Der var
kommet temmelig mange nye medlemmer i 1970 og det viste en dejlig merindtægt i forhold til
budgettet. Men der var osse afskrivninger, som ikke var sat ind år for år i 10 års-planen. I stedet
havde jeg ved  indkøb af nye fly afskrevet dem  fuldt i de forventede anskaffelsesår. Og desuden var
der kommet gebyrer og  regning fra advokat m.m., som ikke fremgik af budgettet.
Set over langs var det et økonomisk sundt forløb, som jeg følte mig tryg ved. Men hvis jeg
præsenterede det første regnskab med et underskud, frygtede jeg at en håndfuld medlemmer kunne
miste modet og melde sig ud. Så med et snuptag lavede jeg en opskrivning af klubhuset i
regnskabet på kr 35.000, vel motiveret i det store arbejde medlemmerne allerede havde præsteret i
ombygningen, så overskuddet blev lidt større end budgetteret. Det fremgik klart af regnskabet, og
på det forberedende bestyrelsesmøde forklarede jeg hvad jeg havde gjort, uden at det medførte
kommentarer.
Først et år senere, da det næste års regnskab blev fremlagt for  bestyrelsen, med sidste års tal vist til
sammenligning, slog Poul Smed i bordet og sagde med rungende røst: For fanden Finn, der var jo
underskud det første år ! Det kunne jeg jo ikke modargumentere, men jeg forsvarede mig med at jeg
ikke ville skræmme nogen, når det efter min mening kørte den rigtige vej. Du kunne da i det
mindste have fortalt mig, sagde Smeden. Og det havde han jo ret i, Smeden havde jo bevist, at han
kunne holde tæt. Og Smeden har aldrig glemt mig for det nummer.

Generalforsamlingen forløb i fred og ro, der var ikke nogen på valg i bestyrelsen eller som revisor,
så det var det forestående hangarbyggeri, der fik den største del af interessen. De byggekyndige i
bestyrelsen havde udarbejdet en imponerende arbejdsplan, der viste hvornår de enkelte arbejdsfaser
skulle foregå og hvilke faggrupper, der ville være behov for.
Supplerende fik de, der var på arbejde med byggeriet, fortrinsret til klubfly, hvis behovet for at
slappe af en stund i de højere luftlag skulle vise sig. Så morgenens lodtrækning om flyene måtte
vige for et medlem fra dagens byggeri. Det var mere en moralsk opmuntring, som kun meget få
gange blev aktuel.   
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     Tallene ser små ud, men hvis man ganger dem med 9, får man tilnærmelsesvis de værdier ,
som inflation og prisudvikling har udviklet sig til i 2009.
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Og så oprandt den store fredag, hvor limtræsbuerne ankom på lastbil, der også havde en kran
monteret. Der var en 10-12 medlemmer, der var mødt op tidligt, og da chaufføren hoppede ud af
bilen blev han mødt med et velkommen, nu skal vi ind  og have kaffen. Det kan i godt glemme, var
svaret, vi skal have disse buer op og stå.

Og så gik de i gang.

Desværre kunne jeg ikke springe fra arbejde, så Inge og jeg kom først om aftenen. Det var et
betagende syn at se de 11 store buer rejse sig mod himlen. Den aften var der fest med et træt
arbejdshold, der tidligt ramte hovedpuden.

Men lørdag aften var der fest, hvor det meste af klubben var med sammen med fæller og børn.

Totter og Birte Dok havde lavet en flot rejsegildekrans, der på ubegribelig vis sad i toppen af den
miderste bue. Huii, hvor vi sang og skrålede. 

Efter solnedgang gik jeg ud under  buerne, hvor flyene ville komme til at holde godt og tørt, uden at
de skulle spændes op og ned hele tiden. Der stod Poul Smed, vi sagde ikke så meget, glæden og
stoltheden over hvad klubben havde præsteret, gjorde os tavse. Hvad jeg ikke viste, men hvad Poul
var udmærket klar over, var at dette kun var begyndelsen af byggeriet.

Vi var begunstiget af godt vejr i den periode
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Der var episode mens murværket blev muret op. Olsen og Andersen svingede mureskeerne så det
var en lyst, vi andre sled med at bære sten til, blande mørtel og flytte stilladser.
Käszners Tripacer stod parkeret lige udenfor og så kom et medlem, en gårdejer fra egnen, der havde
A certifikat og tilladelse til at flyve Tripaceren, gående i jakkesæt med en fin lille mappe under
armen og begyndte at gøre flyet klar til start. Der blev murren i geledderne, og jeg fik beskeden, at
han ville ud og flyve og at han ikke havde hjulpet til på noget tidspunkt. Fat i Poul Smed og vi var
hurtigt enige, så vi gik hen til ham og spurgte, hvad hans plan var. Jo, han skulle ud og flyve!
Og så fik han at vide, at han ikke kunne flyve nogen steder før han havde været med til at arbejde på
hangaren. Det kom ikke ham ved, var svaret.
Så har du administrativt flyveforbud, indtil du har hjulpet til, fik han at vide. 
Han tog sin mappe og gik og humøret røg til tops i byggeriet.
Vi så ham aldrig mere.   
Den Sct.Hans aften var fest. Vi var foran tidsplanen, mure var oppe og vinduer sat i, taget var lagt
op (bestyrelsen sponsorerede et par gange en kasse øl til de flitige, arbejdende medlemmer), så der
manglede kun porte, som Poul Smed havde lovet at svejse sammen. Der var godt nok kun grusgulv,
for et cementgulv måtte vente til der var råd.
Men vi hev rulleportene af træ ned fra den røde træhangar og brugte dem som som dansegulv, og et
indkaldt orkester blev placeret på ladet af en arbejdsvogn.
Der var også en lang bar, som Rikke og jeg betjente, og det lykkedes os at drikke Vom så ukristeligt
under bordet.
Det var en fest. De sidste tørnede ind omkring kl 0600.
Og hen på natten, da orkesteret var betalt og skulle hjem, kunne deres bil ikke starte. Der var ingen
mulighed for at skaffe dem nogen form for overnatning, så efter at have forsikret mig om at en af
dem var total ædru, lånte jeg dem min bil. Den kom tilbage dagen efter og fyren der havde kørt den,
fik en flyvetur. Det var lige før han havde meldt sig ind.
Dagen efter (i ØSF er Sct.Hans altid en lørdag) var der en meget beskeden aktivitet på startstedet
indtil over frokost.                                                                                                                             51
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Luftposten maj 1971 
Bjarne Sterling har overvundet sin forstuvede fod efter det alvorlige fald fra skorstenen på
klubhuset, det gik ellers lystige rygter om at det ville vare længe før vi igen fik ham at se på
pladsen, men ukrudt forgår jo ikke ….......

Nye medlemmer i 1971

          Bent Frikke
          Herluf Nicolajsen 
          Jørn Bo Møller
          Karl Peter Lauridsen   
        

Årets store flyvninger

Iflg Luftposten ingen

Luftposten juni 1971
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Tilstede: Käszner, Ove, Poul G., Finn Dok og en repræsentant fra Haslev Sparekasse

Ejerpantebrevet er blevet forhøjet til 140.000 kr så det hermed dækker for både kassenkreditten og
byggelånet til Sparekassen.
Sparekassemanden oplyste os om, at der skulle være store muligheder for langfristede
kreditforeningslån, når hangaren står færdig.

Diverse:
Der er fra enkelte medlemmer klaget over loftshøjden  er for lille i køkkenet. Den lave loftshøjde
skulle være direkte årsag til at man ikke kan have så stor opvask stående, og det siges at man har
været nødsaget til at vaske op indtil flere gange i sæsonen. Bestyrelsens konklusion: ”Loftet bør
sænkes yderligere”!!! 

Og hen på efteråret kom Rikke med et slæbefly mere. Han var altid fremme i skoene med hensyn til
ny udvikling og han mente, at et slæbefly på pladsen var for lidt når 10 års planen først havde lagt et
slæbefly i klubregi ind i 1977.
Så han landede med en MFI- 9, lillebror til Flyvevåbnets træningsmaskiner. Og for at give Kâszner
kamp til stregen om at få slæb, solgte Rikke startmærker, slæb til 500 meter for kr 15. Det var
smart, så kunne man bare sætte hans mærke på startlisten ved siden af startmærket til klubben. At
jeg brændte inde med et par ubrugte slæbestartmærker, da han solgte maskinen et par år efter, er en
anden sag.
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                                            Rikke i hans MFI - 9

                                                                   1972         

 

Luftposten marts 
Vores nye ASK-13 var i luften for første gang søndag den 6 februar med Ove Hartmann som
testpilot. Allerede efter første start erklærede han, at vi nok skulle få glæde af den.
Det startede med at man blev enige om at den skulle ud og flyve, nu den havde fået papirerne i
orden. Derfor tog en ekspedition afsted for at hente den hos Ove, hvor den hidtil havde stået, og da
den kom tilbage med vingerne på en transportvogn og kroppen på en anden ( der var ingen vogn
der passede til den), samlede vi den og trak den ned til startstedet. Efter at Ove havde installeret sig
i forsædet, blev han hægtet efter Tri-paceren, som slæbte ham op til 1200 meter. Herfra gennemgik
han så det program I-rådet havde lagt. Flyvning med 200 km/t og stall,  men ingen kunstflyvning. 
Først på anden prøveflyvning prøvede han spind, men den var ikke til at få til det. At den også kan
kunstflyve viste Ove ved at lave en hurtig hårnål. Efter disse to starter rykkede Ove om i bagsædet,
således også Poul formand fik prøvet den, og han var lige så begejstret som Ove. Også Arne
Rasmussen, som var kommet ned i klubben, fik en tur. Selv fik jeg er tur med Poul Harry, som heller
ikke kunne få den til at gå i spind. Jeg kan kun selv tilslutte mig de andres udsagn om at den er
dejlig at flyve. Den ligger meget stabilt i flyslæb og opfører sig io det hele taget som en K-8'er, bl.a.
er den meget følsom på højderoret og er let at trimme ind.
                                                                                                          Jørn Theil
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Det var med stor glæde at vi fik et splinternyt tosædet skolefly i klubben. Dels var det et bevis på at
den lagte plan for udviklingen var brugbar, dels var det en forbedring af instruktørernes ”værktøj”,
for elevtilgangen var stor og der var behov for velegnede og driftssikre fly til skolingen.
Gruppe 66's fire fly var nu ude af klubbens regi. Baby'en og den ene Mü -13 E var solgt til reklame
formål, den lille Spatz – som kunne snyde selv erfarne piloter – var solgt ud af klubben og den
sidste Mü -13 E var solgt til en privat gruppe i klubben, der værnede om Mü'en (XES) og havde
glæde af den i mange år. Jeg tror at det var i XES at Laurits monterede en gummiring i
finergulvpladen som holder for hans kaffekande. Onde tunger påstod at de havde set Laurits i
luftrummet over Sjælland med cigaret i munden, mens røgen stod ud af skydevinduet.
Med ombygningen af det gamle bindingsværkshus, bygningen af den store hangar og nu købet af en
ny tosædet skoleflyver var klubben blevet etableret. Den i virkeligheden usikre etableringsperiode
var et overstået kapitel.

Den allestedsnærværende Luftpost (når den udkom) havde selvfølgelig en kommentar til det nye
skolefly med anbefaling til elever om, hvordan de kunne overbevise de strenge instruktører om
deres fortræffelige håndtering af en pladsrunde.

Nye medlemmer i 1972

         Finn Rasmussen                             Jan Andersen
         Ole Stampe                                     Kjeld Jensen
         Peder Due Pedersen                       Kurt Fogsgaard
         Svend Springer                               Carl Chr.Hansen
         Poul Sigvald Jensen                        Bent Melander Christensen
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Årets store flyvninger
Birger  og Gammel Arne flyver til Verden-Scharnhorst – 315 km

Luftposten september 1972
Den ”sidste” flyvetur på Sjælland
Datoen  var den 25/6 – alletiders vejr – der var spænding på fra morgenstunden og der blev
udskrevet – efter Sjællandske forhold – store flyvninger, 300 km ud og hjem, 200 km, trekanter, 100
km trekanter, returflyvninger og sølvbetingelser.
Det blev en stor dag. Der blev alene i ØSF fløjet sammenlagt over 1100 k (registreret) og over 50
flyvetimer. Men det var jo også med nogen vemod man gled ud over det dejlige Sjællandske
landskab, som man efter den 20/7 ikke kan få lov at ”betræde” uden at have ”særligt” ærinde og
med hatten i hånden må spørge om lov til at bruge lidt ”indviet” luft til at bevæge sig videre i.
Men samtidig undrer det også en, at man på hele turen ikke observerer et eneste trafikfly og man
fristes til at tro, at flyveledelsen var klar over at det var svæveflyvevejr og derfor holdt IFR-
trafikken over skybasehøjde.. Men nej ---det må bare være ønsketænkning. Så man må spørge ----
hvor er problemet? Når man kan flyve godt 200 km rundt i Sjælland uden at have set et trafikfly, og
det, trods man som svæveflyver hele tiden må se ud, dels for at finde termik, dels for at navigere,
behøver man så at lave et for svæveflyverne så umuligt system.
Men jeg tror en stor fejl er blevet gjort da vi blev sat i bås med motorflyverne. For det første er de i
antal meget større, for det andet har de flere flyvedage og flyver i næsten alt slags vejr. Det er kun
en brøkdel af den samlede VFR-flyvning som svæveflyverne står inde for.. Derfor mener jeg at man
godt kunne give svæveflyverne et ”længere” strå, og ved aftale med flyveledelsen                         59



komme frem til, at man på de egentlige få svæveflyvedage, der er , godt kunne holde IFR-trafikken
over skybasehøjde på Sjællandssiden af en linie fra Køge – via Hedehusene – til Rungsted.
I alle fald vil vi ikke slå os til tåls med det system, der nu træder i kraft, det gør udvidet
svæveflyvning på Sjælland umulig. Og så er der kun to ting man kan gøre – enten flyve som vi hidtil
har gjort – eller også samle på frimærker.
                                                                                      Finn Dokkedal

Luftposten december 1972
Det er mig en sorg, at måtte meddele Bjarne Sterling, at hans bedste, ja måske eneste ven i ØSF,
ikke mere vil være at finde på pladsen.
I begyndelsen af oktober gik et af landets mindste aktieselskaber, det i Kongsted hjemmehørende  A/
S HEST nemlig i opløsning. Selskabets stiftelse er sporet tilbage tilbage til en kold januaraften, da
en halv snes klubmedlemmer, under påskud af at være børnevenner, og vel også under indflydelse af
den gode stemning, kom til at investere i en lille plettet hest af tvivlsom afstamning. Det siges i
øvrigt, at heste i den størrelse kaldes ponyer. Hermed var selskabet stiftet og dets formål var
selvsagt at holde liv i omtalte hest, undskyld pony! Samme pony blev hurtigt populær blandt
børnene, således har Bjarne Sterling tidligere omtalt den i begejstrede vendinger her i bladet.
Men også blandt de voksne og mere kapitalstærke personer var interessen stor. Aktionærskaren
voksede hurtigt til ca 30 personer, der i alt havde indskudt en sum af 885,- kr i foretagnet.
   Dyret blev efter megen diskussion døbt CUMULUS, et i øvrigt misvisende navn, da den
overhovedet ikke var sky, og sat i pension hos vor søde nabo Ulla.
   De første måneder blev den flittigt hentet over på pladsen lørdag-søndag, men efterhånden svandt
interessen for at tranportere den tilbage til Ulla før man tog hjem søndag aften. Dertil kom
forskellige andre problemer. Den forcerede uden tøven det hegn, der var tiltænkt som en
afgrænsning af dens enemærker, den sparkede kasserens søn, godt nok kun i hovedet, og var
begyndt at blive kåd, efterhånden som der kom forår i luften. I aktionærgruppen var der lange og
lidenskabelige diskussioner om, hvorvidt man skulle berøve den enhver fornemmelse i retning af at
være han-pony, men det endte lykkeligt med at kreaturmekanikeren undlod at foretage dette indgreb
i dens seksualliv.
   Efterhånden var sommeren gået og interessen for CUMULUS forsvundet, dvs den kunne nok give
anledning til diskussioner i klubhuset, men derfra og så til at rejse sig fra stolen for at hente den
over på pladsen, var der et stort spring.
   Derfor blev det, blandt de aktionærer der var i besiddelse af størstedelen af aktiekapitalen,
besluttet at afhænde den, hvilket Käszner gjorde, til samme pris som han/vi havde givet for den.
   Som en af de virkeligt pålidelige personer i aktieselskabet, har undertegnede forsøgt at holde
rede på de økonomiske konsekvenser af selskabets opløsning. Af udgifter på kreaturet har vi haft kr
698,80 til kost og logi, hvilket vil sige, at der er kr 885 – 698,80 lig 186,20 kr  i overskud.
   Dette regnskab er gennemgået og fundet i orden af ingen ringere end Finn G., hvilket jo skulle
garantere for rigtigheden.
   Beløbet på 186,20 kr i overskud betyder, at aktionærerne kan få tilbagebetalt 21,4 øre af hver
krone de har indskudt, men da dette vil give en masse småbeløb, har man overvejet at bruge
pengene på fornuftigere vis.
   Det har ikke manglet på forslag om at investere i flydende varer, men da disse er fremkommet fra
ikke-aktionærer, er de blevet forkastet til fordel for et forslag om at bruge pengene til fordel for de
mange børn, der render os om benene i weekenderne. Det var jo trods alt for deres skyld at vi købte
hesten. Er der stemning for det, vil pengene blive brugt til noget fastelavnshalløj eller lignende gøjl
for børnene. Forslag modtages med taknemmelighed. For øjeblikket står pengene på en bankbog,
oprettet specielt til formålet, og skulle der trods alt blandt aktionærerne være nogle, der vil have
deres andel tilbagebetalt, kan dette ske ved, pr anbefalet brev, at tilsende undertegnede en
anmodning om dette i tre eksemplarer
                                                                             sign. ED (det kan kun være Olfert)
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Jeg kan hilse fra Ken og meddele, at han ikke mener at have taget skade af sparket i hovedet. Det er
hvad han selv tror!
I øvrigt havde vi også en ged på et tidspunkt, nysgerrig og pågående. Den gik tøjret i en lang line til
de telefonpæle, der afgrænser parkeringsområdet. Desværre hoppede den op på bilerne og i et
tilfælde også åd en vinduesvisker. Det var værre da den en dag hoppede lystigt op af vingen på et
fly, der var parkeret for tæt på gedens rækkevidde..
Og det gik galt en søndag morgen, hvor der havde været fest i klubhuset i nattens løb. Eller også
havde der bare været lørdag aften. Olfert var stået tidligt op, d.v.s. før vi andre, og han var gået i
gang med at rydde op. Da det var besværligt at gå og tømme flasker og glas for slatter, tog han
meget fornuftigt en spand og fik den næsten fyldt. Da Olfert jo på bunden er et ejegodt menneske,
der vil det bedste for folk og fæ, mente han denne søndag morgen, at geden også skulle have
fornøjelse af det glade klubliv. Så han bar spanden ud til geden og lod den fornøje sig.
Den arme ged skvattede konstant hele dagen ned af de vandret liggende telefonpæle, den kunne
simpelthen ikke holde balancen. Geden blev fyret for hærværk mod vinduesvisker og hopperi på
vinge af et svævefly, samt overdreven beruselse udenfor klubhusområdet.

               Käszner i forreste sæde mens Bjarne Tandrup er klar til at koble.
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                                                                         1973

Luftposten nr 2  4.årgang
Godt 50 medlemmer deltog i generalforsamlingen den 18 febr1973. På dagsordenen stod bl.a. valg
af 3 nye bestyrelsesmedlemmer, idet Poul Smed, Käszner og Ove Hartmann ikke ønskede genvalg.
I stedet indvalgtes Morten, Allan og Per Kristensen.

Morten Voss blev formand, Finn Dok næstformand, Allan kasserer og Per og jeg blev udnævnt til 2
x  sund sans.

Det havde krævet megen fritid at få klubbens likviditets- og regnskabsrytmer til at falde på plads, så
det var en nydelse at overlade posten til Allan, der håndterede jobbet perfekt.
Set i bakspejlet havde den første bestyrelse fungeret særdeles velsmurt. Vi var ikke altid enige på
forhånd, men bakkede alle op om de beslutninger, som vi fandt i fællesskab.
- vi var meget nøjeregnende med at store beslutninger blev godkendt på en generalforsamling
- at der forelå et ajour ført regnskab hver måned – næsten -  til bestyrelsesmødet
- at langfristede lån kun skulle optages til fast ejendom (senere medlemmer skulle også være med til
at betale langvarige faciliteter
- at kassekredit kunne anvendes til flykøb
- at fly kunne sælges, hvis rentebyrden blev for tyngende
- at medlemmernes betalinger medførte overskud på regnskabet (bortset fra de første par år)
- at opfatte medlemmerne både som kunder og leverandører
- at gøre klubben til et familie- og børnevenligt sted
- at opmuntre til privateje af fly (kapitalbehov)

Og så havde vi held i ryggen, og det er ikke til at kimse af.

Arbejdsmæssigt havde jeg skiftet firma og det kneb med at få fornøden tid til kasseposten, og min
gamle drøm fra Aviatortiden om at blive instruktør var nu en mere realistisk mulighed, forudsat at
jeg blev godkendt af klubbens igangværende gruppe af instruktører.

Og i maj fremgår det af Luftposten, at bestyrelsen godkender at deltage i den fælles
svæveflyforsikring, der er ved at blive etableret. I tidens løb har der været svæveflyveklubber, der er
gået i spåner som følge af havarier med enten økonomiske eller menneskelige katastrofer, eller
begge.
Så med en forsikringsordning i ryggen, kunne klubben operere med lidt større økonomisk tryghed.

Nye medlemmer i 1973

Michael B. Petersen             Mik                   Carl Chr.Hansen
Jens Sørensen                                                 Erik Frankel
Kjeld Jensen                                                   Kurt Fogsgaard

Årets store flyvninger
Iflg Luftposten ingen
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Luftposten august 1973
Bjarne Sterling skriver:
Alt åndede fred og fordragelighed, den søndag eftermiddag i klubhuset. Det var den dag, som det
havde været hele ugen, jeg havde holdt ferie der, overhovedet ikke flyvevejr.
Tro nu ikke, at jeg havde gået og kedet mig, for det havde jeg slet ikke. Skæbnen ville nemlig, at ex
kassefuskeren og frue havde bestemt sig til at modificere deres hytte og det lige netop lige samme
uge.... Sikken en oplevelse venner!... Det siger jeg, sikken en oplevelse. Om han var skrap?....
Det siger jeg jer: Han er den eneste, jeg nogensinde har mødt, der kunne slå sig over den samme
tommelfinger på tusinde måder. Men ikke nok med det, han kunne bande og svovle forskelligt til
hvert eneste af dem. Når men det var jo ikke det, det hele drejede sig om.

Det er ikke nødvendigt at fortsætte Sterlings udgydelser, for hans klagesang går på at han bliver
tryglet om at skrive noget – et eller andet – til Luftposten.
Inge og jeg havde i 1971 købt en gammel hytte og fået den sat op på den lejede grund i klubben.
Men den var ikke isoleret, så det var rimelig koldt forår og efterår, og temmelig varmt om
sommeren. Så sommerferien var sat af til isolering af sommerslottet. 
Bjarne Sterling holdt ferie på pladsen samtidig og mod at han deltog i frokost og aftensmad
indvilligede han i at hjælpe til med projektet. Det gjorde han også. Han lærte mig virkelig meget,
siddende midt i den tomme hytte på en kasse med en bajer i hånden. Når jeg klagede over at målene
ikke passede, var det gyldne svar:”Alle huse er skæve, fortsæt”.
Efterhånden var vægene blevet isoleret og beklædt med profilbrædder, og hullet som Ursmeden
havde lavet året før med en kabelspade gennem masonitbeklædningen for at vise mig, hvor elkabel
skulle føres ind, var lukket.
Men jeg havde hørt at en hytte også skulle have loftet isoleret, så en loft masonitplade blev pillet
ned (der fik jeg hjælp af Sterling, han tog en hånd op af lommen mens han holdt flasken i den
anden) Derefter var der adgang til den øverste etage og jeg kravlede rundt deroppe og isolerede det
bedste jeg havde lært. Det var lidt kavt, for jeg var nødt til at støtte på to spær mens jeg liggende
placerede isoleringsmåtterne. Og så gik det galt. Pludselig kom jeg sejlende ned på gulvet på en
masonitplade med et brag lige ved siden af den siddende Sterling! Resten af tiden sad Sterling
udenfor på en kasse med flaske i hånden, mens han råbte råd og vejledning ind  af døren til mig.
Men vi fik isoleret. Og ved projektets afslutning fyldte Inge den gamle Volvo med tomme flasker og
kom tilbage med en formue. Men man fik jo også 10 øre for hver flaske, der blev returneret. 

Efter den begejstring, som anskaffelsen af ASK-13 havde medført, fik bestyrelsen blod på tanden.
Og med den respons, som de mange diskussioner i klubhuset og omkring grillen medførte, var der
stemning for at skifte den ene K-8'er ud med noget med mere ”krudt” i.
Muligheden for noget fabriksnyt var udelukket, det viste regnskabet tydeligt.
Men i Slaglille var en privat SHK-1 til salg og med medlemsopbakning dog en ekspedition til
Slaglille.
Erik Olsen, der var ejer eller medejer af SHK'en, var meget large og lod beredvilligt en flok fra
Kongsted prøve flyet. Poul Smed, Finn Dok, Ove Hartmann , Poul Harry, Per Kristensen og mig,
sagde hunden, fik hver en spilstart, og ingen af os var skuffede over flyet. På vej tilbage til
Kongsted blev Ove spurgt om hvad han syntes om SHK'en: ”Den er go', hvis jeg bare kunne se ud
over kanten” var svaret.
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                        Finn Dok instruerer mig før start i SHK

Så manglede bare at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, for anskaffelsessummen oversteg
hvad bestyrelsen var bemyndiget til.
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Et lille udpluk af kommentarer fra ”Siden sidst” i Luftposten

Hvor må det være svært at være Poul Ur..... for når han arbejder i sit ansigts fodsved på sit hus, så
sidder der altid en hel flok og drikker hans bajere og be'r ham om at holde op med med at lave
sådan et spektakel, når han slår søm i............
Som Gammel Arne siger, efter at vi har fået SHK, så flyver vi kun Mach 3....
Ih..... hvor er Poul Harry ked af det. Når han lander, så hænger SHK stadig deroppe... med Ove 

I september var der på Sjælland en stor NATO-øvelse med anvendelse af land-, sø-, og luftstyrker
fra mange lande. Flyveforbud for civil trafik, herunder svævefly. Og pludselig var Kongsted blevet
omdannet til en helikopterbase med eskadriller fra Tyskland, England og Frankrig.. Fra højere sted
havde man åbenbart bemærket, at en flyveplads var etableret i det sydlige Sjælland og den skulle
afprøves. Og det blev den.
Det faldt sammen med at både Inge og jeg havde influenza, så vi oplevede kun slutningen.
Det væltede med helikoptere på pladsen, der var en lang række militærtelte og det flød med
militære køretøjer til personel, brændstof og udrustning.
Klubhuset var fyldt af personer med forskellige uniformer, de sad og stod alle steder og Bageren
havde travlt med forsyninger. Ud over hvad Bageren kunne levere, havde de fremmede selv
medbragt af flydende varer. Hver morgen kørte en WV pickup til lossepladsen, fyldt med flasker.
Når de fremmede for skams skyld ikke fløj en tur ud over det Sjællandske landskab, øvede de sig i
at flytte store net fyldt med fyldte brændstoftromler ad luftvejen fra den ene ende af pladsen til den
anden.
Ursmeden og Tina havde mødt hinanden i Canada og var begge flydende i det engelske. Ursmeden
blev gode venner med en engelsk kaptajn, lånte en officersuniform, der stumpede ved ærmer og
ben, og kørte med englænderen til en til lejligheden opført NAAFI forretning, hvor øvelsespersonel
kunne købe toldfrit. Forsynet med en indkøbsvogn drog de to igennem NAAFI drømmeland og kom
hjem med kartoner med cigaretter og kasser med whisky.
Ursmeden og Tina var meget gæstfrie resten af året.
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Morten:Poul Urs påståede bedrifter med at organisere overlevelsesforsyninger fra de militære
lagre er nyt for mig. Jeg mindes heller ikke at have deltaget i de omtalte orgier på medlemmets
domicil. Det har nok sin årsag i, at Poul Urs fine menneskelige egenskaber bød ham at undlade at
hvirvle klubbens formand ind i omtalte kriminelle adfærd.
Og klubben flød med signalraketter i forskellige farver, der kunne affyres i hånden. Det var festligt.
Andersen mente også, at han havde gjort et kup. Han kom kørende på en af de små veje på
Sjælland, da han pludselig så flere hundrede faldskærmstropper komme dalende ned fra
troppetransportfly sammen med paller med jeeps og mindre kanoner. Vor ven stoppede naturligvis
og beundrede det usædvanlige syn. Og så så han, at soldaterne sprang afsted og lod faldskærmene
ligge på jorden. Andersen kiggede sig omkring, samlede den nærmeste skærm op, ind i bilen og så
afsted. En faldskærm til klubben ! Men vi sagde pænt nej tak og Andersen fandt ud af, at skærmen
var i camouflagefarver og der var ingen logbog til skærmen, så den kunne ikke bruges af andre.
Hen mod øvelsen slutning fik den tyske eskadrille ordre til at flytte til en feltlejr på et jordstykke på
den anden side af Kongsted By. Så de pakkede sammen og drog afsted. Men i aften var de tilbage
igen. ”Marken var for pløret, bilen ville køre fast” var forklaringen med et skævt smil. Og så fo'er
de ind igen til Bagerens velsigelser.
Året efter sad jeg på Arnborg i kantinen og overhørte en slæbepilot fra Flyvevåbnet fortælle til et
par andre om et fantastisk sted på Sjælland under øvelsen sidste år.  Kongsted hed pladsen, og en
mand, der hed Bager, stod for forsyninger. Og bajerne kostede kun 2 kr.
Vi gik glip af skoleflyvning i den periode, men Nissefar og Morten Voss snakkede med
myndighederne, så klubben fik en erstatning for markskade på 15.000 kr. En tankvogn var kørt ved
side af vores vej for enden af pladsen og lavet et ½ meter dybt hul. Vi fyldte det bare op med grus.

Morten 
Jeg husker  Nissefars og min vandring på flyvepladsen en kold og blæsende dag sammen med den
autoriserede militære synsmand.  Nissefar havde tydeligvis lang tids erfaring med den slags efter
efterårsmanøvrer på Turebyholm. Min rolle kunne derfor indskrænkes til at lægge ansigtet i
betydningsfulde folder og nikke eftertænksomt, når jeg anså det for gavnligt. 
Enhver, der har overværet Nissefars argumenteren for hvad som helst i klubhuset, vil nok give mig
ret i, at han sjældent giver sine opponenter mange sekunders lejlighed til at indføje modargumenter.
Således også her. Den stakkels synsmand så mere og mere fortvivlet ud, medens han omhyggeligt
noterede alle ulykkerne på et stykke A4 papir. Vi var efterhånden kommet til de talrige trykmærker
på pladsen efter helikopterhjul. Personligt havde jeg nu svært ved at skelne dem fra gamle
wirehenterspor, men jeg er jo heller ikke landbrugs/militærsagkyndig. Efterhånden var der vel ikke
mere plads på papiret, eller synsmanden længtes umanerligt meget efter ro i øregangene og/eller at
komme ind i varmen. I hvert fald foreslog han pludselig en lumpsum på kr. 15.000. Den gang møjt
mange penge. Jeg var ved at falde bagover, men bevarede fatningen og nikkede eftertænksomt, med
et udtryk, der signalerede, at vi naturligvis også måtte være med til at bære en del af byrderne ved
landets forsvar, hvorfor vi lod os nøje.
Min eneste bekymring var udsigten til måske at skulle stå ansigt til ansigt med Forsvarschefen for
at forklare, hvordan nogle få timers arbejde med en skovl skulle kunne løbe op i så svimlende
omkostninger. I øvrigt var der vist også noget med en smadret rude.
Da jeg senere berettede om sagen overfor en tidligere klubkassemester, kom han med en noget spids
bemærkning - må jeg nok sige – om at nu kunne vi sikkert ikke forvente at få en lignende oplevelse i
fremtiden. Og deri fik han vel så også ret.

Sterling har også erindringer fra den periode
Airbase Kongsted
Jeg holdt sommerferie på Kongsted, fløj lidt og nød ellers det kammeratlige samvær. En dag
dukkede nogle officerer op og spurgte om de måtte bruge Kongsted som base for nogle helikoptere.
Jeg ved ikke hvem der gav dem lov, jeg fralægger mig ethvert ansvar.
Lov det fik de, for pludselig blev vi kaldt op af nogle militærhelikoptere der bad om                     68



landingstilladelse. Samtidig vældede det ind med militære lastbiler. Inden vi fik set os om var
Kongsted omdannet til militærbase.
De næste dage var der livlig aktivitet i luftrummet over pladsen. Ingen af os havde før prøvet at
være militær flyveledere, undtagen Rikke og han var der ikke. Om aftenen var der fest og glade
dage i klubhuset. De unge piger i omegnen, opdagede hurtigt at der var soldater i området. Jeg har
i hvert fald aldrig set så mange piger på Kongsted, vel at mærke, piger jeg aldrig havde set før.
Men alt får en ende, pludselig dukkede et par høje herre med en masse knapper på skuldrene op på
inspektion. De kunne åbenbart ikke lide synet af deres soldater, med med øl i hånden og piger på
skødet. Der gik ikke mere end et par timer efter at de fine officerer havde forladt pladsen, så fik
soldaterne ordre til afgang, til sorg for pigerne og til glæde for os.

Luftposten december 1973

ABSALON EXPRESS
Under den nylig afholdte militærøvelse ”Absalon Express” var vor kære flyveplads besat af både
tyske og engelske soldater, helikoptere med hvad dertil hører.
Disse prægtige mennesker og deres flyvende (men ikke særlig nabovenlige) maskiner blev
naturligvis taget i nøjere øjensyn af mange ØSF'ere. Joh, der var trængsel i klubhuset i disse dage,
men trods babyloniske forhold fandt man ud af at de og vi egentlig var nogle ganske flinke fyre.
Besøget satte således sine spor, blandt de mere håndgribelige er sporene i vores ny asfalterede vej
og på flyvepladsen. Takket være ØSF's forbindelsesofficer ”Søren” blev sporene dog begrænset
mest muligt. F.eks. fik Søren forhindret at de store tankvogne kørte ind midt på pladsen til
helikopterne, det blev i stedet helikopterne, der blev ”båret” hen til tankvognene, som stod lige op
ad hangaren!
Der har været syn på skaderne og klubben har fået tildelt et beløb, så sporene kan slettes.
Alt i alt en oplevelse mere....... og de omtalte spor har ikke skræmt.

Hørt før øvelsen:”Hvad skal de soldater hernede efter?”
Hørt under øvelsen:” Wo ist die Lissi?”                                                                                           69



Hørt efter øvelsen: De må da gerne komme og lege krig snart igen”.

Man må da sige at Gammel Sørens indsats som Wing Commander under øvelsen var eminent...

Poul Ur gjorde under øvelsen kort men effektiv karriere inden for militæret. Han startede oppe i de
højere luftlag som Hauptmann i de røde baretters deling..........
”Poul, er det dig de kalder ”Käpitänen aus Kôpenick?”

SIDEN SIDST har lagt mærke til, at aldrig har vores klubhus været holdt så fint og rent som under
militærøvelsen. Det var nemlig soldaterne, der gjorde en stor indsats der. Vi ku' vist lære noget,
venner.......

                                                                     1974

Tom fortæller
Bageren brokkede sig altid over at der var underskud i kassen, han blev engang drukket fuld, så
han måtte ud og sove i værkstedet, Inge og Hanne malede hans fødder sorte med sprøjtemaling.
Der var også Haven, med grill, gynge og Grethes hus, som vist nok blev hentet hos Ankjær.
Det hele var jo ikke flyvning, i foråret 1975 var 7 af de medbragte piger gravide.
Der var mange fester, der var bl.a. den Gule Feber, hvor Gl. Søren sponserede T-shirt fra Kgl.
Brand. Jeg tror I selv var med.
Der var også mange gode ting i Bagerens skab. Men en aften hvor Urmageren og undertegnede
skulle have natmad, var vi ude i skabet og kigge, der var nogle dåser Forlorne Skildpadde, dem tog
vi og varmede, men Urmager mente at der skulle Sherry i, det var der ikke i Skabet, men der var
Gløgg extrakt, så der blev hældt et ordentlig skvulp i. Det kunne da spises.
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Luftposten januar 1974
Selvglæde er en grimmer ting, men alligevel kan jeg ikke nære mig for at citere følgende:
Katastrofe eller hvad? 
Nu nærmer generalforsamlingen sig, den plejer at være en hyggelig affære. I år bliver det knap så
munter en dag, Finn Grützmeier og Finn Dokkedal Hansen hat meddelt, at de vil træde tilbage.
Finn og Finn  er de to sidste, der var med i bestyrelsen ved klubsammenlægningen og har været
med til at gøre klubben til det den er i dag. Jeg finder det katastrofalt for klubben, at de to
medlemmer af bestyrelsen, der har største erfaring, ja vel nok to af de bedste hjerner, klubben er i
besiddelse af, nu vil stå af. Katastrofalt er det også, at benzinnarkomaner og propelfans nu får frit
løb, da det sikkerhedsnet vi hidtil har haft, nu forsvinder under os. Det bliver svært for ikke at sige
umuligt, at finde erstatning for dem, Finn Grützmeier med sin regnskabsmæssige kunnen og Finn
Dokkedal Hansen med sin flytekniske viden.
Jeg ved godt at Finn og Finn tog beslutningen om at trække sig tilbage før klubben løb ind i store
problemer, jeg tænker selvfølgelig på oliekrisen og hvad dermed følger af problemer, men jeg synes
at den nye situation er så alvorlig at man ikke skal eksperimentere med bestyrelsen. Jeg håber at
Finn og Finn vil tage situationen med alle  dens dystre aspekter op til fornyet overvejelse. Skulle de
mod mit og mange andres håb svigte os, vil jeg hermed benytte lejligheden til at sige jer tak for det
store og dygtige arbejde, I har gjort for os.
Hvem kan stå for sådan en omgang ros! At Sterling kunne komme i selvsving og puste ting op til
umanerlige størrelser, er en kendt sag. Men han mente det sikkert, da han alligevel sad og hamrede i
skrivemaskinen. Og så manglede han nok stof som sædvanligt.

For en gangs skyld var der indkaldt til generalforsamling lørdag 23 februar kl 15 på Klostergården i
Rønnede. På grund af kørselsforbudet om søndagen er generalforsamlingen henlagt til lørdag.

Ja der var kørselsforbud om søndagen.. Der var oliekrise og kun politi, Falck og brandvæsen måtte
bevæge sig på vejene i bil. Til gengæld løb befolkningen på rulleskøjter på motorvejene!
Var det slut med blå benzin? Var det slut med alm. benzin??
Nå, vi ved i dag, at det ikke gik så galt.
PÅ generalforsamlingen blev bestyrelsen sammensat således: Morten (formand), Allan (kasserer), 
Per Kristensen, Alf Olsen og Olfert.
Som følge af oliekrisen og usikkerheden om de kommende år besluttede den nye bestyrelse at sælge
K8-VUX, og den blev hurtigt solgt til en norsk klub, der med vanlig norsk effektivitet blev
forvandlet til et ubrugeligt vrag på et par år.

Luftposten kommer med følgende karakteristik
Alf er egentlig en morsom type, han er klubbens radiomand, når han ikke er murer, altså hvis han
kan få forbindelse. Vi har jo alle set ham i klubben iført shorts og undertrøje, sine uundværlige
sandaler og sorte tæer. Hvem har ikke beundret hans heemansagtige figur, når han tager en dyb
indånding.
Har du problemer med din høreteknik, eller kniber det med  at få afsat en pilsner, så kan du trygt
henvende dig til Alf. HAN skal nok hjælpe dig over problemerne.

Olfert påstår, at han hedder Erik Danielsen, men det er der selvfølgelig ingen der tror på. Nu må du
ikke tro at Olfert er løgnagtig, fordi han udslynger slige løgnagtige påstande, du kan trygt stole på
hvad han siger, hvis du altså er blåøjet nok.
Om hans udseende kan der skrives en hel bog, men jeg skal prøve at gøre det kortfattet, men så
udførligt at du kan kende ham, hvis du er så uheldig at løbe på ham.Han er iført  brune fløjlsbukser
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 og en ternet skjorte og så selvfølgelig sandaler, der jo nok synes at blive bestyrelsens nye
standardbeklædning. Desuden har han udstyret sig med briller, ikke fordi han har brug for dem,
men for at se mere intelligent ud. En vittig sjæl har fortalt ham, at det er ”in” med skæg. Er der
noget du vil spørge om, så spørg Olfert og du får svaret:”Det ved jeg ikke”!
                                                                                                Sterling

Luftposten 1974
Da ØSF nu er blevet voksen og blandt sine medlemmer tæller mange markante personligheder, har
Luftposten set det som sin naturlige opgave at bringe et portræt af en markant person hver måned:

Månedens interview
Jørn Theil, du tilhører den nye generation af svæveflyvere, sølv-C på rekordtid, part i privatfly,
mandestøvler m.m. Kan en sådan succes ikke gå til hovedet?
Nej, med et hoved som mit vil situationen altid være under kontrol. Men jeg har forresten et nyt
projekt, som jeg tumler med ???
Spyt ud! Luftposten er altid åben og modtagelig. Er det en modificeret malkemaskine, så du er fri
for at skylle bækkener?
Nej, er du tosset, jeg fraviger ikke mit kald.
Nej, forstår du, nu da Louis og Finn har vist, at de kan klare problemerne med nye hovedbolte til
Morellien, har jeg tænkt mig, at vi skulle gå et skridt videre og bygge et par nye vinger med 22
meter spændvidde og et nyt profil, som jeg selv har konstrueret. Så kan jeg også lave en 300 km
trekant på Sjælland.
Tror du ikke at der kan blive problemer med en så lang hovedbjælke?
Nej. Louis har fundet nogle fine spånplader i værkstedet, og han er også skrap med araldit !
Hm, de spånplader..................?
Åh, det er forresten sandt, vi køber nogle nye spånplader til dig, meget bedre end de gamle. Vil du
ikke have en pils?
Joh tak, Jørn, hvilke planer har du ellers for i år?
Jeg regner med at tage guld-C, overlægeeksamen og et enkelt 500 km stræk til Stockholm.
Du lyder beskeden!
Ja, når klubben ikke kan stille andet end en SHK til disposition, må jeg jo reducere mine planer.
Det er klart. Men Jørn, hvordan går det med dine damebekendskaber!!!

På det punkt er situationen ganske simpelt katastrofal. Den gamle, forstokkede bestyrelse kunne
simpelt hen ikke forstå, at det er tvingende nødvendigt med bedre overnatningsfaciliteter, en
ordentlig pejs, en lille bar med dansegulv. Man kommer da ingen vegne med værkstedet og
bagerens rum!
Hov, hov, ikke et ondt ord om bageren!!!!
Nej, selvfølgelig, men du må da kunne forstå, at min personlige charmeudvikling ikke har de rette
vækstbetingelser under disse forhold.
Det har jeg forstået, Jørn, men har du en løsning på disse forhold?
Ja, men det venter jeg med at afsløre til jeg er formand.....................
                                                                                              Skriftefaderen 

Hørt i klubhuset
Alf: Sku' vi ikke ha' sådan en staffering på vores nye flyver, som på det her billede?
Ursmeden: Jæ' vil bare ha' en uldsnor. 
Hva' ! Tror du det er en strikkeklub!
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På Kongernes Sted var der en faldskærm, der blev kasseret. Og en blæsende dag, hvor flyene blev i
hangaren, skulle der leges. Ursmeden var altid med på gale streger, så han han lagde sin to-

cylindrede SAAB til. Ud på pladsen, et slæbetov bundet på bilen i den ene ende og faldskærmen i
den anden ende. I starten skulle vi bare se om bilen kunne trække en udspilet skærm. Det kunne
den, men skærmen hoppede noget op og ned. Hvis en mandsperson så tog fat i seletøjet på
skærmen, kunne skærmen nok holdes under  kontrol. Tildels ja, men det gav også den pågældende
mandsperson en løftetur. Det var sjovt. Olsen, Alf Olsen, ville også prøve. Han var måske ikke så
høj, men hans vægt fejlede ikke noget. Så Olsen tog fat i seletøjet og Ursmeden startede. Pludselig
kom et ekstra kraftigt vindstød, Olsen røg tilvejrs, blev forskrækket, slap i ca 3 meters højde og blev
kastet sidelæns ned på jorden. Han kunne dog gå ved egen hjælp.                                                   73



Bilen blev kørt ned til hytten og mandspersonerne blev plaseret på vante pladser ved bord og
bænke, så udbyttet ef dagen aktivitet kunne konsumeres, bistået af smagsprøver fra Bagerens lager.
Mærkeligt, men Bageren løb aldrig tør.

På et senere tidspunkt, hvor Olsens blå mærker havde fortaget sig, og det igen blæste mere end godt
var, blev skærmen hevet frem igen. Ligeledes Ursmedens SAAB. For Ursmeden ville gerne vide,
om bilens bremser kunne holde en faldskærm. Det blæste lidt mere den dag.
Igen bil, slæbetov og faldskærm. Ursmeden ved rattet med foden på bremsen. Rikke var meget
aktiv og ville lade tovet stramme til i moderat fart, så han holdt om det. Klovn. Slæbetovet fræsede
gennem hans hænder, der blev overophedet og store vabler voksede frem mens vi kunne se det. Han
blev sendt tilbage til klubhuset for at få hænderne i en spand vand.
Vi andre var jo optaget, for bilens bremser var gode nok, de blokerede, men græsset gav ingen
modstand så bilen blev rykket støt - og hurtigt - ned mod østende. Og grøften! To mand op bag på
bilen. Ingen forskel. To mand op på kølerhjælmen. Ingen forskel. Ursmeden sad og hylede og råbte
ud af sidevinduet, han ville have rebet skåret over, det strejfede ham måske at det kunne være
vanskeligt at forklare en større skade på bilen til forsikringen.
Men vi havde ingen knive på os. Jeg løb hen foran skærmen og prøvede at hoppe op for at få fat i
det lille hul i toppen af skærmen. Kunne ikke nå. Prøvede at grave fingrene (mens jeg løb baglæns)
ind i det spændte faldskærmsstof, jeg kunne lige så godt have prøvet på cement.
Så løb jeg over til sydsiden af skærmen og prøvede at rulle skærmen til siden. Det virkede.
Ursmeden fik ordre på at dreje forhjulene til højre og linde lidt på bremserne. Og så fik vi skærmen
til at ramme bevoksningen nede ved vandhullet, 15 meter før grøften.
Igen et vigtigt emne at drøfte over Bagerens uudtømmelige forråd. Men Rikke fik ingen øl, han
kunne ikke holde på flasken.

Morten Voss 
Det får mig forresten til at tænke på dengang en forholdsvis højtrangerende militærperson ringede
til Kongsted og præsenterede sig som Prins Henriks adjudant og spurgte om Prinsen måtte lande
på Kongsted og jeg tror at det var Benny der tog telefonen og svarede: ”Arh hold kæft Stjans og
kom og få din formiddagsbajer” eller er det bare noget jeg har drømt.

 Hello storyteller. Den smutter lige med i historien. Jeg husker at han kom og landede i en af
flyvevåbnets Chipmunks, kørte tilbage til grøften og startede derfra, så vi så ham ikke i klubhuset.
Jensen har nok skræmt ham væk ved ikke at byde på et glas Cahor vin. Billedet blev fundet efter
flere graveforsøg i gamle arkiver.
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Sterling kommer med rettelse Der er noget galt med jeres hukommelse. Prins Henrik landede
ganske rigtigt på Kongsted i en af flyvevåbnets Chipmunks, det har han gjort hele tre gange – den
sidste var den pæneste! Der blev flyet på jorden. Prins Henrik skulle deltage i en kapsejlads i Faxe
Bugt og blev afhentet at nogle sejlerkammerater. Der var en der fik æren af at trykke ham i hånden.
Jeg er ikke sikker, men jeg mener det var Stjans eller Jensen.
Hanne fortæller         Det var mig der tog telefonen. Han spurgte om det var ok Prins Henrik
landede hos os, da han skulle på besøg på Hering fabrikken om ca. en halv time - jeg sagde
selvfølgelig ja og at de lige skulle holde øje med wire/svæveflyvere. Så tog jeg mig ikke mere at det -
jeg var ved at male Stjans bil - den røde varebil - med PENSEL !! lige ude foran klubhuset.
Søren kom forbi ca. 5 min. før de skulle lande - så jeg sagde - forresten Prins Henrik lander her om
lidt - jeg blev skældt ud fordi jeg ikke havde "ringet" med klokken eller gjort noget andet - jamen
jeg havde jo travlt. Søren styrtede ned igennem "rækkerne" og råbte til alle - ned at skifte skjorte -
til den flotte Hawaii skjorte. På 5 min. sad der en hel kødrand på planken med fotoapparater m.m.
Der holdt så en bil og ventede på Henrik, det han gjorde var at hilse på kødranden, så gik han
direkte op til mig og sagde, nå du er nok ved at male bil! Man må sige, dum var manden jo ikke. Så
sagde han, det var meningen jeg selv skulle have fløjet hertil, men det blev ændret i sidste øjeblik -
du kan prøve at tale med piloten og spørge ham om han har tid til at flyve en tur med dem, der har
lyst. Det blev så ikke til noget. 
Det var den historie.

Luftposten maj 1974
Finn Dokkedal fortæller
Tirsdag den 16 april gik man og fandt ud af, at det var rigtigt nok, - det var den helt rigtige
nordensituation.

Jeg havde ellers ringet til flyvevejrstjenesten, men de mente ikke der ville komme ret mange skyer,
da højtrykket hurtigt rykkede ind vestfra. Men det gjorde det bare ikke, og om aftenen ringede jeg
igen, og man sagde at vejret ville blive det samme næste dag.. Så blev der ellers ringet rundt, så
telefonen var varm længe efter. Hanne og Henrik ringede op og tilbød deres hjælp, og Olfert havde
ringet i forvejen og sagt at han godt ville hente mig hvis jeg fløj til Tyskland. 

Dagen kom, vejret så noget underligt ud sydpå, der lå en del mellemhøje skyer, men de forsvandt da
termikken begyndte. Starten gik kl 0930, de første skyer cu skyer lå allerede som perler på den blå
himmel, vinden var ca 020 gr – 10 km/t. Jeg fik bid med det samme og stak sydpå. Vejret over
Lolland så godt ud, men fra Vordingborg over Falster til Guldbordsundbroen var der et stort blåt
hul. Det sled lidt på højdemåleren, men jeg fik en god bobbel over Guldborg og kom hurtigt op i
1200  m. På vej op konstaterede jeg at der var masser af termik i Tyskland. Men det lå uhyggeligt
langt væk. Jeg lå nu i 1200 meter over Holeby flyveplads og tænkte på om man skulle tage
”hoppet”.

I mellemtider var Totter startet, hun ville flyve Kongsted-Fredericia- Kongsted. Jeg havde god
radiokontakt med hende, det kneb efterhånden med kontakt til pladsen, Søren nåede dog lige at
opfange at jeg sagde:”Nu stikker jeg”. Resten af turen var Totter relæstation. Hun lå forresten
længe over Korsør og ventede på skyer til at stikke over Storebælt på.

Jeg startede fra Rødby i 1200 m da klokken var 1100 og ankom til Fehmarn 10 min senere med 600
m tilbage. Men der var et godt stykke ned til skykanten endnu, så jeg fortsatte på samme kurs mens
højdemåler og humør gik stødt nedad.

Nu var jeg næsten ved dem og kunne mærke luften begynde at blive urolig, men højdemåleren viste
også 200 m. Så kom den, - 2 m med det samme. Jeg tror alle svæveflyvere er bekvemt med den
følelse der gennemstrømmer en, når man får en bobbel så langt nede og så langt væk. Det var lige
ved broen over Fehmarnsund og det var dejligt at se den blive mindre og mindre for hver omgang.
Jeg fik hurtigt højde på og stak sydpå langt kysten mod Travemünde, da der her lå en svag søbrise.



Termikken i selve Tyskland så godt ud, dog så det temmelig tæt ud østpå, mens det vest over så mere
klart ud. På dette tidspunkt skulle jeg nok allerede have ændret på kursen, så jeg havde fløjet vest
om Hamburg mod Bremen, for vejret blev efterhånden temmelig overskyet. Der var dog god termik
under de mørke dele af skyerne. Men det var ikke særlig opmuntrende at se sydpå, hvor der ikke var
en solstribe at se på jorden. Langt ude kunne jeg se cu og bedre vejr, så jeg ville ændre min kurs.
Men jeg efterhånden kommet så langt ned øst om Hamburg at jeg ikke kunne ændre kurs uden at
overflyve byen, og selv fra luften så det ret uoverkommeligt ud. Så jeg fortsatte sydpå mod
Lüneburg. Vejret og humøret var efterhånden på nulpunktet, så jeg besluttede at flyve tilbage til en
svæveflyveplads, der lå øst for Hamburg, ærgerlig over at skulle afbryde en flyvning der godt kunne
være blevet lang, da jeg var nået ned til Hamburg ved 12-tiden.
Jeg kontaktede Totter og sagde at jeg gik ned på Boberg, der var navnet på pladsen.
På pladsen var det ikke til at se at det var hverdag, der var trukket en hel del svævefly ud, og der
var ret stor aktivitet. Det viste sig at være nogle gevaldig flinke mennesker. Jeg gik længe og
snakkede med en ældre,gråhåret herre, som jeg senere blev klar over, ved at studere nogle billeder i
klubhuset, var den tidligere verdensmester Huth. Han fortalte mig at dagen i forvejen var der 5 der
havde fløjet deres 500 km målflyvning til et sted i Belgien. Så endnu engang blev det konstateret at
det var dagen i forvejen man skulle have fløjet.
Men alt i alt havde det været en spændende tur som jeg varmt kan anbefale andre at prøve, og med
lidt held i sprøjten kan man også nå langt.
Hjemtransportholdet, som bestod af Olfert, Birthe og Peter havde vist også haft en sjov tur. Det
skal i den forbindelse lige nævnes, at Olfert, ved sin ligefremme og ærlige væremåde, under
diskussionen om hvor lang en transportvogn kunne være, havde forvirret den stakkels tjenestemand,
så den kun blev målt til 5 meter. Og jeg er sikker på, at hvis den samme mand får øje på Olfert
næste gang, så vinker han ham bare ombord.

Nye medlemmer i 1974

          Niels Holck        
          Christian Garrelt
          Bent Steen Aalberg
          Ejner Dyhr Pedersen
          Knud Mogensen
          Robert Pedersen
          Finn Jensen
          Rene Schou Frederiksen     
          
Store flyvninger

Birger fløj den 30/6 en 300 km ud og hjem flyvning (Kongsted – Fagerhult ,Skåne og retur). Første
diamant i kassen.

Sterling skriver
Sikken en påske !!!!!
Med flyvevejr alle fem dage og en skybase så høj at det skar i hjertet på en, når man måtte forlade
en 4-5 meter boble bare fordi man nåede ”loftet”, sikke en påske.
Når jeg engang sidder på pladsen som et mimrende vrag og ser på de flotte slanke glasfiberfugle
med et glidetal på 70, så vil jeg kigge på jer andre og sige, næh, kan du huske den påske, da
bageren fik sit sølvstræk i VUX. Jeg vil læne mig tilbage i de stadigt knagende stole og tænke på de
pragtfulde boller han bagte til os – uden beregning – sikke en påske.
Vi vil aldrig glemme at det var den påske hvor Finn G prøvede at nå Verden i Vesttyskland, og kun
var 200 meter og en lille fis fra at nå den tyske termik. Så der er i hvert fald en der ryster på
hovedet og tænker, sikke en påske.                                                                                                    76



Poul Smed vil sikkert gøre det samme, for han kom også kun lige over dammen, da han forsøgte et
par dage senere. Den ”grønne flok” har nok været lidt lange i ansigterne, da de pludseligt hørte
over radioen at Poul Smed var på vej over Østersøen i deres flyver! (Poul Smed var også materiel
kontrollant for private fly og han krævede en start i private fly for at gøre det).
Ak ja – sikke en påske, det kan Erik Rør med sindsro sige til sig selv efter hans fremragende
strækflyvning. Eller var det et forsøg på at finde ud af hvor langt man kan nå fra en spilstart? Man
kan nå 2 km, bare spørg Erik Rør.
Ove H glemmer heller ikke den påske, for da var det at han landede sin elskede SHK uden at sætte
hjulet ud; men Ove er erkendelsens mand, det første han sagde da Søren landede ved siden af ham,
var: ”Søren vil du ikke nok slå mig oven i hovedet med noget tungt”.
Arne H vil huske denne påske for den imponerende flyvning, hvor han fløj vor lille lokale trekant
igennem på samme tid som Bjarne S. Det var forresten på samme trekant at Jensen fotograferede
det forkerte vendepunkt, men som Jensen sagde: ”Der lå så mange andre og fotograferede
vendepunktet og de havde travlt, så jeg syntes ligesågodt jeg kunne fotografere noget andet – og så
havde jeg heller ikke så langt hjem!”
Alligevel så han helt forkert ud i ansigtet da han blev pillet af resultattavlen – sikke en påske.
Sikke en påske det blev for Hanne og Henrik. Hanne fløj til Holbæk efter pokalen og Henrik havde
et farligt besvær med at overbevise folk om at Hanne ikke var hans datter!
Jeg kunne blive ved i timevis, der er f.eks. Vom, der kom til Kongsted for at flyve SHK, men i stedet
måtte nøjes med 9 timer i K 13, osv,osv.
Således kan vi alle tænke tilbage på dejlige flyveoplevelser i påsken 74. Sikke en påske.  

Siden sidst
Poul og Totters nye fly (XCE – Standard Libelle) blev beundret af medlemmerne på behørig vis, dog
kunne Olfert ikke tilbageholde et: ”Den er jo bare lavet af plastic!!”

Finn G er så glad for SHK'en, for som han selv siger, den passer til mit temperament. ”Ja” siger
Gamle Arne, ”den flyver som en sløv spand!”

Og så fik vi støbt gulv i hangaren. Olsen havde kostet rundt med os alle, men det var skønt at have
et fast gulv, så vi ikke skulle skubbe flyene op ad en trærampe for at passere de nedstøbte
jernskinner, som hangarportene kørte i. Poul Smed havde oven i købet været så forudseende at
trække el-kabler under skinnerne, så vi ikke en vinter skulle stå i den situation at portene ikke kunne
åbnes p.g.a. is. Mig bekendt er den situation ikke opstået endnu. Og vi fik fremstillet diverse
”hunde” til hovedhjul, så flyene kunne skubbes sidelæns og dermed pakkes endnu mere. 

Og festlivet stortrivedes. Der dukkede en aflagt mannequin dukke op, der blev lagt i diverse
ungkarles senge, delvist påklædt. Det virkede i alle tilfælde, da nummeret var nyt. Efter en lystig
aften slæbte Jensen møjsommeligt sin brandert ned i hytten, men kom stormende tilbage og
stønnede::Der ligger en pige i min seng???”
Parykker med også tilgængelige en overgang, de blev hen på aftenen brugt på skift så vi kunne
konkurrere om hvem der så mest åndssvag ud. 

Der var også Sigvald, der var startet i klubben i en ikke helt ung alder. På eget initiativ lavede han et
stendige i skellet mod sydøst, mellem klubhuset og den røde hangar. Sten havde vi jo masser af,
hentet over tid fra landingsbanen. Det pyntede og alle roste hans værk. Bestyrelsen syntes også, at
det skulle markeres og Olfert fik til opgave at finde en passende present.  Med  Olfert's logik måtte
det jo være noget med sten. Så han indfandt sig hos en stenhugger for at høre om der var et billigt
tilbud. Joh, det var der, en ikke afhentet gravsten på 25 kg med nydelig tekst:”Tak for alt, mor”.
På et bestyrelsesmøde i klubhuset væltede han stolt stenen op på bordet, men til hans skuffelse
vakte hans valg ikke begejstring blandt de andre bestyrelsesmedlemmer.                                       77



Hvad Sigvald fik, kan jeg ikke huske, men stenen blev brugt i en anden anledning.
Den omtalte mannequin dukke var efterhånden lidt ramponeret og den ene arm var faldet af. En
aften blev armstumpen gravet ned i Gammel Søren's græsplæne ved hans hytte, således hånden stak
op. Bagved blev stenen med tekst placeret dekorativt. 
Næste dag fjernede Søren begge dele uden at komme med kommentarer, men stenen kunne bruges
som trædesten ved hans bagdør. Og der ligger den endnu, såvidt jeg ved.

Vi var på Kongsted hver weekend. Hvis vi af tvingende grunde – familesammenkomster o.l. - ikke
ikke havde været i flyveklubben, risikerede vi at der var sket noget nyt mens vi havde været
fraværende.
Og børn og hunde fulgte med. Finn Dokkedal og Birte havde Peter, Ninna og Martin, Kaj Sarup og
Maj havde Stine og Søren, Inge og jeg havde Sus og Ken, samt oberst Bum – vores hund, Anni og
Birger frembragte Steen og Finn (Steen hjulede afsted på en lille cykel og trak Finn i et tov, de
legede start i flyslæb), Niels Holck og Kisser kom med Rumle og Signe og deres hund Olsen, Allan
Jensen og Inge Lise havde to drenge og deres hund Mads.
Mads var lidt af en opdagelsesrejsende. En morgenstund stod Mads udenfor hytten, da Allan kom
ud. I munden havde den en død perlehøne, hentet i naboens hønsegård. Som det pæne menneske
Allan var, skyndte han at grave et hul og begrave beviset for Mads' fortagsomhed. Da Allan lagde
den sidste græstørv på plads, stod Mads igen ved siden af, igen med en friskfanget perlehøne i
flaben! Så måtte Allan over til naboen for at tilbyde erstatning for Mads' krybskytteri.
Nogen tid efter kom nabokonen ind i klubhuset mens der var eftermiddagskaffe. ”Hvor er
bedstefar” spurgte hun. ”Bedstefar”????  Jo, svarede hun, vores tæve har fået hvalpe, og det er
Mads der er faren, jeg har selv set det. Så måtte vi have fat i Bedstefar og overbringe den gode
nyhed, Allan måtte oven i købet slippe en kasse øl om aftenen. Og kælenavnet hang fast i en
periode.
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                                                                   1975

Generalforsamlingen i februar medførte ingen ændringer i bestyrelsen. Men der var lidt diskussion
om forbruget af startwirer, klubben havde brugt 4 på et år, det var for dyrt! Jeg tillod mig at foreslå,
at vi fløj lidt mindre og drak nogle flere bajere. 
Et andet forslag gik på, at medlemmer der mistede certifikatet p.g.a alder, ikke behøvede at melde
sig ud. Gammel Søren foreslog som ældste medlem, at man bare kunne skyde dem.
Der var også vrøvl forbruget skjult under ”andre omkostninger”. Det var forbruget af toiletpapir, der
var for stort. Det medførte en opfordring til medlemmerne om at bruge papiret på begge sider.

                                           Beton Henning klar til start i K 8

Klaus Ren skriver
Jeg er beæret over at du beder mig om in-put til historien, men må straks advare om, at jeg slet ikke
har dine evner ud i prosa. Men for mit vedkommende var mødet med ØSF i maj 1975 (hvor jeg
endnu ikke var fyldt 15) jo kulminationen på en periode præget af mine forældres skilsmisse. Så det
var let at lokke farmand til at acceptere en fritidsbeskæftigelse for knægten, der næsten altid varede
fra fredag eftermiddag til søndag aften.
Jeg begyndte på et stort elevhold den 8 maj, og det er skægt at tænke på at en relativ stor del af de
nye medlemmer blev hængende rigtig længe. Der var folk som Jens Rasmussen, Erik Rønn, Robert
Thyme, Mario og Rolf for lige at nævne et par stykker. Den allerførste tid husker jeg for at folk som
Stjans og Hanne ”passede” mig og introducerede mig for mine nye klubkammerater. Set i
bakspejlet er jeg meget imponeret af hvordan alle mine nye ”voksne” venner lige fra dag e't
behandlede mig med en lige værdig respekt, som var helt ny for mig.

Men jeg lærte jo også en masse ”voksendicipliner” på meget kort tid. 
Der var noget om lange raflenætter 
Der var noget om Faxe fad (på klods) 
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Vi arrangerede skolings-uger som altid sluttede med fest og grill og spektakulære ’practical jokes’
Du og det øvrige instruktørkorps lærte mig at flyve, - personligt lærte du mig at flyve solo (som jo
er de seks minutters flyvetid man husker bedst af de 12.000 timer det efterhånden er blevet til)
 I ØSF lærte jeg faktisk at kysse pigerne
Urmageren lærte mig at drikke flyversjusser

Rundt om grillen om aftenen uddelte man rundhåndet ud af lommefilosofi, og ud på de tidlige
morgentimer kunne Bjarne Sterling af og til trænge til en skulder at støtte sit tungsind op ad.

Jeg husker den improviserede grillfest en fredag aften (i sommeren 76..?), hvor du og et par andre
havde undfanget den – på det tidspunkt kontroversielle – idé at klubben skulle investere i to
glasfiberfly af typen Astir. Min far havde knapt sat mig af på parkeringspladsen, før jeg var hvirvlet
ind i agitationerne under indtagelse af Faxe fad rundt om grillen. 

Ligesom klubben lærte mig rigtig meget om voksenlivet lærte den mig jo – desværre – også noget
om døden. Da vi mistede Finn Dok var jeg i en periode hvor jeg - efter svære overvejelser – havde
besluttet mig for at tage et A-certifikat (i øvrigt sammen med Pølse Keld), og i en periode på ca. to
år havde jeg svært ved at komme ’op på hesten igen’. Det ændrede sig heldigvis i 1980, som var
begyndelsen på en – for mig – meget god periode i klubben, - herunder den gode tid, hvor Sus og
jeg ofte lånte dit og Inges hus. Både alene, men bestemt også når der var arrangementer og fest på
flyvepladsen. Det var i den periode vi bugserede kalven ind i campingvognen, og hvor du under
stor dramatik mislykkedes med din balancegang over grillen, og styrtede ned i gløderne.
I en periode fra 1981 til 2004 (så vidt jeg husker) holdt jeg mig relativt godt opdateret omkring nye
klubkammerater da jeg underviste i aerodynamik

Nye medlemmer i 1975

Jan S.Hansen                                                           Christian Hansen
Dan Mårup                                                              Mario von Aspen
Klaus Ren                                                                Erik Rønn
Rolf Østerholdt Nielsen                                          Tommy Andersen
Jan Käszner                                                              Jens Erik Jensen
Jens Jacobsen                                                           Jan Borum     
Robert Thyme                         Robotten                  Tommy Andersen
Jens Erik Jensen

Årets store flyvninger
Hvis man skal tro på Luftposten, så ingen

Om Helmuth Sørensen
Gammel Søren var et kapitel for sig. Med et fødselsår, der sagde 1913, var han ubestridt klubbens
ældste medlem. Hans levevis var en blanding af meget gammelt og meget nyt, og han var ofte
meget overraskende.
Søren var assurandør, havde egen forretning i Køge, der var han ikke så ofte, for han havde fru
Andersen ansat og hun passede butikken. Hendes løn afhang af hvor mange nye præmie-
indbetalinger der var kommet i måneden – Søren havde hængt en målestok op på væggen i
butikken, og hver måned blev der sat et realistisk mål, som med rimelighed kunne nås – og fru
Andersen passede butikken med et stort smil.
Hvis Søren ikke var i ØSF, hvor han meget hurtigt fik sin hytte, var han glad for at sidde sammen
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 venner i solskinnet nede ved Køge Å med en pils eller to (eller tre) og kaste kapslerne ud i åen for
at iagttage om fiskene bed på kapslerne medens verdensituationen i Køge og inden for flyvning blev
diskuteret.
Søren var gift og han boede med fru ”Søren” i en lejlighed på første sal i Nyportstræde.  Dér havde
han bl.a. udviklet et genialt system til at tænde op i kakkelovnen: En lang slange forsynet med en
brænder fremførte energi fra gashanen i køkkenet til kakkelovnen i stuen. Så kunne man starte
koksforbrændingen uden brug af aviser og brænde. Et arrangement, der af brandtekniske årsager,
chokerede Poul Smed i betydelig grad. Men i de senere år sov han oftere i hytten i klubben end i
lejligheden hos fru ”Søren”.
Det første år i hans nye hytte på Kongsted havde Søren anskaffet en trompet, som han lystigt
truttede i tidligt om morgenen. Med få undtagelser blev vi andre liggende under dynen til en halv
time eller mindre før lodtrækning om flyene kl 9, så Sørens artistiske indsats blev hurtigt fordømt
som støjforurening. Han forstod en hentydning når der blev råbt ukvemsord ud af hytterne.
Søren var ofte på Arnborg – jeg mener at han havde en andel i en Blanik derovre – og under et
besøg af Margrethe og Henrik på Arnborg sidste i tredserne, hvor de to skulle op i hvert sit
tosædede svævefly, blev der taget et billede af Søren i gang med at hjælpe Margrethe op i forsædet.
Det billede fik Søren lavet til en stor fotostat, der fyldte en del af bagvæggen i hans hytte.
Når sommernætterne var lyse og duggen ikke var faldet, kunne det henne at slænget fra klubhuset –
efter at Søren var gået til køjs - forsynede sig med en kasse drikkevarer fra Bagerens lager og en
gettoblaster, og så drog i samlet flok ned i hytteområdet og lejrede sig i græsset foran Sørens hytte.
Musiklarmen blev gradvist øget indtil det store øjeblik kom! Søren kom ud på hans lille terrasse
iført den lange hvide natskjorte og den hvide tophue med kvast! Så blev der klappet.

Men er nat vågnede Søren og skulle på toilettet og det skulle gå hurtigt. Han vurderede at han ikke
kunne nå op i klubhuset, så ud af hytten, om på bagsiden, op med natskjorten og så besøgede han
hvad naturen krævede.
Efter endt gerning står han og betragter resultatet. Det der med at begynde at grave et stort hul i
græsset var ikke lige sagen. Så fik han den geniale ide at han jo havde et kanonslag. Ind og hente
det, placere kanonslaget midt i ”kagen”, tænde en tændstik og få ild i lunten. Men lunten var kortere
end Søren havde regnet med, så han nåede kun at fjerne sig et par skridt inden braget kom. Han
kunne mærke at natskjorten ikke var kridhvid mere. Så Søren måtte op i bad og vaske hår.
At der lød et brag midt på natten var der ingen der tog sig af, det var ikke unormalt.
Men næste formiddag kom Olsen forbi og så Søren stå med en stiv pensel og skrabe hyttevæggen.
Det krævede jo en forklaring. Og efter at have lovet evig tavshed, fik Olsen historien, hvorefter han
straks brasede ind i klubhuset og råbte:”Nu skal I bare høre.......” 
Der gik et par dage, hvor Søren holdt sig lidt for sig selv.

Der var en periode, hvor der blev spillet kort i klubhuset. Efterhånden kom der så mange penge på
bordet, at bestyrelsen greb ind og forbød kortspil. Men før forbuddet kom, var der en lille historie.
Sørens ”have” om hytten var velfriseret, lidt for meget i forhold til omgivelserne. Så noget måtte
der gøres. Der blev lavet en plan. 
Der skulle bruges sten, men dem havde vi masser af. I de første år gik vi automatisk og bar sten ind
til siden af flyvepladsen og dem var der mange af. 
Der skulle bruges en stang og en knækket vognstang blev fundet.
Der skulle males et flag – Dannebrog naturligvis – og en af pigerne syede et  og påmalede et
monogram i øverste højre hjørne.
Flaget blev sømmet på vognstangen, der i den anden ende fik påsømmet et passende antal
tværbrædder. Sten blev transporteret i en dynge ned i nærheden af Sørens hytte, et sted hvor han
ikke ville lægge mærke til det.
Så manglede vi bare at få Søren væk fra hytten en aften i tilpas lang tid.
Et hold af kortspillere fik den opgave, så de foreslog Søren hen på aftenen, at han deltog i spillet og
det var Søren frisk på.                                                                                                                        81



Et andet hold sivede stille ud af klubhuset og samledes ved Sørens hytte, medbringende spader.
Et hul blev gravet lidt til siden, så det ikke var iøjnefaldende når Søren i mørket gik til hytten.
Stangen med flag for oven og tværbrædder for neden blev sænket ned i hullet, der så blev fyldt op
med en blanding af sten og jord, godt stampet. Overskudsjord blev fjernet og i stedet plantet lidt
vilde blomster.
Søren gik og skulede et stykke tid mens han møjsommeligt fik fjernet rædslen, men han fandt vist
aldrig ud af hvem gerningsmændene var.

Men Søren havde temperament. En Sct.Hans aften – den rigtige altså – sad vi nogle få stykker
omkring grillen i haven. Inge og jeg holdt ferie i klubben. Nu var det sådan at Søren havde gået og
lavet et Sct.Hans bål på den nye plads mellem rottefælden og Rolf's hus (det var vist Ejnar der
havde det dengang). Jeg sad om hånede Søren over hans resultat, det lignede en utæt negerkrål og
levede slet ikke op til ØSF standard.
På et tidspunkt var Søren inde i huset og Laurits og jeg listede ud i nattemørket for at afbrænde
Sørens tiltag. Søren kom ud og så, at vi var væk og spurgte Inge hvor vi var henne. Af hendes
henholdende svar forstod han at hans bålværk var i fare. Søren var natteblind og troede på Inge, da
hun viste ham hvilken vej vi var gået, faktisk stik modsat retningen til hans bål, som vi brændte af
uden at det kunne ses.
Næste dag var lørdag, d.v.s. Sct Hans i ØSF. Og Søren var rasende så han skummede. Jeg var klar
over at der måtte gøres noget, så jeg bad om hjælp hos de andre. Beton Henning og Jan Hansen
kom om eftermiddagen på hver sin traktor med påhængt ladvogn, fyldt med de dejligste materialer
til et rigtigt bål. Der var tømmer og brædder fra nedrevne bygninger og mange andre brændbare
ting. Sammen med nogle af de unge knejter byggede vi et bål op med en platform i tre meters højde,
og med en stige til hjælp kunne jeg bygge videre på platformen. Det var ingen negerkrål.
Da bestyrelsen havde fået den uvane at låse tanken med blå benzin den aften, havde jeg af
forsigtighedsgrunde fyldt 6-7 jerrycans med benzin og gemt dem rundt omkring sammen med 50
liter spildolie. Så da de mange medlemmer med familie havde overstået spisningen, smuttede jeg i
forvejen og begyndte at tømme beholderne ud over bålet. Den sidste sjat benzin brugte jeg til at
trække en lunte i græsset. Men så kom LilleNiels farende i wirehenteren med en jerrycan, som han
havde gemt på eget initiativ. Den skulle da osse bruges. Så jeg satte stigen til igen og klatrede op på
platformen og hældte løs.
Men så hørte jeg skrig fra flere kvinder. Jg kiggede og så, at GammelSøren stod med et tændt
myggelys – bundet på en stang – og svingede flammen hen over lunten!
Jeg husker ikke at jeg brugte trinene på stigen, jeg kurede bare ned, kastede mig baglæns sammen
med stigen og i samme øjeblik lød der et boooom og flammerne buldrede op i himlen.
Det var et rigtig bål.
Søren og jeg blev venner igen hen på aftenen over en bajer. Vi havde begge overtrådt nogle grænser.

Søren var i mange år medejer af motorfalken, som han til tider brugte som transport til Arnborg.
Men i firserne kunne helbredet ikke mere og vi mistede ham. 
Men Sørens indsats sammen med Käszner i den første tilnærmelse mellem de to stiftende klubber
var af uvurdelig betydning.  
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Og i december var der er ekstraordinær generalforsamling i klubhuset.
Bestyrelsen havde et forslag om at købe 2 stk fabriksnye Astir samt at sælge SHK'en og K-6E'en.

                                     For     39
                                     Imod    4
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                                                          1976
Generalforsamlingen i februar forløb stille og roligt, der var ingen ophidsende problemer. I
bestyrelsen skete der ændringer, idet Olfert trak sig tilbage og Kaj Sarup blev valgt ind. Derefter var
Per Kristensen formand, Morten næstformand, Allan kasserer Alf Olsen stod for materiel og Kaj
blev sekretær.

Nye medlemmer i 1976

Sten Bûlov Hansen                                      Gert Nielsen
Jan Larsen                                                   Jette Hansen
Asa Asgeirsdottir                                         Jørgen Beierholm
Lech Bojanovski                                          Henning Kampmann  (S – I)
Susanne Dyhr Pedersen                               Peter Maibom
Kjeld Josephsen                                           Niels Helge Hansen
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Årets store flyvninger                                                                                                                      
Gammel Arne flyver en 300 km trekant Kongsted-Maribo-Fredensborg slot-Kongsted. 

Bjarne Sterling 

Kongsted under luftangrebDet var en dejlig sommerdag, jeg havde været så letsindig at tilbyde at
være instruktør i en skolingsuge.  Vi var to instruktører og en seks, syv elever. 

Der var lidt tørtermik, så vi kunne holde hver start gående et kvarters tid. Foruden os, var der en
håndfuld piloter, der også nød ferien i det østsjællandske, så der var tæt svæveflyveaktivitet
omkring pladsen. Der var vesten vind, så vi havde manøvreområde vest og syd for pladsen. 
Bedst som vi fløj, dukkede en jager op fra øst, den dykkede ned mellem sværmen af svævefly og
forsvandt så mod øst. Der gik et par minutter, vi var lige kommet os over oplevelsen, så dukkede en
ny jager op, dykkede ned gennem sværmen af svævefly og forsvandt mod øst. Finn Dokkedals tørre
kommentar lød over radioen ” han havde blå øjne”. Da det gentog sig tredje gang, indstillede vi
flyvningen. 
Det viste sig, at flyvevåbnet holdt øvelse og havde lagt et bombemål lige syd for Kongsted.
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Per Kristensen omskoler Niels Holck  til den private K-6'er. Lily Hegner assisterer.
Luftposten juni 1976
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Billedet er taget på et for festen indledende tidspunkt: I forgrunden Ursmeden, Klaus Ren,
Sterling og Arne Hegner. For god ordens skyld bør nævnes, at Ejner Dyhr Pedersen, der blev
en af klubbens kasserer, forinden havde købt huset midt for pladsen og som Rolf senere
overtog.
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Luftposten

I oktober nummeret fremgår, at to hold  den1. november drager til Tyskland for at hente klubbens 2
nye Astir.                                                                                                                                            91
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                                                                     1977

Luftposten
På generalforsamlingen ville Morten og Allan ikke genvælges. Morten var jo blevet formand for 
det nyoprettede Dansk Svæveflyver Union i 1975. Niels Holck og Ejner Dyhr Pedersen træder til,
Ejner som kasserer.

Nye medlemmer i 1977

Carsten H. Holst                      67
Kai Binderup
Finn Hansen                             Fløjte 
Svend Raether                          Velo

Det var en fredag eftermiddag. Ferien stod for døren. Jeg havde arrangeret en tur til en
svæveflyveklub i Notodden, Norge for vel 20-25 klubmedlemmer og deres familie. Kai og Mai,
Vom og Jytte m.fl. var draget afsted.

Jeg sad og overdrog løbende sager til en medarbejder, da telefonen ringede. Det var Inge. Hun var
så grådkvalt, at jeg dårligt kunne høre hvad hun sagde. Men jeg fangede: Finn er faldet ned, han er
død!

Jeg kørte sporenstregs hjem. Inge var nærmest utrøstelig. Jeg kunne ikke fatte noget. Finn, en af de
bedste piloter vi havde, skulle han være kommet galt afsted? Inge blev ved børnene, jeg kørte
direkte ned i klubben. Vennerne gik rundt med forstenede ansigter, Olsen sad og græd. Hvad var der
sket?

Det viste sig, at Finn var startet i K 3, den ene af klubben fabriksnye Astir, for at flyve en trekant.
Vejret var dejligt, lige trekantsvejr. 

Sterling 

Jeg var alene på startstedet, det var fantastisk flyvevejr med både 3 og 4 meter bobler. Det var lidt
over frokost, da der lød en velkendt fløjten i luften, det var Finn der kom hjem efter en 100 km
trekant. Jeg noterede tiden og kaldt Finn op og fortalte, at han havde brugt en time og treogfyrre
minutter på trekanten. Finn var lidt ærgerlig over tiden, han mente at han kunne havde gjort det
hurtigere. Han fortalte at han ville flyve højden af og komme ind til landing. Et øjeblik efter hørte
jeg den velkendte fløjten igen. Jeg kikkede op og så Finn i høj fart langs  pladsen lave 4 loop lige
efter hinanden. Det var de flotteste loop jeg har set i min tid som svæveflyver. Jeg ventede et stykke
tid, men da Finn ikke kom ind til landing regnede jeg med at han forsøgte at flyve trekanten en gang
til, for at gøre det hurtigere. Min mave knurrede efterhånden, så jeg pakkede sammen, for at passe
radioen nede fra klubhuset, medens jeg indtog min frokost. Medens jeg sad med en spegepølsemad,
kom en taxa kørende ned på pladsen, han rullede vinduet ned og fortalte til nogle legende børn, at
der var faldet en svæveflyver ned øst for pladsen. Finn's børn var blandt de legende.

Ole Didriksen kom flyvende fra Arnborg for at starte undersøgelsen af, hvad der var gået galt, og i
samarbejde med Luftfartsdirektoratets havarikommission blev klubben instruktører senere bedt om
at samle så mange oplysninger som muligt om det tragiske havari.
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Da jeg kom hjem var humøret væk. Der var ingen lyst til at tage til Norge. Men der var jo nogle, der
var taget afsted og dem kunne vi ikke komme i forbindelse med. Jeg ringede rundt til de resterende
af holdet og resultatet var, at vi skulle afsted. Jeg havde ingen lyst. Jeg var hellere blevet hjemme til
Finn's begravelse. Finn og jeg var faste klovne, når der var gang i klubhuset.

Det var en mat tur. Jan Hansen kom kørende med Bageren, der havde tømt hele lageret af
drikkevarer over  i kufferter og ved forespørgsel af tolderne ved svensk og norsk grænsekontrol, om
de havde noget at fortolde, havde bageren bare rystet på hovedet. De eneste grin, der forekom på
turen, var når Bagerens kufferters indhold døvede smerten inde i hovederne.

Og tilbage sad Finn's Birte med tre børn, der ikke var konfirmeret. Men Poul og Totter tog sig
enormt meget af den lille familie i den første svære tid.

Den sandsynlige årsag til havariet var, at Finn havde loopet med høj hastighed, hvorved haleplanet
havde vredet og sprængt forbindelsen til højderoret. Astiren gik i spind og Finn kom først fri af flyet
så sent, at faldskærmen ikke nåede at folde sig ud.

Det var i de tidlige glasfiber tider. I mange år havde vi været vandt til ikke at tage det så nøje med
belastning af træflyene. Jeg har selv engang  befundet mig i en Grunau Baby, der utilsigtet væltede
over på ryggen, og for at komme på ret køl trak jeg ind i et loop, der medførte et blackout. Da jeg
gættede på at bunden var passeret, lindede jeg på pinden, fik synet tilbage og så at fartmåleren  på
vej tilbage passerede 220 km/t. Det var så forklaringen på, at det havde sagt gok-gok i
hovedboltene.

Der var en del ulykker i Europa med glasfiberfly i de år. Didrik (leder af instruktøruddannnelsen på
Arnborg) drog rundt til de danske klubber og holdt møder, hvor han forklarede at glasfiberfly var
computerberegnede, og hvis foreskrevne hastigheder blev overskredet, ville der forekomme revner
og brud i strukturen. Vi lærte at flyve med begrænsede rorudslag.

Det tog lang tid at komme over at Finn ikke var mere. Men livet skulle gå videre, selv om jeg i
mange år efter fik tårer i øjnene, når jeg hørte Barbra Streisand synge:”Send in the Clowns”.

 

Luftpostens forside december 1977

                                      Så gik 1977...........omsider!

                                      1977 blev året som vi i ØSF

                                       helst ville kunne rive ud af 

                                       kalenderen som ”ikke eksisterende”.

                                       Forhåbentlig indeholder fremtiden

                                       så megen balsam, at vores sår kan 

                                       dulmes og heles.

                                       Vi har mere end nogensinde brug for 

                                        et ”Godt Nytår”. 
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                                                                1978
Generalforsamlingsprotokollen

Ordinær generalforsamling 19 februar på Klostergården.

Alf Olsen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen. I stedet blev Erik Rønn indvalgt.

Spørgsmålet om K3 – den havarerede Astir – blev genstand for en del diskussion, men spørgsmålet
var ikke afklaret. I et løst indlæg i protokollen fremgår at GF kort efter beslutter at udbetale
forsikringssummen minus selvrisiko, og at ØSF derfra selv må ud at finde et erstatningsfly.

Nye medlemmer i 1978

Claus Christensen  Dalsgård
Henning Andersen
Arne H Nielsen
Niels Essemann                       Lille Niels
Jørgen Søby
Curt Pedersen
Torben Franck

Luftpostens redaktion har i dette år været meget lidt aktiv, kun tre numre er udkommet.
Oplysninger om nye medlemmer må findes andetsteds, ligesom oplysninger om store flyvninger
ikke er tilgængelig

Om at være instruktør 

Allerede i Aviatortiden havde det været mit håb at blive instruktør. Men 18 mdr i kongens klæ'r og
efterfølgende Inge's og min beslutning om at flytte til København gjorde håbet til en usikker drøm.

Men da jeg i Kongsted havde viklet mig ud af kassererposten, lykkedes det 1 1974 at komme på HI
og året efter på FI kursus. I 1978 havde jeg fornøjelsen af at være indkaldt som en af instruktørerne
på  Arnborgs kursus for HI instruktører. Fra Kongsted var Niels Holck og Robert Thyme med på
kurset.

Det var skægt, for en af diciplinerne var i luften at prøve at bringe kursisterne ud i
marginalsituationer, så sund sans og reaktionsevne blev sat i højsædet. Didrik gav mange gode råd
om hvordan kursisterne kunne narres. Og da kursisterne snakkede sammen, hver gang en start gik,
var de allerede oppe i det røde felt.   

Med både Bergfalken og K-13 i Kongsted var det nu muligt at indføre de nye skolingsnormer, der
indbefattede termiktræning og distanceflyvning med eleverne. Og i en årrække var der et efterslæb
af nybagte S-piloter, der gerne ville ud over stepperne med en instruktør i bagsædet. Det var så
afgjort en dejlig afveksling frem for 10 min skolestarter omkring pladsen.

Der var en tur med Sterling, hvor vi skulle op og vende Kaldred. På de kanter fik vi problemer med
termikken og i fællesskab fandt vi en passende mark, tæt ved en vej og med en telefonboks ved
siden af. Vi gik på anflyvning og så råbte Sterling:”Du drejer den gale vej!” Jeg sagde bare: ”Se på
variometeret”. Vi fiskede lige en 1 meter boble i 150 meter og kom hjem igen.

Der var også en tur med Frankel, som tog nogle timer. Omkring Haslev måtte vi erkende at vi ikke
kunne nå hjem, så vi valgte en passende mark, hvor vi lige skulle over en jernbanelinie og en række
træer for at komme ned. 

Jeg kiggede for meget på højdemåleren og glemte at lufttrykket kunne ændre sig i den tid vi havde
fløjet. Så pludselig spærrede rækken af træer for udsigten til marken. Jeg trykkede næsen på K-13,
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 fik lige så meget fart på at flyet kunne løftes gennem de øverste grene af træerne og så var vi nede.

Efter at have fundet en telefon og ringet hjem, gik vi og fjernede blade og grenstumper fra meden,
bremseklapper og samlinger ved haleplanet, ingen grund til at snakke for meget om det.

 

Mens vi ventede landede en SHK–1 fra Kaldred ved siden af, han kunne heller ikke komme videre.
Hans udgave havde bremsefaldskærm, hvilket gav et kort afløb.

I de år var der også markafbrænding efter høst. Det kunne være voldsomt, en sjællandsk pilot i K-8
fik ufrivilligt sin guldhøjde, idet K-8'eren blev kastet så voldsomt rundt at barografen blevet slynget
ud af sin fastspænding. Da manden blev mistænkt for ulovlig skyflyvning, måtte en deputation ud
og bese området, hvor begivenheden fandt sted, og det fremgik tydeligt af sortsvedne marker, at
afbrændingen var løbet helt ud af kontrol. Guldhøjden blev godkendt. Det har altid været min
opfattelse, at svæveflyvere burde prøve ”unormale flyvestillinger”, så der ikke forekom panik hvis
det indtraf uventet. Så en dag spurgte jeg Robert Thyme om han ville med ud og prøve
markafbrænding. Vi fløj over forbi Haslev, hvor der var gang i den. Midt inde i den mørke røg, der
sved i næsen, blev vi kastet sidelæns opad, og Robert bad så mindeligt om vi kunne komme ud i
frisk luft.

Frankel og jeg kom en dag tilbage til pladsen i K-13 i god højde, og Frankel spurgte hvordan det var
at loope. Jeg spurgte om han ville lære det og svaret var ja. Jeg forklarede hvilken
indgangshastighed der var nødvendig og hvordan pinden skulle bruges. Vi blev enige om at jeg tog
første halvdel og når vi var på toppen ville Frankel gerne tage over.

Alt gik normalt og vi nåede toppen, hvor jeg sagde: ” Du tager over”. Men der skete ikke andet end
at logbog, mikrofon, blyanter og gammel ragelse væltede forbi op i toppen af hooden!. Jeg sagde:
” Hvad fanden laver du? Og svaret var:”Ingenting”! Frankel var åbenbart blevet fixeret af den     99



uvante stilling. Heldigvis var K-13 selv begyndt at falde med næsen forrest, så der var en nem sag at
afslutte loopet selv om det bestemt ikke må have set kønt ud.

Frankel fløj i mange år, fløj godt og havde sin egen Libelle, men unormale flyvestillinger holdt han
sig fra.

En dag hvor jeg havde instruktørvagt, begyndte et lavt skydække at trække ind mod pladsen fra
vest. Det gik rimeligt hurtigt, men jeg skønnede at jeg lige kunne flyve et start mere med en elev.
Men da vi var halvvejs oppe i spilstarten, begyndte små blomkålsskyer at blomstre under os. Da vi
koblede, kunne vi se spillet men ikke startstedet. Til gengæld kunne vi se nord og østpå, og da jeg
havde fløjet den runde igen og igen, bad jeg eleven om at trække ud til venstre og starte øvelser i
fuldkredse. Der var meget stille foran, hvilket var usædvanligt, men jeg sad og nød det usædvanlige
naturfænomen. Da højdemåleren viste 150 meter var jeg sikker på, at vi var som vi skulle være ud
for landings-T'et. Jeg overtog pinden til eleven store lettelse og vi gled ned i vattæppet. Med et øje
på variometer og højdemåler fulgte jeg  opservationslinien, drejede til venstre på anflyvningen og
lidt efter igen til venstre på indflyvningen. Vi kom ud af det lave skydække og eleven kunne
foretage landingen. Det var en flot oplevelse, men nok ikke så smart.

En anden gang kom Louis, et tidligere medlem på besøg og han kom på startstedet, helt klart for at
tiltuske sig en tur i tosædet. Der var en slæbemaskine den dag og jeg fik lov til at tage Louis med
ind i rækkefølgen i XKO'en. Da vi var ved at spænde faldskærme på, fik jeg at vide at radioen var
ude af drift og at antennen var fjernet. En 21'ver flyver jo ikke på antennen, så det tog jeg mig ikke
af.

Da vi var fra jorden gav jeg pinden til Louis, som tidligere havde været en meget stabil pilot. Men
flyslæb havde han ikke meget føling med mere. 21'veren smuttede ud til siderne og op og ned, så
flere gange måtte jeg lige gribe ind og lægge den på plads. Det gav nogle brag når slæbetovet
pludselig blev tot. I 500 meter oppe mod Rønnede rystede 21'veren pludselig og der lød et brag i
højde side. Sprængstykket var gået – oppe ved slæbeflyet – og tovet hang både over og under højre
vinge. Jeg bandede af mig selv. Louis havde en voldsom stor og krøllet hårpragt, som spærrede for
mit udsyn fra bagsædet. Og jeg havde undladt at vride hovedet til siden så jeg kunne holde øje med
slæbemaskinen! Nå, lidt sideglidning og skæv flyvning fik tovet til at glide af vingen – heldigvis
havde vi ligget skævt i slæbet, ellers havde Louis fået tov og rester af ringsæt lige i hovedet ind
gennem hooden. 

Vi lavede nogle fuldkredse og prøvede at se, hvor slæbetovet var faldet ned, men uden held. Så
overlod jeg styringen til Louis, og var han meget mere på hjemmebane. Men han fløj 10 km/t
hurtigere end normalt. Jeg reagerede ikke. Vi blev enige om at jeg tog landingen og vi kom ind i
landingsrunden. Pludselig så jeg en mand komme styrtende ud fra startsstedet mod landings-T'etog
hoppe og danse. Det var Poul Harry. I et splitsekund gik det op for mig. Vi har slæbetovet hængende
i næsen! Jeg nåede at trække i koblingsknoppen samtidig med at tovet viklede sig ind i
rosenbuskene i begrænsningen.

ØSF havde etableret et I-råd på tre mand, hvis opgave var  løbende vurdering af skoling, elever,
pladsprocedurer etc, så bestyrelsen kunne koncentrere sig om klubbens mange andre
ledelsesopgaver. Instruktører blev valgt på skift og i den periode, hvor jeg var i I-rådet, drøftede vi
de tilfælde, hvor et medlem hang fast i tosædet skoling, fordi præstationerne ikke var gode nok til
soloflyvning. Løsningen blev at det var  mere fair at fortælle de enkelte, det kunne dreje sig om, at
de ikke kunne forvente at flyve solo i ØSF. Meget naturligt var det kun få instruktører, der ville
overbringe den besked, men når det var nødvendigt var det vigtigt at understrege overfor den
pågældende, at vi ikke ville risikere at skulle trække en kammerat  ud af et nedstyrtet fly. Resultatet
var uundgåeligt, at den pågældende meldte sig ud af klubben.
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Luftposten november 1978

Den der med en forstuvet tommelfinger efter en tur i Louis' hængekøje husker jeg godt. Det var en
fredag eller lørdag aften, de tilstedeværende havde spist sammen i klubhuset og i den lune aften trak
vi naturligvis ud i haven til den store grill. Varmen fra bålet og medbragte beholdere fra Bagerens
uudtømmelige lager gav en rolig og hyggelig stemning.
Nu var så'n, at Louis, der var lidt for sig selv, ofte sov i en klapseng i værkstedet – når de sidste
forlod klubhuset, kunne man som regel se gløden fra Louis' cigaret henne i sengen – men til brug
for en eftermiddagslur havde Louis anskaffet en snedigt indrettet hængekøje. Apparatet bestod af to
lange træmeder, der i enderne bøjede ca 50 cm op, og disse ender var samlet med  bolte. Når så
begge meder stod på jorden blev en nethængekøje fastgjort til begge mede-ender, og et par kraftige
liner var ført gennem mederne i jordhøjde, således mederne ikke skred ud.
Louis var der ikke den aften og snakken faldt på hvordan apparatet ville fungere som slæde?
Tankerne kom videre og i stedet for sne kunne græs jo bruges!
Da vi først var så langt, var det jo nærliggende at afprøve diskussionen i praksis. Der var flere der
ville prøve og Inge meldte sig som chauffør. Så hun hentede vores bil – der havde 6 cylindere og
kunne trække – en anden hentede et slæbetov og så var der klar til forsøg. Det blev aftalt at hvis



farten var for høj, ville passagererne på ”slæden” række en arm op som tegn til Inge, der mente at
hun i den lyse sommernat nok skulle kunne se et sådant signal.

Det var en succes. To mand ad gangen, fra klubhuset ned til grøften, et blødt sving og så i galop
tilbage til klubhuset. Apparatet fungerede fint.
Da det havde kørt nogle gange, meldte Kaj Sarup og jeg os som næste hold passagerer.
Op og sidde overskrævs på nethængekøjen, fødderne på mederne, afgangstegn, og så fløj vi 40
meter efter bilen i jordhøjde, mens mens den lune natteluft rev i vores tøj. Kaj sad forrest.
Jeg ved ikke hvordan – måske en ujævnhed i græsset – men pludselig smuttede min ene fod af
meden og ind under netkøjen, jeg blev trukket ned under nettet og hang fast i min ene tommelfinger
mens Kaj råbte og sang af begejstring. Det gjorde nas' at blive slæbt på ryggen over græsset i den
fart. Og pludselig kom min tommelfinger ud af nettet. Kaj opdagede intet. Først da Inge standsede
ved klubhuset, opdagede de at jeg manglede. Men da de så at jeg kom vandrende over mod
klubhuset, startede næste hold bare. Min ryg og røv protesterede, tommelen sved og jeg manglede
hælen på den ene sko.
Jeg gik ind på VC og fik fjernet det værste snavs og så gik jeg bare ud til bålet og sagde godnat.
Vi lavede mange skøre ting, ude ved den grill.

En anden gang, men det var i 84, var der også en af disse herlige aftener ved grillen. Men vi var
næsten løbet tør for brænde, så jeg gik en runde for at lede efter noget brændbart. Inde i hækken lå
et stykke tømmer, 5” x 5” vil jeg tro, og det slæbte jeg hen til grillen og fik det lagt på tværs af
grillen, der stod på 4 påsvejste ben. Tømmeret var langt og så tungt, at man ikke kunne vippe det i
den ene ende. Stjans og jeg væddede en kasse øl på, hvem der turde balancere på tømmeret hen over
gløderne i grillen. Jeg trådte op og balancerede rimelig sikkert over til den anden side. Så var det
Stjans' tur og han gjorde det samme. Uafgjort!  Om igen. Og vi gjorde det igen. En gang til. Jeg
trådte op, vidende nu, at det var lige som at balancere hen over en bæk.  Men så rejste Stjans sig og
begyndte at ruske i hans ende af tømmeret for at gøre min gang over gløderne mere besværlig. Der
var jo trods alt en kasse øl på højkant! Men pludselig – mens jeg stod midt på – knækkede et af de
påsvejste ben af og hele herligheden incl mig faldt på græsset, d.v.s. jeg faldt i gløderne!
Uheldigvis stod det nu løse ben stadig i lodret stilling og i faldet var min vindjakke viklet ind i
benet, så jeg ikke kunne flytte mig ved egen hjælp.
Der var en masse larm fra flokken af hel- eller halvbeduggede tilstedeværende. Kun Sus, der havde
været tilbageholdende, reagerede. Hun rejste sig i en fart og trak mig resolut baglæns ud af
gløderne.
Skaderne blev undersøgt, der var en ubehagelig luft af brændt tøj, og da min fod havde tegn for
forbrænding – efter at sko og resten af sokken var fjernet – blev jeg trukket ind på WC, hvor foden
blev stukket ned i tønden og der blev trukket ned. Så blev den da vasket! Jeg ved at jeg hylede
noget under den behandling og Inge, der sad inde i klubhuset med andre, fortalte dagen efter, at hun
bare troede at vi lavede skæg og ballade.
Da jeg vågnede i hytten var det lyst. Og så viste det sig at skaderne var ret omfattende. Det eneste
klædningsstykke, der ikke havde brændte huller, var underbukserne. Alt andet  var lige til
brokkassen. Og jeg havde en imponerende samling af brandsår. Det kostede en formue af plastre og
kompresbind.
Det værste var at jeg var nytiltrådt i direktionen i Faxe Kalk A/S, og om mandagen var der
indledning af selskabets 100 års jubilæum! Så jeg måtte gennemføre min andel i receptioner,
frokostarrangementer og galamiddag med en masse honoratiores, smilende, mens jeg mest af alt
havde lyst til at sidde ned. Jeg havde svoret min sekretær til evig tavshed, og først så hun
medlidende ud, men så eksploderede hun af grin. Men de første dage skaffede hun mig albyler etc.
Men der allerværste var, at Stjans krævede en kasse øl af mig, for jeg havde jo ikke gennemført!!
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                                                                1979

På generalforsamlingen trådte Per Kristensen tilbage, og som ny formand fik klubben Niels Holck.
Fløjte  kom ind på den ledige plads og derudover var Ejnar, Erik Rønn og Kaj Sarup.              

                                                                                                                                                         103



Nye medlemmer i 1979

Leo Kristensen                                                  Søren Larsen
Sus Grützmeier                                                 Jens Jensen
Finn Christensen      Fold-ud Finn                    Agner Nielsen
Leif Larsen               Speedo                             Flemming Larsen
Søren Orth                                                          Allan Christensen                                                  
Mikael Saxtorp                                                  Helle Hansen 
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I august blev der afholdt en stor jubilæumskonkurrence, som var så vellykket, at det gav stødet til
de høst-rally's, der kørte gennem flere år. Når det foregik på Kongsted, var det altid Bøf-rally.
Gammel Søren og Olsen sørgede for grillbøffer til alle, selv om der kunne være over 100 gæster til
fest i hangaren lørdag aften.
Til jubilæumsfesten i oktober havde Sterling, Fløjte og jeg påtaget os at stavle et arrangement på
benene. Klubhuset blev indrettet til bar og via en overdækket passage var der adgang til en lejet
træbarak, hvor spisning og dans fandt sted.
I Luftposten er der et referat:
 

Som ved alle fester var det ikke alt der klappede fra starten. Her var det den bestilte menu – der
skulle bringes i 3 biler fra en slagter i Karlslunde – der kiksede. Da maden manglede ½ time efter
det aftalte tidspunkt, var vinflaskerne, der stod på de lange borde tømt. Jeg sendte et frisk hold
flasker ind, samtidig med at 3-4 medlemmer i egne biler kørte ud i landskabet for at opspore den
manglende mad. Slagteren telefon svarede ikke. Musikerne kom og jeg ville have dem ind og spille 
med det samme. Vore instrumenter skal først varmes, var svaret. Jeg var ligeglad, ind og spil,
forlangte jeg. Så det gjorde de. Efter 1½ time kom maden endelig. De havde ikke kunne ikke finde
pladsen. På det tidspunkt var deltagerne højt oppe, for at sige det mildt, de havde stillet sulten med
rødvin. Men det blev en god fest, trods alt.                                                                                    105



 

Årets store flyvninger
Ifølge Luftposten ingen
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                                                                   1980
Niels Holck fortsætter som formand, Leif Bjørn Sørensen overtager kassejobbet efter Ejner, Kaj
Sarup og Fløjte fortsætter og Mario von Aspern  vælges ind.    

Mario fortæller
Er man svæveflyver, kommer man ikke uden om Arnborg. For mit vedkommende var det i årerne
omkring 1980. 
På det tidspunkt kørte jeg hele landet tyndt som konsulent, med alle sygehusene som mine kunder.
Min daværende chef var hollænder, og fra sit kontor i Stockholm havde han ikke lige det store
overblik over den danske geografi, hvilket betød at jeg ”frit” kunne bevæge mig omkring Arnborg,
når jeg havde lyst. Det var især i forbindelse med DM, at jeg holdt mig til. Under DM kunne der jo
altid bruges en ekstra hånd til såvel start, som ved en eventuel hjemhentning, og så skal man ikke
glemme det hyggelige samvær.

De fleste har nok hørt om Peder ”Skæg”, som ind imellem sine ture til Grønland, opholdt sig på
Arnborg, såvel sommer som vinter. Der kan fortælles mange historier om Peder og jeg havde da
personligt nogle meget specielle dage med Peder, idet vi to var hjælper for Arne Gammeltoft. Det
blev hurtigt kendt, at vi nok ikke var de mest ihærdige hjælper med hensyn til vask og polering af
Arnes fly, men vi fik da Arne pænt af sted hver dag. En dag, efter at vi havde trukket ud til
startstedet, bad Peder mig om at hente en spand vand. Undrerne drog jeg af sted efter vand, mens
Peder,  i sine uundværlige kameluldstøfler (dem gik han i både sommer og vinter) traskede hen til
sit lille hus – det mindste hus i hele området – hvor han fandt en plastikflaske, som han luskende
kom tilbage med til startstedet. Uden at de andre så det, pressede han en mærkelig, halvt indtørret,
klat ned i min spand. Det tog lidt tid at få den opløst. Peder viskede til mig, at det var det
hemmelige våben, som vi skulle bruge til at vaske Arnes fly med. Vi nærmest plaskede vandet ud
over flyet og efter en nødtørftig aftørring, var flyet sandelig skinnende blank og glat, som om det
var blevet poleret. De andre på startstedet så undrerne til og kunne ikke lade være med at lade
bagsiden af hånden glide hen over den glatte vinge. Selv Arne var overrasket, da han – som
sædvanlig i sidste øjeblik - kom ilende for at gøre sig klar til start.
Nu skete det ikke være eller bedre end at Arne, som en af de få, gennemførte dagens opgave - og så
i en flot tid.

Rygterne gik. Hvad var det for et hemmeligt våben, Peder havde brugt. På trods af en del øl fra
nysgerrige og venlige kollegaer, var det ikke til at få noget ud af Peder. Jeg kunne i sagens natur
ikke give nogen forklaring, men takkede naturligvis stadigvæk ja tak til den fortsatte strøm af øl.
Efterhånden tøede Peder dog noget op og kom så med en lang forklaring om, at når disse moderne
glasfiberfly strøg gennem den tørre luft, opstod der statisk elektricitet, som så dannede hvirvler på
flyets overflade og derved øget modstanden. Det hemmelige våben var så at vaske flyet med vand
tilsat afspændingsmiddel. Den mærkelige klat fra Peders flaske lignede ikke flydende afspænding,
hvortil Peder svarede, at flasken vistnok var lidt (for ikke at sige mange år) gammel. 
Næste dag var brugsen i Arnborg tømt for flydende afspænding.

I disse år blev ØSF-hytten købt og da jeg ”tilfældigvis” var på kundebesøg i området, skulle jeg da
lige se på nyerhvervelsen. Her mødte jeg en delegation fra ØSF, som var taget over for at give
hytten en kærlig hånd. Bl.a. skulle det udvendig smøres ind i træbeskyttelse. Væggene er jo ikke så
høje, men gavlene! Af en eller anden grund har de fleste piloter højdeskræk og aldrig har jeg hørt
så mange undskyldninger for at undgå, at skulle op på den lange stige. Morten Voss mente, at han
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 var lovlig undskyldt, idet han ikke havde tøj med, der kunne tåle at blive plettet – men ellers var
han da naturligvis ikke ræd for at kravle op på stigen. Det skulle han aldrig have sagt, for jeg gik
hen til min bil og hentede en komplet steril afdækning til en hofte operation. Ud over alle de sterile
stykker til afdækning af såvel patient samt det øvrige udstyr på operationsstuen, indeholdt pakken
også sterile kitler, huer, masker, håndklæder og operationshandsker. Jeg kan stadig se for mig,
Mortens hvide ben, stikke frem under den grønne kittel, mens han står rystende øverst oppe på
stigen, klædt på, som til en større operation med hue, maske og handsker.
 
ØSF-hytten er gennem tiden blevet godt vedligeholdt. Selv den store vinkelsofa har fået nyt læder
og hvis der ikke var andre muligheder, så sover man godt på den. Som hjælper har jeg da gjort det
flere gange og hvis man bare var alene på den, kunne man ligge udstrakt. At ligge i hjørnet i 90
grader var ikke altid lige rart – men selv lidt søvn her kunne havde sin berettigelse.

Med en stor firmabil med trækkrog var der ofte brug for mig til en hjemhentning. Således kom jeg
en sen eftermiddag frem til Arnborg, hvor jeg blev spurgt, om jeg kunne hente ”Stjans”, Henrik
Christiansen, idet der var mange udelandinger denne dag. Det kunne jeg da godt, hvorefter jeg så
først fik at vide at Stjans var landet et pænt stykke oppe i Nordjylland. Det viste sig at være ret så
langt fra Arnborg, men jeg finder da frem, hvor jeg inde på en mark kan se at flyet er pænt sat i en
afgrøde, midt i et sprøjtespor. Længere oppe bagved, ligger så gården, som har en lille overdækket
glasveranda på den side der vender ud mod landingsstedet. Da jeg når frem til gården sidder Stjans
i verandaen ved et lille bord med kaffe og hjemmebagt brød, rygende på sin uundværlige snade,
mens han studerede Landbotidende.

Bonden kunne fortælle mig alt om svæveflyning og om, at det ikke var en nødlanding, men at
piloten ”bare havde mistet opvinden”. På samme måde, som bonden var indført i svæveflyvnings
mysterier af Stjans, havde bonde forklaret Stjans alt om livet på gården. Ja Stjans var nu så meget
hjemme på gården, at han absolut ville vise mig rundt. Ud over hvordan høsten tegnede til at blive,
fik jeg så under rundgangen i svinestien også at vide at soen her fik 11 grise i nat, men desværre
har lagt to ihjel. Den næste so der, skulle fare inden for det næste døgn o.s.v. - o.s.v.

Jeg var nu mere interesseret i at få spændt ned og komme tilbage til Arnborg. Jeg foreslog, at vi
trak flyet ud til vejen via sprøjtesporet for så at pakke sammen - men nej. Jeg skulle bare køre
transportvognen  ud til flyet. Under protest foreslog jeg så, at jeg ville følge sprøjtesporet, men
atter nej. Jeg skulle kunne bare køre lige gennem køkkenhavn direkte ud på marken til flyet.   

Det blev sent inden vi nåede Arnborg og alle sad og hyggede sig, da vi endelig nåede frem. Nu var
det sådan at nattelivet i Herning godt kunne trække. Det var især på natklubben LaCabana det
foregik. Da det først var ved 22, 23 tiden der begyndte at være liv på La Cabana, kunne man som
regel sent om eftermiddagen efter gennemførelsen af en stor opgave, hurtig blive enige om, at man
ikke skulle på La Cabana den aften. Efterhånden som aftenen gik og humøret steg, steg interessen
for  alligevel at tage på La Cabana. Da det tillige var tirsdag, og der derfor var enkebal, begyndte
uroen at brede sig. Som hjælper havde jeg ingen problemer med ved måske ikke at være al for frisk
den næste dag, hvorimod det var lidt sværere for den arme pilot, der måske skulle ud på en stor
opgave.

Jeg kunne se, at især Pølse-Kjeld (Kjeld Josephsen) som så ofte før, blev mere og mere varm på at
komme af sted.
Jeg kan sagtens forstå Einsteins relativitetsteori, hvorimod Pølsens beregning og teori for
omsætningen af mistede konkurrencepoint til tid på La Cabana, indeholdt så mange ubekendte
faktorer, at jeg ikke kunne følge med. Men som sagt, når først Pølse-Keld fik dette fjerne blik i
øjnene, mens han foretog sine beregninger, så viste jeg, at vi snart skulle skifte til jakke og slips.
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 Mumlende kunne man høre, at det var noget med, at han godt kunne tåle at miste så og så mange
point i næste dags opgave, uden at den nærmeste konkurrent kunne komme foran ham. Disse point
blev så omregnet til, hvornår han skulle være tilbage i sin seng – så afsted det gik. Jeg tror nok, at
der så på La Cabana i løbet af natten, blev foretaget visse korrektioner i beregningerne, men på et
tidspunkt blev det alligevel tid for Pølsen at komme tilbage til Arnborg for at få lidt søvn.

Da jeg jo ikke skulle op og ud på en opgave, forlod jeg først Herning lidt senere ud på de små timer.
Det passede faktisk med, at jeg kunne tage en stor pose frisk morgenbrød med fra bageren i Lind.
Da jeg så stille ville liste ind i hytten, uden at vække de andre, ser jeg at naboen, Bjørn (i det lille
stråtækte røde bindingsværkhus) iført morgenkåbe, står med en slange og sprøjter på træerne.

Skulle jeg nu sige godmorgen eller godnat? Det blev til: Hvad laver du? Vander træer lød svaret,
og inden jeg kunne nå at kommentere påklædning og det mærkelige i at sprøjte på træerne på dette
ukristelige tidspunkt, lød det: Og hvad laver så du?. ”Jeg har hentet morgenbrød i Lind !”. Det gør
men da ikke i hvid skjorte, slips og jakkesæt, lød det. 
Jeg listede ind, for i det mindste bare at få lidt søvn, inden der bliv liv i hytten. Det blev nu ikke så
megen søvn, for der lå en og sov på sofaen, så det blev de 90 grader i hjørnet.
Der er også mange gode minder om herlige flyveture fra Arnborg – men det er en hel anden
historie….

Årets store flyvninger
Skuffende ingen kommentarer i Luftposten

Nye medlemmer i 1980

Anker G Larsen           Plastic Anker
Alex Christiansen
Ulrik Eilert
Mogens Rasmussen
Torben Ahlgren
Finn Kristensen
Carl P.Lauritsen
Mogens Rasmussen
Jean Axel Nielsen

John Hansen fortæller
Mit første møde med ØSF var i 1980, hvor jeg skulle besøge en kammerat, Alex, som var flyttet fra
København til Rønnede.
Jeg kunne ikke rigtig finde vejen, hvor han boede, det var før GPS’ernes og mobiltelefonernes tid,
jeg kom så til at køre for langt, og kom ad Nymarksvej, hvor jeg så et svævefly blive trukket op.
Da jeg så endelig fandt frem til Alex, måtte jeg jo spørge ham om, han vidste, at der lå en
svæveflyveklub lige i nærheden, det var han ikke klar over. Vi havde medens Alex og jeg begge
boede i København tit talt om, at prøve at blive medlem i Flyvestation Værløse Svæveflyveklub, men
det var aldrig blevet til noget. Han var dog tændt på idéen, og blev ret hurtigt derefter indmeldt i
ØSF.

I juni året efter, var jeg igen i Rønnede, og Alex , som allerede da var gået solo, fik overtalt mig til
at prøve en tur i et svævefly, hvilket, jeg aldrig havde prøvet før. Vi kørte så ned til klubben, og den
dag var Finn Grützmeier vagthavende instruktør, og der var i øvrigt ikke megen aktivitet på
pladsen, Finn lå mageligt henslængt på jorden ved Ankjærs, og vi spurgte om, der var mulighed for
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Jan Hansen blev så bedt om at tage mig med op i 21’eren, som var ”sprit-ny” på det tidspunkt, vist
nok kun 2 måneder gammel i klubben. Jan har nok ikke haft passagertilladelse på det tidspunkt, for
jeg blev placeret i bagsædet på 21’eren. Det var med en vis spænding, at jeg så wiren blive stram
og mærkede at flyet begyndte at bevæge sig. Vi var hurtigt oppe i udløsningshøjde, og vi gled af
sted i smørluft. Det var en meget stille og rolig tur, men jeg var stadig lidt nervøs for det her
svæveflyvning, dyret havde jo ingen motor. Så jeg besluttede, at prøve én tur mere. Det ”satte
hovedet på sømmet” og jeg gik straks sammen med Alex over til Tina-Ur, som på det tidspunkt var
den der tog sig af indmeldelserne i klubben.

Weekenden efter d. 5. juli fik jeg så min første rigtige tur i ASK-13 sammen med Bjarne Tandrup,
den varede 40 minutter og gik helt over til Bregentved hvor der 4-H stævne. Efter sådan en tur var
jeg blevet mere solgt.
Næste weekend fik jeg så hele 4 starter á 5 minutter med Finn Grützmeier. Kan ikke rigtig tyde
hvad han har skrevet i min flyvebog, men det var vist ikke for godt, det jeg lavede der var
parenteser om alle OK’erne.

Så vidt jeg husker, var skolingen ikke så struktureret dengang, som den er i dag. Jeg har rådført mig
lidt med min første logbog, og har her set, at det først var på min start nr. 22, at Arne Gammeltoft
på en tur til Næstved og tilbage igen introducerede mig for anvendelsen af trimmet, han syntes, at
jeg havde lidt svært ved at holde farten jævnt, og sagde til mig ”brug dit trim” – øh.. ”mit hvad for
noget” svarede jeg, hvorefter han forklarede mig lidt om trim, samtidig med at han lavede nogle
negative G’er. – Lidt rumlen i maven, men ellers OK.

Senere under min skoling, blev jeg så også introduceret for siderorspedaler, midt under spilstarten
siger Finn Grützmeier til mig, ” vink med dit sideror det går for langsomt”. Igen øøøhe…
”siderorspedalerne kan jeg aldrig nå under spilstarten jeg glider for lang tilbage i sædet” fik jeg
fremstammet, medens Finn vinkede med sideroret alt det han kunne. Hvorefter han forklarede mig,
at et sådan topmoderne svævefly som en K13 havde da skam indstillelige siderorspedaler. Næste
start fik vi så trukket pedalerne lidt nærmere til eleven, og så ku’ jeg vinke med sideroret. Man skal
hele tide lære noget nyt!

Herefter gik det sådan lidt op og ned både i termikken, og med indlæringen. Endelig efter næsten to
år den 22. maj 1983 var det blevet tid til at jeg skulle ”gå solo” – Jeg havde frygtet det, for jeg
mente ikke jeg var klar til det.
Der skete så også det, at Finn Grützmeier, efter at vi havde fløjet en pladsrunde i K-13, af en eller
anden grund var nødt til at stige ud for at rette et eller andet ved faldskærmen, hvorefter han sagde
til mig ”du flyver bare alene denne gang”, det kan du godt. Om jeg var nervøs, det er ikke ordet,
denne gang kunne jeg godt nå sideroret, og jeg tror allerede at det blafrede medens jeg var på
jorden. Nå men Finn var steget ud og hooden var lukket, jeg havde gjort klartegn og ventede
spændt på starten.
Men så skete der det, som ikke skulle ske, samtlige de fly der var trukket op før mig, havde ikke
mere termik, og efter få minutter lå der 5-6 fly lige midt på pladsen, lige der hvor wiren lå. Så jeg
fik rigtig god tid til at blive mere nervøs. Nå men i løbet af et kvarters tid var startfeltet blevet
renset for landede fly, og jeg var klar til start. 
Det gik derop ad, og jeg fløj for første gang alene, dem der har prøvet det ved hvilken berusende
følelse, det er at ”gå solo” – jeg vendte mig om flere gange på turen for at se om det nu var rigtigt,
at der ikke sad en eller anden omme bagi som var klar til at tage over hvis der var noget der skulle
gå galt.
Denne første solo og de efterfølgende 2 starter gik også OK, så dagen efter blev jeg så omskolet til
K-8.
Efter så at have fløjet lufthavet omkring Kongsted tyndt var der så den 31. juli samme år tid til 
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S-prøve med Poul-Harry. Det forløb stille og roligt, Poul-Harry var jo ikke en mand af mange ord,
men han skrev da i min flyvebog, at jeg havde bestået flyveprøverne.
Jeg har aldrig været noget konkurrencemenneske, så det er aldrig blevet til de store præstationer
fra min side ud i svæveflyvningen, men jeg har hygget mig meget med at flyve i Kongsted. Nogle
enkelte længere ture er det dog blevet til, men aldrig en 5-timer. Når jeg sidder og kigger i mine
logbøger, findes der nogle sjove ture, i maj måned 1987, hvor alle ”de store piloter” havde
udskrevet lange opgaver, skulle jeg jo også prøve kræfter med den gode termik. Havde udskrevet en
lille opgave, Haslev Station, Sparresholm og hjem til Kongsted. Det gik ”kanon” jeg fik en boble
over Haslev til 1800 meter med et gennemsnit på 4-5 meter. Så nu skulle der flyves, pinden frem i
kontoret, jeg måtte kunne flyve den tur flere gange fra den højde. Men nu vokser træerne jo ikke op
i himlen, så da jeg var på vej til Haslev anden gang, måtte jeg konstatere, at pinden havde været
lidt for langt fremme, jeg måtte udelande på kanten af Søtorup sø, på en mark der skrånede med
samme vinkel som min glidevinkel, så jeg fik ikke lige sat flyveren der hvor jeg gerne ville, med det
resultat, at vi måtte bære K-8’eren ud af en mark stykke for stykke. Lange arme og korte ben. Husk
altid at vælge din udelanding med omhu, hvilket jeg har skrevet mig bag øret.

Den 22. juli 1987 fik Ulla lokket mig til Kongsted, fordi der var et eller andet hun havde lovet at jeg
kunne hjælpe med, vi kørte så derned, og der var ikke noget, at hjælpe med, men i hangaren stod
”23” pænt opspændt uden betræk og i cockpittet lå der en seddel, hvor der stod ”Tillykke med din
nye Flyver – Nu behøver du ikke at blive sidst i lodtrækningen, nu kan du bare flyve når du vil” –
Det var Ulla, der uden mit vidende havde købt K6’ernen ”23” af Alex, som ikke ville flyve mere. Så
det var en glad og stolt pilot, som nu havde eget fly, dog sammen med et par andre klubmedlemmer.

En af mine længste ture har jeg fløjet i K8’eren, det var en dag, som jeg aldrig glemmer, den dag fik
jeg min højdevinding, jeg havde udskrevet en opgave der sagde Sorø Station, Gåsetårnet i
Vordingborg og hjem til Kongsted. Vendte over Sorø Station i 1900 meter og tog et billede af
togkatastrofen, hvor et tog var blevet afsporet på stationen, det var den 25. april 1988. Efter at have
vendt gik det over stok og sten i snebyger mod Vordingborg, jeg nåede dog aldrig så langt, blev
”sneet ned” ved Bårse, der var ikke mere termik og turen sluttede der på en mark efter 80 km.

Så var der også den dag i 1990 det var den 20. april og alle ”de store kanoner” havde udskrevet
opgaver langt over i Jylland, helt op til Rold Skov. Så jeg tænkte; ”i dag skal der flyves” – Ulla
havde udstyret mig med madpakke og sodavand, så det var bare om at komme af sted. Ulla og xxx
var allerede på vej til Jylland for at hente, ”lille-Henrik” – Hvis han nu ikke kunne komme hjem
over bæltet, det var jo før broens tid, så en tur til Jylland tog lidt længere tid dengang.
Termikken bragede og jeg fik den første boble til 4500’ over pladsen – pinden frem i kontoret, og af
sted gik det. – Udelandede ved ved Haslev, Ulla og xxx nåede lige at se jeg sad og spist min
madpakke, da de passerede på vej til Jylland, det var den flyvedag. Bjarne Tandrup havde dog hørt
mig i radioen, han kunne høre mig selv om jeg lå på jorden, han bor lige ved siden af, så han fik
arrangeret, at der kom et hjemhentningshold til mig. – Men lidt flovt var det at de andre drønede
rundt i kanon-termikken ovre i Jylland og jeg landede ved Haslev efter at have brændt alle 4500’ af
på 30 minutter. Men alle de andre fik en rigtig god dag ud af det. – Så om ikke andet ku’ jeg glæde
mig på de andre klubkammeraters vegne.
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Vinterklargøringen var sat i system
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                                                              1981    
Generalforsamling 1981
Olfert trækker sig fra bestyrelsen og Alf Olsen tager en tørn mere .   

Årets store flyvninger

Ove Hartmann flyver 370 km stræk Kongsted – Hoya i Tyskland
(da Ove ikke er meget til tysk, havde han en seddel i en snor om halsen, hver der på tysk blev bedt
om at ringe til anførte telefonnummer, der var Falck i Hamburg)

Nye medlemmer i 1981

Helge Munk              Munken                      Anni Hansson
Rene Dupont                                                Klaus Vang Petersen
Henrik Breidahl                                           Jesper Myrhøj
Malcolm Hinrichs                                        John Hansen 
Kjeld Nielsen                                               Bjørn Poulsen
Torben Feldskov                                          John Rasmussen

Årets store flyvninger

Ifølge Luftposten ingen

I maj kom så den med længsel ventede fabriksnye ASK 21 med registrering OY-XKO, hurtigt døbt
krydskoen. Det var et stort skridt at kunne skole på et velflyvende glasfiberfly, og det gjorde
omskoling  til Astir endnu lettere. Og den var behagelig at sidde i, både for elev og instruktør. Og så
kunne vi virkeligt komme ud over stepperne med det glidetal i forhold til træfly. Vi havde været
glade for K-13, men den var ikke så let og velflyvende, nogen påstod at den var en skævhed i den
ene vinge, men det var i mange år en slidt kommentar, hvis et fly ikke altid levede op til
forventningerne.                                                

     
Munken skriver
Jeg blev meldt ind i klubben i maj 1981, og havde min første start d. 31.05.81 med Fløjtefinn som
instruktør.
Jeg havde jo kørt forbi nogle gange og set de der skøre folk blive hevet til vejrs i deres store fugle.
Men det, at være med, havde vel egentlig stået for mig som et slags Utopia, uopnåeligt land, så jeg
fandt det ikke engang umagen værd at forsøge.

En lystig aften hos en bekendt ændrede radikalt på det.
Først på natten kundgjorde min vært, at han ville gå til køjs - han havde nemlig en aftale om en
prøvetur i en svæveflyver med en bekendt fra vejen - Mario.
Jeg hægtede mig på, fik en prøvetur i Mü'en ( eller var det måske Bergfalken? ), og var solgt.
Min sidste start var d. 31.08.97.
De 16 års oplevelser ville jeg nødig være foruden.
For det var jo et spændende og til tider skrupskørt miljø at dykke ned i, og en masse spændende
mennesker at lære at kende.
Lige fra Tina og Poul Ur, som jeg mødte som de første ved medlemsregistreringen, til Poul Harry,
der efter mange og laaange forhandlinger, måske kunne formås at møde op på startstedet som S-
kontrollant.
Imellem de to tidspunkter var der masser af tid til at opleve pladsens mange brugere.
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Her er en oplevelse, som først kommer til mig, når jeg tænker tilbage.

Værkstedet var dengang der, hvor fjernsynsstuen er nu, så der var ikke megen plads.
Alting, fra reparationer til generel vedligeholdelse af alle fly, skulle klares her, så der var til tider
lidt trængsel.
Jeg husker specielt en dag, hvor man ved indgangsdøren blev mødt af en mur af dunster fra ret
flygtige væsker.
Forsigtig åbnede jeg døren, og der var Plastic-Anker i fuld gang med polyesterdunken., samtidig
med, at Poul Ur stod ved arbejdsbordet og rensede dele i benzin - med hovedet lidt på skrå, så
røgen fra hans tændte cigaret ikke gik i øjnene.
En forsigtig forespørgsel om risikoen blev mødt med et hævet øjenbryn og :”Der er ikke sket noget
endnu!” fik mig til - forsigtigt - at lukke døren og barrikadere mig i stuen
Der skete ikke noget.

Jeg kigger mig lige omkring - nu jeg ”er” i klublokalet.
Jeg støder på navne som Tina og Poul Ur, Inge og Finn Grütz, Lizzie og Olsen, Kisser og Niels
Holck, Fløjten, Thyme, Poul Smed, Stjans og Pølsen, Plastic-Anker, Maj og Kaj, Gammel Søren,
Bager, Ove Hartmann, Rolf, Laurits, Hanne, Store Henning, Stille Henning, Käszner, Sterling og
mange flere.

Der var næsten altid en god stemning i klubhuset.
Livet omkring det var præget af, at der var mange, som tilbragte megen tid her, også ud over den
tid, hvor der foregik flyvning, ligesom mange overnattede i hytter og campingvogne.
Og med de navne, der er nævnt, gav det altid sikkerhed for en god diskussion om næsten hvad som
helst,
Især når bestyrelsen lagde op til nyt flykøb, gik diskussionerne højt.
Og det var rigtig sundt for klublivet.

Der var god tilslutning til fester, og fest blev det ofte spontant til i week-ender og skoleferier.
                           

      
Et billede fra en festlig aften:   
Thyme var kommet i rigtig god stemning.
Faktisk så god, at han svajede faretruende ved baren.
Så af sikkerhedsmæssige årsager hentede en behjertet sjæl en hammer og et par gode søm, trak
Thyme ud af træskoene, sømmede træskoene forsvarligt fast i gulvet og satte Thyme på plads igen.
Et eksempel på den omsorg man så ofte mødte i klubben.
Mange andre gode og opbyggelige historier kunne fortælles om livet i klubhuset, og alene Grützens
meriter ville fylde flere bøger.

Flyveoplevelser var der mange af, og en af de oplevelser, der står meget klart endnu, er min første
soloflyvning, som blev min start nr. 67.
Jeg glemmer det aldrig:
En enorm anspændthed og koncentration omkring starten, et perfekt træk fra spilføreren, wiren
udløst og jeg er helt alene i flyet, og jeg ved, jeg kan flyve det.
En fantastisk fornemmelse, og jeg tror nok, jeg råbte højt af glæde.
Vel nede på pladsen igen kommer medlemmer med en buket af markens blomster.
Herligt! En god tradition!
Og så lige sparket bagi.
En af Fløjtens traditioner.
Så vidt jeg husker, gik den tradition i sig selv, da en solo-pilot nåede at flytte sig, så der i stedet for
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Når teorien var bestået og S´et i hus, var der ikke så meget opfølgning.
Man måtte selv sørge for at komme ud over landskabet og få sin første udelanding.
Reglen var, så vidt jeg husker, at man skulle have tilladelse af en instruktør.
Men hvornår mon man nu havde erfaringen til det???
Det kunne blive temmelig forvirrende, når man på vej fra startstedet til klubhuset mødte den rolige
instruktør, som på spørgsmålet svarede:”Det er du god nok til. Bare se at komme derudaf!” - og
ved klubhuset mødte den forsigtige, som absolut frarådede at prøve den slags før næste sæson.
Nå, men man fandt vel et tidspunkt sådan midt imellem og kom afsted.
Det var nu godt, vi fik de nye skolingsnormer, så instruktørerne fik et godt værktøj og piloterne fik
hjælp til den første udelanding.

Det kunne måske lyde, som om vi var en flok drengerøve (kan piger ikke godt komme ind under den
betegnelse?), der gav pokker i hvad som helst, inklusiv flysikkerheden.
Det med drengerøvene var der måske noget om, men fra starten stod det klart, at jeg var et sted,
hvor alle var opmærksom på hinandens sikkerhed.
De  dumheder  man  lavede  blev  hurtigt  rettet,  mere  eller  mindre  pædagogisk,  men  altid  med
baggrund i ens egen og andres sikkerhed.
Og man blev hurtigt en del af den kollektive bevidsthed om, at hvis vi sløsede, kunne det koste
andre livet.
Vi havde et dygtigt  instruktørpanel og et  par særdeles omhyggelige materielkontrollanter i Ove
Hartmann og Poul Smed.

Imellem alle oplevelserne er der nogle, der hurtigt dukker op.
Én af dem er, da jeg gjorde mig fortjent til at blive det første navn på Bagerens pokal, da jeg, med
Finn Grütz som coach, bankede et felt af K6´ere i vores gule og røde K8´er. (Er den ikke gul og
rød?). 
Finn og Inge havde pyntet en flot gul kasket med påsyede 25-ører, (så jeg kunne ringe hjem, hvis
jeg udelandede) og en flot humlebi. (Rent teoretisk kan den ikke flyve, men den gør det alligevel!).

      
Eller det Arnborg Open, hvor jeg lavede en udelanding, der, tvunget af omstændighederne, blev lidt
alternativ. Den kom vist i avisen.

Og så var der oplevelserne på HI-kurset på Arnborg.
En dejlig uge, hvor specielt én oplevelse trænger sig på.
Det var den aften, hvor jeg i overmod fik sagt til Poul Hørup, om det der med at spinde var noget
særligt.
Næste dag trænede vi spind i Bocian´en. Hørup bad om flyslæb til  2.000m, krydsede rorene og
blokerede dem. Jeg skal love for, at en Bocian kan spinde. Da vi nåede 1.000m gav jeg Hørup
valget mellem at slippe pind og pedaler eller få min morgenmad i nakken.
Så slap han, og vi var meget hurtigt flyvende igen.
Og jeg var færdig med at provokere.

Og så var der selvfølgelig turen til Sisteron.
Mange spændende og skøre oplevelser senere måtte jeg stoppe i 1997
Opstarten som selvstændig tækkemand tog tid og kræfter.
Og nu stopper jeg med at skrive, ellers tager det jo overhånd, det her.
Det var en dejlig tid.
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Klip fra Luftposten september 1981

Der er overalt på denne lille klode i verdensrummet, begivenheder, der tiltrækker folk fra de
fjerneste egne af jorden. De kommer myldrende for at være med i begivenheder, som det bare er
”in” at deltage i, hvis det da overhovedet kan lade sig gøre. Der er blandt andet ...Karnevallet i
Rio....Rosefestivalen i Venedig.... Rallyet i ØSF.... blot for at nævne nogle enkelte af de store, som
gennem tiderne har nedfældet sig i verdenshistorien og er blevet til traditioner. Lad os nu blive ved
ralløet i ØSF.... vi ser jo, at der år efter år er deltagere fra det store udland (læs Danmark), som nu
her i weekenden. De kom jo både fra Maribo, Tønder og Fagerhult (Skåne altså), og så kom de
lokale og så den lidt længere væk hjemme fra.
ØSF rallyet udarter sig sommetider som et svæveflyvestævne, det er i hvert fald den oprindelige
tanke med det hele, så vi er meget spændte på vejrgudernes bevågenhed i dagene op til
stabelafløbningen! Er de nu mon på vores side??? Vi skulle jo gerne i luften, så'n da, bare for at se
det hele sådan lidt fra oven, samt udøve vore færdigheder udi svæveflyvningens kunst, være frie som
fuglene, svæve oppe under skyerne uden alt for megen synk....Det plejer der som regel at komme
rigeligt senere hen i programmet. Det kommer vi tilbage til lidt længere nede i referatet.
Først til det primære, nemlig kunsten udi svæveflyvning. I det herrens år nittenhundrede og
enogfirsvar der – på trods af mørke tunge regnvåde skyer hele fredagen, elendig vejrudsigt og
næsten flyveforbud om lørdagen p.g.a. en flyvevåbensøvelse, som først sluttede ved
middagstid....alligevel mulighed for flyvning. Og de der først var lukket op for godteposen var alle
fly i luften i løbet af nul komma ingen tid, tærsklingen kunne åbnes og vore flyvende helte kunne gå
ud på den opgave, der var udskrevet for første konkurrencedag. ”86” nåede at tærskle ud mindst
fire gange....(hvad hans slutresultat blev vides ikke på skrivende tidspunkt). Nogle af deltagerne
nåede meget hurtigt rundt på opgaven, andre mindre hurtigt....og så var der dem der bare klattede
ned hist og pist og rundt omkring i landskabet....det er bare vilkårene for svæveflyvere.... en enkelt
blev såmænd helt glemt i al hulumhejen til langt ud på aftenen, da man opdagede at han ikke var
tilstede på pladsen.......flyvningen skulle jo bare overståes, så man kunne komme i gang med det
elementære, dagen clou!!!!!
Og hvad er så dagen højdepunkt?
Det er.... i tonsvis af trækul, der bliver antændt i specielt fremstillede ØSF-griller
Det er.... det imponerende udbud af saftige T-bone steaks, der ligger på ”lite de parade”
alt i mens festdeltagerne langsomt defilerer forbi de i dagen anledning indskrevne kokke, iført det
til lejligheden passende liberi, og får udleveret deres steaks på de medbragte tallerkener, hvorefter
man defilerer ind i festaulaen og bænker sig ved de lange, i dagens anledning opstillede borde,
hvor tilbehøret til bøfferne står parat til fortæring. 
Og det er virkelig imponerende med alle de bøffer i en tid, hvor der næsten ikke er flere kvægbrug
tilbage på Sjælland.
Ved gentagende afholdelse af dette store internationale arrangement har vi vel efterhånden fået ædt
de sidste køer her på denne lille ø. Også grønthandlerne og bryggerierne noterer en markant
fremgang i omsætningen op til vores rally..... især bryggerierne.
Efter en nogenlunde rimelig tid er alle bænkede med deres bøffer og tilbehør, der lyder en summen
af veltilfredshed og velvære, propper bliver trukket op af flasker fyldt med nektar..... drikkehornene
svinges......selv i Valhalla havde de det ikke bedre dengang, de ville såmænd gerne deltage i dag....
og alt i mens at vi gumler, gnasker og skåler, så er der kommet ind på vores nyopstillede platform,
5 unger mennesker, oven i købet med musikalske evner, og de serverer netop den musik der skal til,
 for at folk ikke skal falde helt hen oven på den gode og rigelige mad, som er blevet fortæret. Det
kommer gang i de gymnastiske øvelser, så såre de første akkorder er slåer an....liflige toner fra det
glimrende orkester, der forstår at variere underholdningen mellem sang og instrumental
musik.....og når de pauserede, så havde vi UHU-Søren, der spillede på deres hammonokkel.
Vekslende med musikken var der …..  vist nok.... lotteri, med indtil flere gevinster........og så nogle
vindere.   Da referenten måtte forlade skuepladsen på et ret tidligt tidspunkt, er resten kun løse
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 rygter, men man påstår..........at himlen faldt ned på et tidspunkt, og at et  enkelt medlem af
festdeltagerne, som var blevet overmandet af træthed, vist nok ikke nåede indenfor, før der blev
lukket op for sluserne. Resultat:  våd både udvendig og indvendig.
   En anden kunne ikke huske, hvor han havde slået sit telt op.... men den slags sker jo når man er i
godt selskab.
    Rygterne vil også vide, at de sidste deltagere forlod aulaen så'n en halv times tid før
morgenmaden, og det var endda i oprejst stilling....godt gået Alex og Helge.

Og så kom dagen derpå.... mørke, tunge  regnvåde skyer....heldigvis er det da ikke flyvevejr.
Men.....vejret var alligevel med os igen....solen kom frem, men vi nåede da at få afviklet
morgentoilette, morgenmad o.s.v. så'n inden for fire til seks timer, og så blev der udskrevet en lille
hurtig tur-retur flyvning omkring ved frokosttid. En del fly nåede da også at komme i luften, og
alting så vældig fint ud, men så blev der åbnet for vandet igen og hele flokken blev regnet ned på
pladsen igen. Og det var så det. Konkurrencen slut!
Hvem der vandt?, det ved jeg faktisk ikke, men åbenbart havde ingen regnet med at der overhovedet
blev nogen vindere, idet præmierne glimrede ved deres fravær!!!
Dog var der stadig livlig aktivitet på pladsen, der skulle pakkes flyvere, telte o.s.v sammen, ryddes
op efter gårsdagens strabadser, snakkes og sludres, og dagen gik hurtigt med disse gøremål. Da
den sidste transportvogn forlod pladsen sådan mellem kl 21 og midnatstide, så åndede alt fred og
idyl igen.... og ingen kunne se , at vi havde været udsat for en sand folkevandring af rang. Og det
var så det rally.
For dem der påtager sig at gå i gang med næste års rally bliver der noget at leve op til. Standarden
er blevet højnet år efter år, så alene deri ligger en stor udfordring for eventuelle arrangører. 

                                                                         Referent Tina   (ØSF's svar på Tutta Rosenberg)

                                                                   1982

Kassereren  forsvinder og efterlader et hul. Mario vil ikke fortsætte, så Ulrik Eilert og Erik Rønn
vælges ind i bestyrelsen

Niels Holck 
Jeg er begyndt at læse dine udgydelser og har grinet meget … selvom jeg ikke selv har oplevet de
omtalte hændelser kan jeg sagtens forestille mig dem især når man kender de fleste af de
omhandlede personer.
Og Jo jeg vil gerne bidrage med en samling historier – og så spørger du vel straks om hvornår og
hvor meget det fylder osv. Det er sgu ikke nemt at sige, - historierne kommer frem ved kaffebordet
fester o .lign. og så må jeg huske at skrive dem ned efterhånden. Men jeg vil som sagt gerne prøve.

Som for eks. Dengang da vi ikke rigtig kunne finde kassereren  i hvert fald ham, der var ansat i
Bikuben med jakkesæt osv. Han boede i Dalby (Og var det ikke en du havde forslået for resten?) Nå
jeg havde fundet frem til adressen – en gård i Dalby. Jeg fandt stedet det viste sig at være et noget
faldefærdigt stuehus med ret ugennemsigtige vinduer - meget lang græsplæne, faldefærdig terrasse
osv. Der gik høns overalt og klukkede velfornøjet og der var ingen mennesker at se nogen steder.
Jeg skulle bruge en check til et eller andet, så jeg luskede lidt rundt i de lidt smattede (hønse- ko-
og hundeefterladenskaber) omgivelser og efter nogen søgen kom fyren frem i ret laset arbejdstøj.
Dav! og jeg fremførte mit ærinde. Nåhe ja vi går da lige ind i stuen.. Det foregik gennem den skæve
og delvis blokerede havedør, - jeg ku bare sætte mig i sofaen… og efter lidt kamp med stedets hane,
der vist havde krav på den, fik jeg tilkæmpet mig et ikke alt for slimet hjørne. Så kom checkhæftet
frem og skriveunderlaget skulle være sofabordet, så de småklattende høns og deres
efterladenskaber blev jaget/tørret væk med ærmet og jeg fik min check og afslog en kop kaffe…
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Eller dengang da en anden kasserer virkelig var forsvundet, og jeg havde været i banken og fået
spærret konti…

Jeg ringede rundt til mine bestyrelseskollegaer og sagde hvad så? Fløjte Finn skulle dømme i en
håndboldkamp mellem politiet og en anden etat, og han lovede, at spørge om hvor kassereren mon
kunne være blevet af..

Den kontaktede betjent afslog høfligt og sagde, at den slags kunne de sandelig ikke være
behjælpelig med, det var ikke tilladt osv. Men i halvlegen gik han forbi Fløjte og sagde sådan lidt
henkastet, at vi jo kunne besøge Solbærhaven nr., 14 (eller noget lignende). Noget spændte tog
Fløjte og jeg på besøg på den pågældende adresse, ringede på… og efter laaang tid blev der lukket
op af en ældre kvinde, og vi kunne fremføre vores ærinde gennem en smal sprække. Hun sagde
ingenting, åbnede døren lidt mere og pegede på en flyttekasse i entreen, som der stod ØSF på.. vi
tog den med og listede af, jeg fik den i bilen og vi skiltes igen. Jeg kiggede i kassen – det lignede
godt nok bilag osv. i et syndigt rod. Jeg tænkte – det er en ”revisorsag” ringede hjem til Kisse, og
sagde det nok blev sent, og så kørte jeg til Gøgevænget i Havdrup og ringede på… Finn G lukkede
op kiggede på kassen, hørte på mine problemer – så kiggede han ned i kassen, sagde kom ind, og
efter lidt mere kig i kassen kom det lige så tørt ”det kræver rødvin”. Flasken blev hentet,
spisebordet blev ryddet og så blev der sorteret bilag, noteret og regnet efter op og ned og måske
også hentet mere rødvin, og da det var ved at lysne igen udenfor manglede vi ”kun” at kunne gøre
rede for ca. 5.000 kr.– Det godkendte generalforsamlingen heldigvis…

Tak for hjælpen Finn - du husker måske selv episoden(?)

Jo der var spændende oplevelser i formandsjobbet dengang….

Det er rigtigt som Niels skriver, men jeg har lidt svært ved at skille de to situationer. Så jeg nøjes
med at beskrive den ene.
Fra ØSF's start havde jeg, Allan og Ejner været meget omhyggelige med klubbens finanser og med
medlemmers mellemværende for at undgå ubehagelige diskussioner. Og så stod Niels pludselig med
en flyttekasse med alverdens rod. Og hvad værre var, medlemsopkrævningen var tilmeldt Multi-
Data, hvor oprettelse af nye medlemmer og løbende rapportering skulle ske via formularer, et
system som jeg aldrig havde set før.
Da jeg havde sovet på det, ringede jeg til David Brown/J.I.Case A/S hvor jeg var ansat dengang og
meddelte at jeg tog en uges ferie.
Dernæst ringede jeg til Multi-Data og bad om assistance til at få forklaret systemet. Der dukkede 2
mand op i Havdrup og vi brugte 2 dage omkring spisebordet – der kun blev ryddet når Inge
serverede frokost (med det løse) – og så mente d'herrer at jeg var startklar. Deres
afskedsbemærkning var: ”Det var dejligt, vi havde ellers afskrevet denne klub som en tabersag”.
Dagen efter kom posten med en total udskrift af hvad Multi-Data havde af oplysninger fra ØSF.
Så kunne jeg gå i gang med at oprette manglende medlemmer, sende rettelsesformularer ind, finde
ud af hvor langt hvert medlem var kommet med kontingent betaling, gå hvert enkelt udgiftsbilag
igennem og se om det var betalt via bank eller via medlem, få betalt nødlidende regninger (jeg
havde i hast fået fuldmagt til banken) og så sende håndskrevne kontoudtog ud til alle medlemmer.
Klubbens  tilgodehavende hos medlemmer uhyggelig stort. Da der var gået en måned, kaldte jeg 6-7
”troværdige” medlemmer til aftenmøde på Gøgevænget, hvor jeg gennemgik hvad der var sket og
hvad jeg havde gjort. Alle spørgsmål blev besvaret. Det var vigtigt at få troværdigheden til klubbens
regnskabsfunktion op at stå igen. Vi fik ingen problemer med leverandører og det var meget
begrænset hvad der måtte slettes af medlemsgæld.
Men hele processen viste hvor sårbar en stor klub kan være hvis der ikke er egnede medlemmer der
vil og kan påtage sig regnskabs- og likviditetsstyringen.
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Nye medlemmer i 1982

Ulla Stenfors                                                   Flemming Jansen
Willy Eismark                                                 Lars Christensen 
Henning Thygesen                  Thyge              Michael Jensen 
Olav H Nielsen                                               Helge Hansen
Allan Thorsen                                                 Mogens Petersen
Flemming Jensen                                            Jesper Roed Hansen
Henriette Borch
 

Årets store flyvninger

Birger Hansen 500 km til Sverige
Ove Hartmann 470 km til Sverige
Jan Hansen 300 km distance
Bjarne Tandrup 300 km distance
Arne Gammeltoft 440 km indenlands

Niels Holck
I sommeren 1982 havde Birger udskrevet sin ”drømmeopgave” Kongsted – Vetlanda (Sverige) –
Kongsted på 510 km. Opgaven var udtænkt således, at hvis man bare kom lidt forbi linjen
Helsingborg – Kristianstad var de 500 km hjemme. Anni og jeg var - som sædvanlig standbye
hjemhentere. Steen som jo kun var 7 år dengang var – naturligvis 1. hjælper og meget ivrig for at
komme med. Men far skulle jo nok klare turen helt hjem til Kongsted. Birger tog af sted i P7 (Cirrus
75) skarp forfulgt af Ove Hartmann, der ville flyve samme opgave i 13 (SHK). – Det gik fint mod
Helsingør og til Sverige og så tabte vi radioforbindelsen, men vejret var fint og det skulle nok gå.
Det blev senere og senere på dagen og 1.hjælperen blev mere og mere ivrig for, at vi skulle ud at
køre og navnlig sejle med færge – det var jo nyt og spændende. Så kom der telefon fra det svenske –
Birger var landet lige uden for Marieholm op til en jernbaneoverskæring. Vi fandt den nemt på
kortet. Anni pakkede madkurven og 1. hjælperen og jeg spændte for transportvognen. – og så til
Helsingør med 1. hjælperen hoppende på bagsædet af bare iver – lidt nord for Køge blev der dog
mere og mere stille omme bag i og ud for Greve blev småmumlen afløst af snorken. Vi nåede færgen
og fik efter lidt søgen fundet jernbanen ved Marieholm og også en lidt afkølet pilot i sommernatten.
Landingspladsen var afgjort uden for den omtalte linie og 500 km distance-diamanten blev fejret
med champagne og Anni's fine madder. Vi fik læsset P7 og satte næsen hjemad i fin stemning.
Da vi adskillige timer senere og ganske sent på aftenen atter passerede Greve, blev der igen lidt uro
på bagsædet ved siden af Anni, og 1. hjælperen sagde ”Mor, skal vi ikke snart ud at sejle med
færgen”.
Det var en lang dag for sådan en fremtidig svæveflyver.

Ove Hartmann nåede ikke helt så langt, men måtte lande på Häsleholm Flyveplads med en
distance, der var 40 km for kort, men den fint tur var det alligevel. Kort efter landingen fik han
besøg af to svævefly fra Nordsjælland. De to havde bestilt slæbefly hjemme i Gørløse, så de kunne
få flyslæb hjem. Og de tilbød Ove det tredje slæb, det kunne ”nok” lige nås inden solen gik ”helt”
ned. SHK’en havde tabt luften under landingen, men det blev fikset ved gode svenskeres hjælp og
Ove var klar i skumringen til det sidste slæb mod Gørløse. Midt over Øresund forsvandt solen, og
Ove gled vestpå under nogen spekulation om, hvor det nu lige var at Gørløse Flyveplads lå. Men
der var flinke folk på pladsen i Gørløse, snart sås tydeligt to billygter, der blinkede ude i
skumringen og så var navigationen klaret - GPS var ikke opfundet dengang, og mindre kunne jo
også gøre det -. Ove lånte en seng i Gørløse og fik så endnu et flyslæb dagen efter og kunne således
ankomme standsmæssigt til Kongsted – flyvende.
                                                                                                                                                         120



Niels Holck om Ottsjö
Hvordan startede det med at køre 1300 km op i Sverige om vinteren – i starten på ret primitive
snefyldte og isglatte veje – tilbage i starten af 80’erne?
Vi havde gennem nogle år haft en del hyggelig stunder sammen med den lille svenske ”Höganes
Klub”, der om sommeren fløj fra en nedlagt postflyveplads lidt op ad E 6 ved Skånes Fagerhult, og
det var formodentlig der, ideerne blev født. Det første år var det kun Jan Hansen, Bjarne Tandrup
og Agner Nielsen, der drog nord på i uge 11 og 12 for at prøve noget andet svæveflyvning, end det
vi er vant til her nede over det flade Danmark. Det drejer sig om flyvning i ”lävåger” som
svenskerne kalder det. Altså en bølgedannelse der opstår når en stabil luftmasse blæser hen over -
gerne flere parallelle – bjergkæder. Denne harmonisk svingende bølgebevægelse forplanter sig
opad - ofte til mere end 10 gange bjergkædens højde. Rekorden i Ottsjö er over 10 km. Fænomenet
har været studeret i Ottsjöområdet gennem mere end 50 år, og der har været afholdt
”fjällflygningslägre” nu 50 gange i træk. I øvrigt uden personskader, men dog af og til nogle
spektakulære udelandinger og deraf følgende spændende hjemhentninger – der ligger jo ofte mere
end en meter sne. ØSF’erne har hentet mange guld- og diamanterhøjder deroppe og en enkelt
danmarksrekord i tosædet for kvinder stod Helle Lundgreen (fra Århusklubben) og Kisser Holck
(ØSF) for, den stod i øvrigt i rigtig mange år.
Det er organiseret af en særlig forening, som er dannet af en lang række svenske svæveflyve-
klubber, der hvert år mødes på Ottsjöens is for at flyve efter guld- eller diamant-højder, hilse på
kongeørnen eller bare nyde den fantastiske natur med fint skiføre – både stejlt og fladt.
Ottsjöforeningen sørger med god støtte af lokale entusiaster for rydning af et dobbelt
krydsbanesystem, så man altid kan lande og starte mod vinden (isen er jo glat!!). Der er ind lejet et
antal slæbefly (Pawneer) oftest 3 stk., så ventetiden på flyslæb er begrænset. Der har ofte været
mere end 30 svævefly med på lejren og ofte mere end 100 personer, ikke alle piloter naturligvis
også mange koner og børn. De år ØSF’erne var flest af sted var vi nok over 30 personer med det
hele. Det vil sige at byens indbyggertal fordobles i de fjorten dage stævnet vare. Men de er alle
meget positive – og der lægges jo også mange penge i byen til hytteleje, evt. hotel, og ikke mindst
mad og andre fornødenheder. Det siges at der er tre sæsoner deroppe jagt- fiske- og svæveflyve-
sæsonen.
Faciliteterne er vældig gode, med mange meget veludstyrede stugor til leje.
I de senere år har vi nogle stykker været deroppe igen, og vi kan konstatere, at vejene frem og
tilbage er blevet meget ”lettere” og sikrere, at køre på med motorvej langt det meste af vejen, så det
er først helt deroppe, det kan være nødvendigt at bruge snekæder for at køre rundt i hytteområdet
og frem og tilbage til isflyvepladsen på søen. Men det er et rigtig dejligt sted at besøge, selvom det
kan være ret så koldt. Med det rigtige tøj går det fint.
Der var et TV-hold fra TV Syd med et år deroppe, det kom der en ganske flot 20 minutters film ud af
– den ligge stadig i klubhuset og kan ses der og sikkert også lånes.
Vi har også været ude for at det blev kraftigt tøvejr i et par dage. Så strømmer al smeltevandet ned
oven på isen (der normalt er over 1 m tyk) sådan et ”problem” løses ved at alle mand
kommanderes ud med isbor og borer nogle hundrede huller langs banesiderne og vupti så løber
vandet, der jo er tungere end isen, ned gennem hullerne og isen flyder ovenpå, og så flyver vi igen.
Man er lidt skeptisk i starten, men det virker virkeligt!
Skyflyvning:
Det er jo forbudt – i hvert fald for danskere – men trods af dette kom vi alligevel ud for følgende
hændelse.. – for mange år siden ..
Dejligt vejr fra morgenstunden, frisk vind fra sydvest og lettere overskyet med föhnluger rundt
omkring over bjergene i omegnen. Rigtig bølgevejr altså. Vi spænder ASK 21eren op og i løbet af
formiddagen bliver vi (”Olivia” og undertegnede) trukket op – efter en ordentlig rusketur i rotoren
(styre med begge hænder) bliver der pludseligt helt roligt og meget stille det eneste der høres er en
svag susen og en let tandhjulsstøj fra højdemåleren hvor viseren hurtigt kravler rundt og rundt i ca
2000 m når vi skybasen og fortsætter opad i den nærmeste föhnluge (hul i skyerne der vel 
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er 1 x 5 km) her stiger det fortsat med 2-3 m og vi fortsætter opad efterhånden med aftagende stig.
Vi flyver langs hulkanten frem og tilbage sammen med to svenske svævefly – og alle er glade. I
omkring 4 km højde synes jeg, at hullet bliver lidt smallere og vi snakker om det, men fortsætter
opad nu kun med vel 1 m stig. Vi er efterhånden sikre på, at hullet bliver mindre, og vi enes om, at
trække bremser når vi har vendt næste gang, og vi har de to svenskere godt foran. Vi vender, og så
sker der det, at efter vi har fået ret kurs, lukker hullet sig om os og sigtbarheden svinder ind til ca.
½ vingelængde! --- Det var jo ikke så godt, vi lister bremserne ud og skubber trimmet lidt frem (ca.
120 km på fartmåleren) og slipper næsten pind og pedaler og så sætter vi os til at vente. Efter
laaaang tid prøver jeg forsigtigt at liste sideroret lidt ud og får efterhånden listet 21’eren på kurs
lige mod vinden (så driver vi jo ikke så langt væk – hvis vi skulle gå hjem). Så venter vi igen i
laaang tid, så siger min med-pilot omme fra forsædet med lav stemme ”Du Niels, det her er ikke
min kop te”. Jeg giver ham ret - det er heller ikke min, men det er der jo ligesom ikke noget at gøre
ved lige nu. Jeg viste jo, at der var mindst 2000 m ned til søoverfladen i frit og skyfrit luft og jeg
beroliger min med-pilot med, at jeg nok skal vende flyveren rigtigt, hvis den skulle være lidt ”skæv”
når vi kommer ud i fri luft igen. (Herligt at 21’eren er så stabil, når den flyver selv). Det går stødt
og roligt nedad, og vi prøver at lade være med at tænke på, at der ude i suppen er mindst to
svenskere – men som de siger i tårnet i Kastrup, når de har travlt, ”Der er jo mest plads ved siden
af”.
Vi fortsætter nedad og pludseligt i ca.1900 m kommer horisonten tilbage og vi kan konstatere at vi
ligger i et meget svagt højredrej med 15 gr. krængning – og Ottsjö Flyveplads ligger lige ude til
højre.. Der var lidt stille i cockpittet mens hjerterne langsomt sank ned på plads, og så kunne vi
flyve hjem til pladsen i fin stil og lade som alt var helt normalt. – Men det var nu lidt for
spændende. Senere erfarede jeg, at med den vindretning var det helt normalt, at der kom en
snebyge og lukkede föhnhullerne hver dag ved 14-tiden.. (Den slags oplevelser kalder man erfaring
– når det går godt..)

                                    Sus og Klaus  varmer op til Sct.Hans bålet
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                                                                    1983

På generalforsamlingen afløses Alf Olsen af Agner Nielsen. Allan har fungeret midlertidigt som
kasserer i det forløbne år.

Med den luksus det var at have egen hytte på Kongsted, var der jo osse mulighed for at have gæster,
der ikke havde tilknytning til svæveflyvning. En dag i sommerferien havde vi min mor på besøg, og
naturligvis trak jeg hende ned på startstedet. Hun måtte da også opleve det dejlige syn at se det hele
så'n lidt fra oven.
Det lykkedes at tiltuske en start i en tosædet, og jeg lavede en nænsom start, fløj som var det en tur i
bådene i Tivolisøen og landede, så turen bare sluttede ved at vingen lagde sig stille ned i græsset.
Efter  at have hjulpet mor op fra bagsædet og befriet hende fra faldskærmen, spurgte jeg om hun
ikke havde nydt udsigten? Det ved  jeg ikke, lød svaret, jeg havde øjnene lukket hele tiden! Hun var
godt oppe i firserne dengang.

En anden gang havde vi et par venner på besøg en lørdag, de skulle rigtig nyde stemningen på en
flyveplads. De betakkede sig for en tur i luften, men så måtte vi jo vise hvordan vi kunne nyde en
sommeraften i hytteområdet. Inge havde som sædvanligt lavet lækker mad, som vi spiste i det fri
mens solen nærmede sig horisonten, Sus var der også og nok et par mere.
Da bunden var at skimte i de første rødvinsflasker og grillen kun var gløder, tømte jeg grillen ud på
vejen og fandt noget mere brændbart, så vi fik et ordentligt bål. Det trak flere til, men en kasse øl
var jo nem at hente fra Bagerens lager.
Bålet var noget forslugen og så kom jeg i tanke om de 7 store træer på den anden side af grøften,
som genboen havde fældet et stykke tid forinden, fordi de var gået ud. Der måtte der være masser af
tørre grene, som ikke var samlet op.
Så jeg smuttede op til røde hangar, hvor jordmateriellet blev opbevaret om natten og hentede
wirehenteren ud. På det tidspunkt var det en rundbarberet folkevogn med en forrude og et stativ
bagtil, hvor kroge til wirer var anbragt.
Mosekonen var begyndt at brygge, der lå en meter dis hen over flyvepladsen, men ved at stå op
kunne jeg styre køretøjet præcist, så vognen ramte stenkisten  over grøften. Derefter 100 meter hen
af vejen og ganske rigtigt, masser af dejligt brænde. Der kunne læsses meget på wirehenteren.
Da jeg havde været afsted nogle gange, fandt Sus og LilleNiels på at de ville med på turen. Men
motoren var ikke specielt lyddæmpet så jeg hørte ikke  at de råbte. Så de løb bagefter wirerhenteren.
Men hvor jeg navigerede præcist med bilen, ramte de ved siden af stenkisten og røg i grøften!
Vandet gik dem kun til livet, og vi andre fik et godt grin.
Jeg havde godt nok hørt at genboens hunde larmede hver gang vognen passerede deres hus. Det var
vel også blevet over midnat. Så næste dag ringede de og brokkede sig over den natlige motorstøj.
Jeg blev dømt til at finde en blomsterhandler og gå derover og sige undskyld.
Vores venner overnattede i hytten, men de virkede ikke overstrømmende begejstret for miliøet.
Og da Sus stod op , mens vi sad og nød morgenmaden uden for hytten, og i døren stod og fortærede
en marineret sild og et stort stykke lagkage, havde vennerne fået nok. De skulle pludselig hjem.
Men de forblev venner, blot uden for klubben.

Mario skriver
Der var mange billeder som gav nogle gode minder. Bag vedlagte er der en lille historie:
Som det måske kan anes har jeg lidt svært ved at støtte på venstre ben og må klamre mig til en Faxe
Fad. Grunden skal findes i en episode lidt tidlige på aftenen:

Som du jo selv skriver blev Sankt Hans altid fejret i ØSF lørdag den 23. juni - med tryk på lørdag.
Efter god mad med dertil hørende våde varer, blev jeg foreslået som frivillig udvalgt til at placere
heksen på den bunke "skrammel" som skulle forestille et bål. (Jeg tror faktisk at det var dig der
pressede mig til opgaven!) Jeg bestiger med stort besvær bunken, bærende på heksen. At jeg havde
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 træsko på gjorde ikke opgaven lettere. Mens jeg forsøger at få heksen til at makke ret, ser jeg at en
venlig sjæl er begyndt at hælde benzin på bålet for at få det til at fænge og hurtigt blive overstået.
Når jeg nævner at den venlige sjæl var Lauritz skal der ikke meget fantasi til at forestille sig at han
naturligvis havde en smøg hængende i mundvigen.

Jeg havde ikke lyst til at blive en grillet gris, så jeg springer ned fra bålet. På grund af træskoene
lander jeg uheldigt og brækker foden. Jeg er jo profylaktisk blevet lidt bedøvet af Faxe, så jeg
fortsætter festen indtil min kone henter mig og på en eller anden måde for mig lagt i seng.
Næste morgen - selvom det nok var lidt op af dagen, må det kaldes morgen når man åbner sine øjne
- kan jeg godt mærke min fod. Det gjorde h...... ondt, så jeg blev kørt på Haslevs Sygehus. Et venligt
personale tog sig kærligt af mig (der var åbenbart ikke så meget andet at lave på et lille sygehus en
dødsyg søndag). Under behandlingen spurgte de pænt til hvordan jeg dog kun komme så galt af
sted. Dum som jeg var (måske stadig i en lille rus) sagde jeg, at jeg var faldet ned fra et Sankt Hans
bål. Til stor morskab blev jeg tvunget til at uddybe hændelsen.

Da jeg et stykke tid senere ville besøge sygehuset (jeg rejse jo rundt som konsulent på alle landets
sygehuse) og gik ned af gangen med min mappe i hånden, kunne jeg allerede på lang afstand
mærke at jeg var genkendt som ham fra bålet. Jeg vendte straks om og forlod hurtigt sygehuset. Jeg
kom aldrig igen og heldigvis lukkede Haslev Sygehus, så jeg ikke behøvede at have dårlig
samvittighed ved ikke at besøge dem mere.
--- ja tænk hvad et enkelt billed kan frembringe af minder

                            Jeg ønsker Mario tillykke med den flotte præstation.
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  Sct. Hans aften falder jo i det civile liv den 23 juni. I ØSF var det altid den efterfølgende lørdag.
Men der kunne jo sagtens være hold på Kongsted på den civile Sct.Hans aften. Det må havde været
en onsdag, hvor aftenskoleflyvningen havde været i gang. Niels og Kisser havde fået familiebesøg,
og hvad  var mere naturligt end at give gæsterne en stille aftentur i en tosædet, når skolingen var
færdig.
Niels overtog den tosædede og både spil, wirehenter og startsted var bemandet. Der var blandt
Niels' passagerer stor begejstring for synet ovenfra af de mange Sct.Hans bål rundt om i landskabet.
Start og flyvning var ingen problem, men det begyndte at knibe med at se, hvornår der skulle flades
ud i landingen. Så jeg tog en traktor, kørte til hangaren, fandt 4 spande, fyldte dem halvt med sand,
gav hver spand et skvæt benzin og kørte så ud og placerede dem, så der var et areal på nok 50 x 100
meter. De fik en tændstik, og så stod de og lyste, så Niels havde noget der lignede dækket på et
hangarskib at lande på. Ingen problem.

Niels bryder sammen og tilstår
Den er rigtig god, jeg kan godt huske det og at jeg sagde til Ulla at efter kl. 23 skulle hun ikke
skrive tider på startlisten…(sikke nogen slemme fyre vi var - dengang, men det er jo meget meget
længe siden..)

Nye medlemmer i 1983

Curt Bentsen                                             Ivan Jørgensen
Torben Nissen                                           Jørn Iversen
Allan T Henriksen                                     Ole Christiansen
Finn Bak                                                    John Sneevang
Peter Eriksen                                             Herluf Nicolaisen
Gert Møller                                               Elo Svanebjerg

Årets store flyvninger

Luftposten er tavs

ØSF havde nu nogle år på bagen og det var begyndt at tynde lidt med weekendsammenkomsterne
om aftenen. Nok var alle hyttegrunde besat med hytter, og nok var der kommet en håndfuld
campingvogne, men der var ikke trængsel i klubhuset fredag og lørdag aften som vi havde set det
tidligere.

Der var efterhånden en håndfuld ungersvende, som ikke til fulde oplevede det sammenhold og den
festglæde, som de første 5 år havde budt på.

I en periode gjorde Inge og jeg det til en vane at tage i klubben fredag aften og være med til at sætte
skub i klubhuslivet om aftenen.

Men familie- og arbejdslivet krævede jo også tid, så nogle år – som jeg husker det – havde vi en
slags ”åbent hus” i Havdrup fredag aften for de unge rødder. Inge lavede aftensmad, som forsvandt
som dug for solen, og mit job var at sørge for øl, rødvin og whisky. Mange gange lå fyrene rundt
om i huset og sov lørdag morgen, inden de drog i klubben.

En sommeraften – vistnok i 1983 – kom Klaus Ren ret sent, han prikkede mig på skulderen og
sagde:” Finn, lad være med at drikke mere, vi skal ud med aviser”. Så ved 10 tiden drog vi i Klaus'
gamle gule folkevogn ud til Kastrup Syd, hvor der uden for i hangar holdt en 2-motores Piper
Navajo, som vi entrede. Klaus – der havde taget B-certifikat – startede op og taxiede over til
Kastrup Nord, hvor vi var inde på lufthavnskontoret og hos vejrmanden.
Tilbage til Navajo'en, hvor der kom en varevogn fyldt med Københavner aviser, der skulle til
Tirstrup. Alle sæder bortset fra cockpitet var fjernet, så der var bare at læsse avisbundterne i bag i



flyet. Klaus skulle flyve og jeg skulle med i højresædet.
Men så kom en af Klaus' kollegaer farende, han ville med til Tirstrup, noget med at han skulle over
og besøge en pige i Århus. Ingen problem, der blev lavet et hul i avisbundterne, hvor jeg kunne
sidde med en kaffetermokande og en kop. Vi startede og for mig var det buldermørkt, kun et svagt
lys oppe fra instrumentbrædtet gav lidt orienteringslys.

I Tirstrup var proceduren modsat, af med Københavneraviserne  og ind med bundter af
Jyllandsposten og lignende. 

Men nu var vi kun Klaus og mig. Jeg fik højre sæde og Klaus sagde:” Når vi kommer op og
passerer 300 meter tager du over, så passer jeg radioen”.

Det var en skøn nat. Bortset fra at viserne på instrumenterne stod og dirrrede som de altid gør på et
fly med stempelmotorer, var der fuldstændig roligt. Og orienteringen var let. Det var et dejligt syn
at se lysene over Odense, Kalundborg og Göteborg, og over Sjælland viste Ringsted, Roskilde og
Køge vej. Klaus gav mig instrukser om hvilke højder jeg skulle holde, og da vi fløj ud over Køge
Bugt fik jeg også kurser at følge. Klaus passede radioen og til sidst osse flaps og understel. Han
påstod at jeg landede, men jeg tvivler. Jeg havde så travlt med at passe mit at jeg ikke lagde mærke
til, om han også havde hånden på pinden.

Efter at have losset de jyske avisbundter, taxiede Klaus over til den hangar, som vi var startet fra.

Det var blevet smålyst, vi åbnede cockpit ruderne og sad og sludrere en times tid, inden vi kørte
tilbage til Havdrup. Resten af holdet var stadig i gang, jeg gik i seng og Klaus lagde sig til at sove et
eller andet sted.

Luftposten oktober 1983
Munken leverede nogle fremragende beskrivelser frit efter Ch.Dickens m.fl.

                                                En saga blot
    (Efter at have forladt Kongernes sted i total modløshed og resignation, vender vi nu tilbage og
genfinder himlens herremænd en tidlig morgen efter en sen nat)
Trægt vågnede luftens adel op til dåd.
Bjarke Tandrap så mod himlen og kvad:” Stridsmænd; i dag er dagen. Ingen skal mere se ned på
Kongernes Sted og håne os. Vi henter tingene hjem.”
   Da blev der røre om ham, flere adelsmænd spændte bæltet ind og vingerne på.
   Nogle drog mod syd mod Maribix, andre mod nord.
   Blandt disse var Janus Træmand og Joseph Mundrap. Sammen drog de afsted. Skønt Joseph var
faldet i unåde ved hoffet, var de ved godt mod, og vingesuset var stærkt, da de forlod Kongernes
Sted.
   Så stærkt, at hun få bemærkede at Helmix den ældre drop efter; ingen regnede vel med at han
nåede målet før de unge i deres gudbenåede, bevingede stridsvogn.
   Dog erfaring og omtanke havde nær givet Helmix sejren. Han måtte dog til allersidst give den fra
sig.
   Janus Træmand og Joseph Mundrap hjemførte trofæet.
                 HIL, HIL de to.
   Kongernes Sted har igen æren i behold og kan (om guderne og folket i Kaldredax det vil) roligt
gå i vinterhi.

I mange år var der pokaler, der kunne hentes pr fly i klubberne i Holbæk, Kaldred og Maribo.
Desværre kunne de samme klubber hente de samme pokaler i Kongsted. De var vigtigt at hente
”tingene” til Kongsted sent på året, så vinteren satte en stopper for aktiviteterne.
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                                                          1984
Erik Rønn afløses af Jan Hansen, der overtager kassererjobbet

Nye medlemmer i 1984
Jens Frost                                                  Gunner Hauge Jensen (igen)
Steffen Kipper                                           John Johannesen
John Nielsen

Årets store flyvninger
Ingenting ifølge Luftposten
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                                                                 1985

På generalforsamlingen træder Niels Holck tilbage efter 6 år som formand og afløses af Peter
Eriksen. Jan Hansen afløses som kasserer af Curt Petersen, der efter kort tid forsvinder, som der
igen er behov for en ekstraordinær indsats for at få kassererposten bemandet. Desuden vælges Kjeld
Josephsen i bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Ulrik Eilert og Finn Hansen

Torbens fødselsdag
Det var i det herrens år 1985, at der kom en skriftlig invitation til fødselsdagsfest hos Torben. Kun
for mænd. Grill og lidt øl. Ikke rund fødselsdag, bare hygge.
Der var tæt kontakt mellem Kimmerslev og Havdrup, så Hanne og Inge fandt ud af, at når Torben
ville holde fest for kun mænd – og det var klubfolk de fleste – så ville Inge holde
hyggesammenkomst og overnatning for pigerne, i det omfang de manglede et sted at være.

Den 4.juli må have været en fredag, for ingen skulle på arbejde dagen efter. Og ved 18-tiden stillede
vi vandkæmmede og i sommertøj på græsplænen nede ved åen på adressen Kimmerslevvej 13. Vi
var mange, nok 20 – 25 stykker. Der var Stjans, Pølse, Benny (der var holdt op i ØSF), John, Olfert,
Helge, Olsen, Boldt, Hanne´s far Poulsen, Torbens bror Pinden og nogen flere.
Det var et pragtfuldt vejr, dansk sommer når den er bedst. Grillen – en kingsize model – og et
fadølsanker stod nede ved bænken, der var tændt op på bålstedet og stole var spredt rundt på
græsset.
Det var meget store plastickrus, der stod i stabler ved fadøllet, og Torben bød meget gavmildt rundt.
Olsen plejede at være ekspert ved en grill, som det var nok ham, der blev sat til at grille de mængder
af rødt kød, der var arrangeret på et stort bræt. Et særdeles lækkert måltid, tilsat løbende mængder
af øl.
Stemningen var varm og glad, og efter et så solidt måltid var der ro over feltet. 

Nu var det ikke en normal festabe, der havde budt til fest. Det var Torben, født i USA, og derfor
havde både dansk og amerikansk statsborgerskab, og det sidste opgav han først, da han kunne
risikere at blive indkaldt som soldat ”over there”. Det var Torben, der til en julefest i firmaet stjal
juletræet, tog det med i toget til Borup og parkerede det i garderoben på bodegaen, glemte det, og
næste jul klagede på bodegaen over , at nogen havde fjernet hans juletræ. Så vi vidste, at der var frit
slav´ til at udfolde sig.
Da grillen havde gjort sin pligt, blev den tømt over i bålstedet, og den store brændestabel var en fin
forsyningskilde, så flammerne stod meterhøjt op og oplyste hele haven. Mens vi var i gang med at
afsynge vort moderlands vemodige sange, var der en, der så noget der lignede et fiskenet hængt op i
et frugttræ. Vi hev den ned og så, at det var en åleruse. Vi skulle naturligvis fange ål, så vi kunne
lave stegt ål på grillen! Så rusen blev smidt ud i åen lige ved siden af, og så drak vi noget mere øl.
Et stykke tid efter hev vi rusen op, og der var en dejlig stor ål i rusen. Men det var jo for lidt. Så en
tom 200 liters metaltønde blev fundet, fik nogle spander vand og så kom ålen derned. Ud igen med
rusen, flere sange og mere øl. Efter endnu et stykke tid kom rusen op, men nu var den tom.
Noget måtte gøres, så jeg fik den geniale ide, at slusen henne ved søen, der regulerede vandstanden
i åen, kunne lindes lidt, så der kom lidt mere liv i vandstrømmen.
Jeg fulgte åen ca 100 meter og kom til den gamle bro over åen, hvor slusen var. En nærmere
undersøgelse afslørede, at værktøj var nødvendigt for at dreje de store møtrikker, der løftede de to
stigborde op. Der stod også en fiskermand i mørket, og jeg spurgte ham, om han havde noget imod
at jeg løftede stigbordene, hvis jeg havde et krus øl med til ham. Det syntes han var en god ide, for
så kunne det være at der var bedre bid.
Tilbage i Torbens kælder fandt jeg en meget stor skruetvinge, som måtte brugbar til formålet. Jeg
gik tilbage til broen, bevæbnet med skruetvinge og to krus øl. Det tog sin tid at dreje de to store
møtrikker, for de var rustne, men det lykkedes, og så kom der liv i åen, skal jeg love for. Der var
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 lige frem skum på den ellers så dovne og fredsommelige å.
Tilbage til haven, hvor lyset fra bålet og de lystige stemmer klart markerede, at der var gang i den.
Efter mere venten – og øl – mens vi nu sad ved åkanten og beundrede de små bølger, hev vi rusen
op igen. Masser af ål, men en eller anden klovn havde glemt at snøre netspidsen – jeg har en
mistanke om, at det var mig selv – så vi hørte gentagne store plask, mens de dejlige ål faldt tilbage i
vandet! 

Sund fornuft – der nok var en mangelvare på det tidspunkt – tilsagde, at det på tide at lukke af for
den store tilstrømning af vand i åen. Det var ikke muligt nu at gå tørskoet hen til broen med
sluseværket, så jeg lånte et par træsko af Torben. Jeg havde fået lukket det ene stigbord og var
halvvejs færdig med det andet, da der pludselig kom en hvid Volvo herregårdsvogn – som politiet
brugte – glidende ned ad vejen hen til broen! Jeg gik i knæ, så jeg ikke var så synlig, og håbede at
bilen ville passere. Men den standsede midt på den lille bro. Jeg smuttede bag om bilen og kurede
ned af vejkanten til åen og kravlede gennem mudder, der nu gik mig til maven og gemte mig bag et
træ.
En mand var stået ud af bilen og han gik omkring og lyste med en lommelygte. Som jeg lå nede i
mudderet bag træet, så han mig ikke. Håbede jeg. Det ville være lidt pinligt, hvis Inge skulle til og
hente mig på Køge Politistation.
Der gik en rum tid, så kørte bilen op til Kirken, vendte og kørte tilbage, men drejede af hen mod
Torbens hus, hvor lys og larm tydeligt markerede, hvor der var fest. Jeg kunne ikke se hvad der
skete for hækken, men gættede på, at manden var gået ind til selskabet, så jeg blev liggende. Længe.

Jeg listede tilbage til de store buske, der afgrænsede haven og spejdede ind for at se om selskabet
stadig var så animeret som før. Der var ingen fremmede at se, så jeg prøvede med et fløjtesignal.
Og så blev jeg kaldt frem til forklaring om, hvad jeg havde oplevet. Der blev grinet meget. Jeg sad
tæt på bålet for at varme mig med mit halvvåde, mudrede tøj.
Så begyndte en at snakke om, hvad der skulle ske med den ene ål, vi havde fanget. En var for lidt og
i virkeligheden var vi alle mætte – måske mest af øl – så der var stemning for at hælde den tilbage i
åen.
Men så stod vi med en tom 200 liters jerntønde, og en eller enden sagde, at sådan en kunne man
sejle i. Jeg var halvvåd, så jeg meldte mig frivilligt – noget man aldrig skal – og Torben mente, at
jeg måtte have nogle vaders på, hvis tønden væltede og jeg faldt i vandet. Så Torben skaffede
vaders. Det var gummistøvler, der gik op til skridtet. Og så blev jeg fulgt til den lille bådebro, der
var  knap en meter lang. Nogen holdt beredvilligt tønden, mens jeg stak det ene ben derned. Men da
jeg løftede det andet ben for at få det med, tippede hele skidtet rundt. Jeg havnede på bunden af åen
med benene stikkende op. Der var luft i de forbandede vaders, så jeg kunne ikke vende mig.
Heldigvis var der nogen der hev mig op i benene. Man kan ikke sejle i en 200 liters jerntønde.
Men nu var jeg rigtig drivende våd, og selv om det var en lun sommernat, frøs jeg som en hund.
Og mine briller var væk!
Jeg kom hen til bålet og smed alt tøjet. Torben, altid Torben, kom med en træningsdragt, der var tre
numre for lille – der stod Alcazar – på den, og så begyndte jeg at få varmen igen. Olsen var
hjælpsom i hans store brandert, og han hængte mit tøj til tørre tæt ved bålet på en gren, så tæt at jeg
så min T-shirt, underbukser og sokker gå op i luer. Men som Olsen sagde, så var Inge fri for at
vaske dem.
Men så syntes jeg at jeg havde fået fest nok for en aften, så jeg trak mig stille og roligt baglæns,
fandt min sovepose i bilen og lagde mig i et roligt hjørne af stuen, langt fra de støjende personer
ved bålet og faldt i en dyb søvn.

Jeg sover normalt særdeles godt, men jeg vågnede ved nogle gevaldige brag. Der var nogen der
hamrede med en stor hammer tæt ved mit hoved. Jeg opdagede, at jeg lå i en form for kasse, og
nogen – det var Olferts fjæs -  var ved at hamre brædder på tværs, så jeg ikke kunne komme op, og
jeg havde krampe i det ene ben!
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Som barn blev jeg engang låst ind i et lille skab af nogle fætre, og siden har jeg haft klaustofobi  for
små rum. Så overnaturlige kræfter gjorde, at jeg fik kæmpet mig ud af kassen.
De kedelige typer, der var blevet ved med at drikke øl, havde fundet mig fredeligt sovende i stuen,
og var blevet enige om at lægge mig i en omvendt slagbænk, bære mig om til Kimmerslev kirke –
der lå 200 meter væk – med en seddel vedhæftet (det var Olfert) om at jeg skulle begraves ved først
givne lejlighed.
Men da de lagde mig op i den omvendte slagbænk og løftede den, faldt jeg ud gennem låget uden at
vågne. Så sømmede de grimme låget fast, smed mig op igen og var ved at hamre brædder på tværs,
da jeg vågnede. De mistede heldigvis interessen, og jeg sov resten af natten.

Der foregik mange ting, og det er ikke alt jeg fik kendskab til . Men jeg hørte, at de hen på
morgenstunden vandrede op til kirkegårdsmuren, og en havde - uvist af hvilken grund – medbragt
Hanne´s cykel, og så fandt de på at se, hvem der kunne sidde på cyklen oppe fra kirkegårdsmuren
og så køre længst ud af bådebroen .der var ca 10 meter lang, og der måtte ikke bruges bremser!
Pølse vandt, han kørte til og sprang af i sidste øjeblik, mens cyklen forsvandt ud over kanten og ned
i søen.
Næste morgen vågnede jeg til et syn af sovende vrag rundt omkring. I min lånte træningsdragt og
med de solbriller, der lå i bilen, kørte jeg hjem til Havdrup, hvor Inge lige havde lodset de sidste
overnattende gæster ud. Det krævede lidt forklaring med tøjet og de manglende briller. 
Efter morgenmad blev vi enige om, at jeg hellere måtte køre tilbage og se, om jeg kunne finde mine
briller. Det ville kræve en pinlig forklaring på min arbejdsplads, hvis jeg stillede uden briller.

Året før havde vi fejret sølvbryllup, og der var en flot sangskjuler formet som et bål, hvor sange var
skudt ud af et stort plasticrør. Jeg fandt den frem, hev røret ud, satte vita-vrap på enden og havde en
fin søkikkert.  Så kørte jeg til Borup igen, hvor jeg blev mødt af Torben, der havde været i gang igen
ved åen med en rive for at lede efter mine briller. Han havde fundet nogle grønne nogen, og Hanne
havde sagt, at det var ikke mine. Jeg havde hornbriller. Så havde Torben sagt, at han nok havde fået
fat i en strandvasker, som måske var skyllet gennem slusen fordi jeg havde åbnet den. Det havde
fået Hanne til at forsvinde op i huset med hånden for munden. Men det var mine briller. Det grønne
andemad skulle bare vaskes af, så var de gode som nye.

Efterspil: Torben og Hanne fik besøg af slusemesteren, der boede med sin familie nede ved den
store sluse. Han var vågnet den nat ved voldsomme lyde, stået op og set, at hans haven var
oversvømmet af vand, der truede med at bryde ind i huset. Han havde skyndt sig at åbne for slusen
ved hans hus, for at få vandet væk. Så havde han taget sin bil – tilfældigvis en hvid Volvo
herregårdsvogn – og var kørt op til slusen ved Kimmerslev og havde opdaget, at en eller anden
havde åbnet stigbordene!
Om Torben kendte noget til det? Og Torben bedyrede, at han havde holdt fødselsdagsfest og det
kendte han ikke noget til. 
Nå, sagde slusemesteren, det endte jo også godt, selv om mit hus ikke kan forsikres mod
oversvømmelse!
Mit råd til alle, hold jer fra svæveflyvere.

                                                                                                  Finn G.

PS: Jeg skylder stadig Torben en stor skruetvinge, for den tog slusemesteren
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Nye medlemmer i 1985

Carsten Søndergård                                         Jørgen Gross
Ole Olsen                                                         Bo Hansen 
Leo Mühlbrand         

Årets store flyvninger
Ikke noget at finde i Luftposten

John Hansen
Allerede i 1982 anskaffede vi os en gammel campingvogn, så vi kunne overnatte i klubben, Ulla
startede også med at flyve i starten af 1982, og da vi tilsammen havde 3 børn i alderen fra 6 til 8 år,
ville det være meget praktisk med muligheden for overnatning i klubben, vi boede også dengang i
Københavnsområdet. Campingvognen havde nok kendt bedre tider, den kunne ikke køre, jeg havde
fundet den i en gammel kolonihave nær Værløse, og den blev læsset op på en lastvogn, velvilligt
stillet til rådighed af min arbejdsgiver, og transporteret til Kongsted.
Denne campingvogn var vores weekendhjem i et par år indtil vi fik mulighed for at købe vores
nuværende hytte ”Fredensgade”.
Campingområdet var dengang det vi i dag kalder ”det nye hytteområde.” Campingvognen var så
lille, at når det hele var lavet om til sovepladser, var der et lille hul i midten på 50x50 cm. Hvor
omklædning foregik. Og om morgenen, når vi stod op måtte alle, på nær Ulla, ud af vognen indtil
den var bygget om fra sove-mode til almindeligt ophold. Specielt i forårs- og efterårsmånederne
var det en kold gyser, at stå udenfor, nogen gange med rimfrost i græsset. Men vi havde mange gode
stunder i den gamle vogn, specielt en episode husker jeg, det var sidst i juni og der var nogen, som
havde besluttet, at der skulle holdes housewarming i vores camper. 
Der var nok en halv snes personer i vognen, da Klaus Ren dukkede op med en kvie, som han og en
af hans pilotkolleger, Møller, så vidt jeg husker, havde hentet nede på Johannes’ mark. De syntes
også at den skulle med til housewarming. Klaus trak i kviens tøjr, og Møller skubbede bagpå for at
få den ind i campingvognen. Kvien var bange og vendte det hvide ud af øjnene, og fik pludselig tynd
mave, hvilket gik ud over Møller, som jo skubbede bagpå, så hans fine hvide skjorte var totalt
oversprøjtet med koens tynde mave. Det gjorde at de opgav at få den ind vognen, men senere var
den ovre i Finn G’s hytte og besøge ham, men han sov, så de gik videre til ”Præstegården” Olferts
hytte, her overnattede Hanne Christiansen, som så pludselig måtte stå ansigt til ansigt med kvien.
Et sådant dyr vejer jo en del, og da dens fodtøj ikke er ret stort i nummer, er der et ret stort tryk pr.
cm2 så det endte med at den pludselig stak fødderne ned igennem gulvet, og efterlod et ret pænt
hul. Efter dette tror jeg nok, at de satte dyret på plads igen i sin fold neden hos Johannes.
Fredensgade
I ”gamle dage” var det almindeligt, at der ”filet” på hytterne, der blev sat en krog eller lignende i
en væg, og i nattens mulm og mørke, blev der så monteret et stykke startwire i krogen, som så blev
strammet op og der blev filet på wiren med en nedstryger. Dem der har prøvet dette ved, at det er
som at bo i en violin der bliver maltrakteret af en ikke musiker. Der var også blevet monteret en
krog i vores hytte, men den kom aldrig i brug.
En anden gang, hvor Ulla, alle tre børn og jeg havde været på Lolland for at besøge min gamle
mor, kom vi tilbage sent på aftenen og skulle låse os ind i hytten, det kunne ikke lade sig gøre, døren
var umulig at åbne, vi kunne ikke forstå hvorfor den pludselig bandt, der var ikke noget galt da vi
var kørt tidligere på dagen. Ved nærmere eftersyn fandt vi en stor skrue, som var skruet igennem
karm og dør, og på væggen var der stykke papir, som fortalte; ”sådan går det folk med løs tunge”.
Håndskriften var let genkendelig, det var Finn Grützmeiers. Han mente at vi tidligere havde omtalt
for andre, at han var ansvarlig for noget ”hyttefileri”. Det ku’ vi da aldrig finde på at sige om Finn,
han var da så rar og kunne da aldrig finde på noget sådan �. Jeg hentede et stort brækjern i
værkstedet, og fik åbnet hytten så ungerne kunne komme i seng. Da de så sov, gik vi i klubhuset, det
var dengang, da der altid var fest og ballade i weekenderne. Alle i klubhuset vidste at Finn havde
været nede og skrue døren fast, så der blev fuldstændig tavshed da vi trådte ind af døren. Men ingen
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 af os talte om hvad vi havde oplevet. Indtil én eller anden ikke kunne holde masken mere spurgte
om vi havde haft problemer med at komme ind i hytten, og hele klublokalet brød sammen af grin.
Jeg kunne så berette at det var da ikke noget problem, bare ”nøglen” var stor nok.
Baronens besøg i Fredensgade
En anden sjov episode var engang en lørdag, hvor der var fest i klubhuset, Ulla var gået ned til
hytten, em kom hurtigt tilbage igen for at hente mig. ”John du bliver nødt til at komme med ned til
hytten med det samme”, jeg spurgte hvad der var galt, og Ulla fortalte så, at der gik en stor vædder
rundt inde i vores hytte, hvordan var den mon kommet derind, døren var lukket. Ulla fortalte så, at
da hun var kommet ind i hytten så hun noget stort og lyst bevæge sig rundt ved sofabordet. Hun
troede, at det Stjans’ hund Buster, som var kommet derind, og råbte ”Buster hvad laver du her” –
da vædderen hørte Ulla skælde ud blev den så bange, at den løb hen mod døren så Ulla måtte
nærmest kaste sig ind i soveværelset for ikke at blive tromlet ned. Vædderen havde gået lidt rundt i
hytten, havde pustet lidt i vores askebæger, så der lå aske og cigaretskodder ud over hele gulvet.
Men det var ikke det eneste, den havde også tabt en masse små sorte ”delfoler” på gulvet.  
Vi havde en mistanke om hvem, det var der havde anbragt vædderen i hytten, så vi gik over til
Henrik Post og Jens Arvads campingvogn, og anbragte delfolerne på deres køkkenbord med en lille
seddel, hvor vi havde skrevet ” i glemte noget sidst i var i vores hytte”.
Hvad der var sket i mellemtiden i klubhuset var, at der var opstået tvist om, hvis campingvogn der
var flottest renoveret, var det Jan Hansens eller Posten og Jens’?
En dommerkomite, bestående af Inge Grützmeier og en anden, som jeg ikke husker hvem var, skulle
så afgøre hvis vogn der var pænest. Vi skyndte os ud af vognen og gemte os i græsset for at høre
hvad der ville blive sagt til det lå på køkkenbordet.  Jeg tror nok, at Posten og Jens ville have
vundet, hvis ikke det lige var for delfolerne, Inge udtalte højt og tydeligt, ”med sådan noget griseri
på jeres køkkenbord kan i ikke vinde, så jeg erklærer Jan for vinder”. Ingen skal dog være i tvivl
om, at de ville have vundet hvis ikke lige delfolerne havde ligget fremme. Så vi fik hævn.
Senere hørte vi så hvordan de havde fået fat i vædderen, som i øvrigt tilhørte vores nabo
”Kartoffelmanden” og som de kaldte ”Baronen” over til klubben, de havde ganske simpelt fået
trukket dyret op i vores gamle åbne VW-wirehenter, og så kørt den over til vores hytte. Næste dag
sagde naboen så til os, at hvis vi skulle låne Baronen en anden gang, måtte vi gerne sørge for at
sætte ham tilbage igen. Den havde, da den var kommet hjem igen, ædt alle deres jordbær.
Brillesøen
Det er ikke alle der ved hvad det ord dækker, men det er søen i klubbens sydligste begrænsning, den
ligger lige uden for vores område ved vores hytte. Den fik navnet fordi jeg en dag for 8-10 år siden,
sad oppe en stor træstub, som er det sidste levn af en stor poppel, som blev fældet, da der var risiko
for, at den skulle vælte i en brandstorm. Medens jeg sad der kom Maj Sarup forbi, og jeg skulle
fortælle et eller andet og sad og fægtede med arme og ben, jeg mistede balancen og fald bagover
ned i det meget mudrede vand. Da jeg dukkede op igen, var det med alger, andemad og meget andet
godt strittende ud af hovedet. Jeg havde tabt mine briller, som lige var anskaffet en måned før til en
betragtelig pris i omegnen af 6000 kr. så det var lidt af en katastrofe. Min mobil en god gammel
Nokia var også med i vandet, den blev adskilt og tørret i solen, og var klar igen næste dag. Men
brillerne forsøgte jeg at fiske op med diverse værktøj i form af river, hakkejern og meget andet. Jeg
udlovede en dusør til den der ku’ finde mine briller. Torben tog udfordringen op, kontaktede sin
bror, som er entreprenør, og de aftalte, at vi kom til Borup og hentede en kæmpestor dykpumpe som
vi så sænkede ned i søen for sænke vandstanden, udlagde 100 meter slange til den nærmeste grøft,
og så startede pumpningen, et stort tilløbstykke, som samlede en hel del klubmedlemmer. Pumpen
kørte i et helt døgn og der gik mange kw-timer til, vandstanden blev sænket næsten halvanden
meter, men brillerne kom aldrig til syne, og ligger stadig på bunden af søen, deraf navnet
”Brillesøen”.
Madlavning i klubben
I sidste halvdel af 1990’ene var vi en del som mødtes i klubben for at lave mad sammen. Vi kaldte
det for ”madlavning for finere svæveflyvemænd” – Det var nogle hyggelige aftener, vi blev
undervist af Anni og Ulla, og der blev fremtryllet nogle virkelige gourmet middage, som vel næsten
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 kunne have opnået  Michelin-stjerner, hvis de var kommet forbi. Når vinteren var på retur blev
vore koner, kærester osv. inviteret til at komme og nyde vores mad. Der blev indtaget væsentlige
mængder af rødvin og øl til disse aftener, som blev afsluttet med overnatning i vore hytter.
Specielt en madlavningsaften, vil gå over i historien, det var den 3. december 1999, hvor en orkan
næsten lagde alt skov i Danmark ned. Midt under madlavningen gik strømmen, så gode råd var
dyre. Vi var næsten færdige med forretten og hovedretten, men manglede dog lidt detaljer. Så Poul-
Smed hentede vores autogensvejseanlæg og fik så lavet de smørsauterede kartofler færdige ved
hjælp af det. Saucen blev kogt færdig over ca. 15-20 fyrfadslys. Det eneste der ikke blev færdig var
desserten. 
Næste dag kunne vi så besigtige skaderne, der var ikke sket noget med vore bygninger, men der var
væltet en hel del træer i hytteområdet.

                                                                1986

Klaus Vang og Hanne Christiansen erstatter Jan Hansen og Ulrik Eilert.

Nye medlemmer i 1986

Allan Jensen                                                    Karsten Bo Poulsen
Steen Nielsen                                                   Kenneth Brandt
Peter Nielsen                                                    Gitte Sommer
Jonny Likajo                                                    Søren Nielsen
Mogens Rasmussen (igen)   Hømanden          Frank Scheller Petersen
Marianne Dam Andersen                                 Jens Arvad Rasmussen
Lars Heding Nielsen                                        Grethe Magnussen
Henrik Sindrup                      Post                    Jens Børsting
Peter Sindrup

Årets store flyvninger
Klaus Vang for guldhøjde i Ottsjö og flyver en 300 km  FAI trekant i Astir
Agner Nielsen, Bjarne Tandrup og Jan Hansen får diamanthøjder i Ottsjö.

Luftposten er meget saglig dette år. Bestyrelsesreferater og rutinemeddelelser dominerer årets
udgaver.

                                                            1987
Valg til bestyrelsen dette år: Jan Hansen træder ind igen og erstatter Kjeld Josephsen og John
Hansen erstatter Finn Hansen.

Nye medlemmer i 1987

Hans Jørgen Pedersen                                Frank Svendborg
Flemming Fyen                                          Flemming Nielsen
Peter Bergensdorff                                     Lars Friis Eriksen
Svend Åge Hansen                                    John Rytter
Thomas Hansen                                         Flemming Eilgård
Henrik Larsen Ricky Larsen                     Henrik Palle Jørgensen
Jacob Greve                                               Ingolf Nielsen
Knud Aundal                                              Svend Erik Krum Møller
Morten Olsen     
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Årets store flyvninger
 Luftposten ingenting

I 1987 kunne Havdrup Svæveflyveklub havde fejret sit 40 års jubilæum, havde klubben fortsat på
egen hånd. Og overlevet på den måde.
Der blev lavet en nostalgidag og en fest for både nuværende og tidligere medlemmer.
Og så blev der samlet et særnummer af Luftposten, hvor gamle medlemmer kom med bidrag fra den
tid, da................
Ove Nesdam lavede et herligt indlæg, der levende illustrerer de vilkår, der var gældende for den tids
dristige luftbetvingere. Ove skriver:
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                                                             1988

Ingen ændringer i bestyrelsen, der fortsætter med Peter Eriksen (formand), Klaus Vang (kasserer),,
Jan Hansen, Hanne Christiansen og John Hansen.

Nye medlemmer i 1988

Per Lauritsen                                                         Alexander Nadel
Johs Nørgård Petersen                                          Leif Milton Jægergård
Bo Andersen                                                         Joakim Milton Jægergård
Ole Willas Olsen                                                  Freddi Wagner
Svend Erik Molin                                                 Arvid Lendal Jørgensen
Ole Sørensen                                                        Bent Immertreu
Poul Olsen                          Mælkemanden
Martin Rather                        Solex

Årets store flyvninger
Ingenting iflg Luftposten
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                                                              1989
På generalforsamlingen træder Peter Eriksen tilbage, Klaus Vang bliver ny formand, Hanne
Christiansen overtager kassererposten, Jan Hansen og John Hansen fortsætter og Niels Holck
vælges til den ledige post.

Nye medlemmer i 1989

Palle Kristiansen                                             Kjeld Knudsen
Anders Mussegård                                          Niels Albertsen
Finn Josefsen                                                  Svend Roed
Stig Sønderby Christensen                              Steen Adamsen
Allan Søby Hansen                                         Hans Henrik Nielsen
Knud Aundal                                                   Erik Hansen
Svend Hansen                                                  Knud Malmkjær
Lars Roed Sørensen                                        Thomas Pedersen
Søren Taarnhøj

Årets store flyvninger

Birger Hansen opnår højdediamant og bliver den første i klubben med alle tre diamanter.
Henrik Breidal, Jan Hansen, Ove Hartmann og Ulrik Eilert skriver en 500 km trekant ud i Danmark
med vendepunkter i Jylland.
Jan gennemfører som den eneste, og han har nu alle tre diamanter. Ulrik og Henrik fik deres 300 km
og Ove havde en god flyvetur.

20 år efter ØSF's start er flyene blevet virkelige ydedygtige, og klubben rummer en kreds af piloter,
hvis evner og viden om udnyttelse af lufthavet er på internationalt niveau.

                                                                 1990

Jan Hansen træder tilbage og Henrik Sindrup træder ind i stedet for.

Nye medlemmer i 1990

Kasper Jægergård                                    Henning Hansen
Henrik Falk Poulsen                                Freddy Bay-Wedel
Palle Lund Jørgensen                               Jens Peter Bredholdt
Jørgen Jensen                                           Kirsten Holck
Steen Elmgård                                          Susanne Asvall
Simon Madsen                                          Allan Immertreu
     

Årets store flyvninger

Henrik Breidal bliver Nordisk Mester for juniorer i Norge.
Jan Hansen laver Danmarksrekord i Australien på en 300 km ud/hjem flyvning. Hastighed 124 km/t
Henning Andersen, Kjeld Josephsen, Helge Munk og Henrik Sindrup får deres højdediamant (5000
m) i Frankrig. Søren Taarnhøj får den i USA.
Ove Nesdam flyver 300 km trekant i Sverige.
Niels Holck får sin guldhøjde i Ottsjö.                                                                                             146



Munken fortæller om tur til Sisteron
Vi havde snakket om Sisteron nogle gange, Henrik Post og Jens Arvad havde jo været der, og ville
gerne opleve det igen. Henning Andersen og jeg troede på dem, når de sagde at det at flyve
dernede, var køreturen og pengene værd.
Så vi fire bestemte os til at tage af sted i dagene 29/6 – 15/7.
Rygterne fortalte om stærkt forbedrede faciliteter på Vaumeille flyveplads – nogle snakkede om
tennisbaner og swimmingpool – men da talen faldt på campingplads og telte, slog den gamle bak,
ihukommende rædselsfulde minder om overophedede telte, tilsat tømmermænd. Så vi kontaktede
Gites de France og fik lejet en hytte , som viste sig at ligge en kilometer fra flyvepladsen. Pigerne –
Lene og Marianne – syntes godt om ideen om at bo i et ”rigtigt”hus, de havde også nogle grimme
minder fra Sisteron – også noget med varme og telte og ingen steder at være.
Jan og flere andre havde fortalt om muligheder for at flyve bølger i Sisteron – så vi sørgede for at
have iltanlæg med til de to fly.
Dagen kom og vi tog afsted. Alt var planlagt – pladsreservationerne var ordnet til Rødby-
Puttgarden, men da vi holdt med flere kilometer kø foran os, blev vi enige om, at de reservationer
nok ikke var meget værd. Efter 6 timers ventetid kom vi over.
Turen tog vi i et stræk – det er anstrengende, når man kun er to – Henning og mig – til at køre.
1700 km er mange kilometer. Vi tog afsted ved 12-tiden fra Kongsted fredag og var ved Vaumeille
lørdag aften.
Transportvognene blev stillet på pladsen og vi tog vores hytte i besiddelse. Det viste sig at være en
tilbygning til en lille gård, hvor familien Collombon boede. Den kunne sagtens huse os syv – Peter
Sindrup kom senere sammen med Lene, og han havde også Astir R7 med – og der var, hvad vi
skulle bruge. Det kostede 500 kr. pr. hoved.
Den første briefing var imødeset med spænding. Jeg havde mange tanker om det at flyve i et så
anderledes landskab. Flyvepladsen ligger i et dalområde i 540 meters højde, omkranset af bjerge
og bjergkæde op til 1300 meter, med åbninger med syd, nordøst og nordvest. Faktisk kunne man
forestille sig, at man, når man havde sluppet slæbeflyet, ville holde sig meget tæt på pladsen – der
er altså ikke ret mange udelandingsmuligheder. Hangflyvning var også et nyt begreb for mig.
Ved briefingen optrådte ”Moustache” på slap line. Moustache er en lille, bred mand, vel noget over
de 50 år, i korte bukser og blomstrede T-shirts. Hans ansigt er i en vis grad skjult bag hans stolthed,
hvorfra kælenavnet stammer.

Han gav en kort ”meteo” på fransk-engelsk, som sluttede med ordene: ”This-e wedder is-e veeeri-
veeeri dangsjerøøøse . For expeerienced pilots onlii”.
Nåda – ikke for mig altså. Nå – en checktur kunne man vel altid redde sig, så jeg henvendte mig på
mit bedste skole-fransk-engelsk-tyske, og spurgte høfligt Moustache, om det kunne lade sig gøre.
Og der fik vi så den første reaktion – som senere skulle vise sig at være meget almindelig.
Moustache slog ud med armene, vendte ansigtet mod himlen, som for at anråbe alle gode guder for
Frankrig, flyvning og overskæg.”Checkstarter-checkstarter. Her kommer I bare, alle I danskere og
vil have checkstarter. Tror I at vi har 25 skolefly?.”
Det troede jeg ikke, så lidt betuttet gik jeg rundt sammen med Henning, som også behøvede en
checkstart, og så lidt på omgivelserne. Efter beskrivelserne at dømme fra Jens og posten (og især
Lene og Marianne) af deres første besøg, var der sket store forbedringer.
Godt nok kneb det med at finde swimmingpool og tennisbaner, men hoved bygningen rummede en
lille restaurant ”Le-Janus” med et par søde søstre, som godt nok var glade for deres lommeregner,
et kontorlokale med EDB, der blev passet af en meget fransk pige – hun kunne ikke mange engelske
eller tyske gloser – og et briefinglokale. Bade- og vaskeforhold var meget fine – jeg tror nok at
campingfolket var meget tilfredse med forholdene.
Nå- vi kunne jo se, at de i hvert tilfælde havde en Janus og en Twin Acro – for de stod og gloede
foran hangaren uden at bestille noget
En ny henvendelse til Moustache gav en helt ny reaktion.                                                              147



Nu var det nærmest som om, han var beæret over at skulle flyve med danskerne. Vi kom afsted. 
En Acro giver ingen indikation på, om man er god til flyslæb eller ej. Den hænger bare lige efter i
en god lang snor. At flyve hang er en meget speciel oplevelse – og jeg syntes at jeg var meget tæt på
Gache's lodrette mur. ”Kig frem” sagde Moustache. ”Ikke mod bjergvæggen. Kig frem – så kan du
bedømme afstanden”. Det er også nyt at kunne se, at man stiger – at bjergvæggen, som man
”klatrer” op af, forsvinder under en.

Efter checkturen blev pladsen, styringen af starter og kontrol af indtegning på startliste overdraget
mig af en englænder, der skulle ud og flyve – og han havde sikkert fået den overdraget af en
franskmand, der skulle ud og flyve o.s.v. Nå – det voldte nu ikke nogen større problemer –
tværtimod – ind i mellem var det helt sjovt at gå frem mod startstedet, som tyskerne nærmest havde
overtaget, tage den officielle mine på og sige : Nah, Freunde, Schneller – schneller!!! Nej hvor de
sprang! Havde jeg haft en kasket, kunne det være blevet endnu sjovere. Det meget farlige vejr var
temmelig svært at få øje på, så da jeg havde siddet et godt stykke tid og passet startstedet, overlod
jeg jobbet til englænderens kone, fik hjælp til at samle KL og fik et flyslæb.
OJ, oj manner – det var knapt så nemt som med Acroen – den er godt nok levende så'nen LS-l'er,
do!.
Startbanen er en asfalteret stribe, resten af pladsen er grus – sten – græs – tidselsbelagt, men jævn
og god at lande på.
Min første flyvning alene blev en dejlig tur. Jeg fik i ro og mag afprøvet hangteknikken, lærte reglen
om at have ”forkørselsret” når du har bjergvæggen på højre side, åbenbart kun gælder
franskmænd og danskere, ikke tyskere og slet ikke schweizere. Eller måske er de bare så vant til at
flyve hang, at de bedre kan bedømme, hvor tæt man er på hinanden? Det er en flyvesituation, hvor
der virkelig skal holdes udkig, og hvor overskud af flyvefart er at anbefale. Et overskud giver større
sikkerhed i mange situationer. Bjergskråningen er i nogle tilfælde ikke så langt under dig, at tabe en
vinge i et drej kan være katastrofalt.
Ude i dalen var der termik nok til at nå højder på op til 2100 -2300 m m.s.l. (Man starter med
højdemåleren på 540 meter). Afstandene over dalen blev afprøvet og cirklerne, der var tegnet på
kortet beregnet efter glidetal 20, blev fundet relevante. Det er ikke overdreven forsigtighed, der var
kraftige og store synkområder i den vestlige del af dalen de fleste dage. I landingen melder man for
hvert ben man påbegynder:”Vent arri'ere” - ”Etape de base” - ”Finale”.
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Briefingen næste dag afsluttedes med samme advarsel som dagen før, sammen med en offentlig
taksigelse til danskerne, som havde været som venlige at lade Acroen stå ude, så de selv havde
måttet sætte den ind. Batteriet var fladt, hvilket blev udlagt som en ”grande katastrophe”.
Forklaringer om, at vi havde forespurgt, hvad vi skulle gøre med den, og fået besked på at lade den
stå, da andre skulle bruge den, gav kun anledning til at Moustache brugte sin teatralske,
himmelvendte gestus. Vi var efterhånden godt trætte af ham.
Vejret blev det samme som dagen før. Det var absolut for begyndere, så i stedet for at tage
briefingen så højtideligt, som man bør et fremmed sted, havde vi efterhånden kun skuldertræk
tilovers for den. Heldigvis kom mr Wim fra Holland. Han holdt efterbriefing på engelsk og tysk, han
sagde hvad der skulle siges, hverken mere eller mindre – hvis han ellers kunne få lov for chefen på
pladsen, som elskede at høre sig selv og sætte alvorsminer op, som ikke gav Mussolini meget efter.
”Le chef” var nu god nok, og at det kunne være alvorligt at flyve i dette område, blev understreget 
af, at en ung tysk pilot mistede livet under en speciel vejrsituation, en af de sidste dage vi var der.
Mit flyslæb var ikke noget at råbe hurra for. Jeg måtte slippe i utide efter en ret turbulent oplevelse.
Så jeg måtte ned igen, mens Jan og Jens var ved at nå over til bølgeområdet.
Efter en time prøvede jeg igen. Dennegang var der ingen problemer og hangflyvningen gik fint. Jeg
var meget hurtigt i 1800 meter ved Gache, gik midt ud i dalen, hvor der ligesom ligger en vej – en
lille bølge – direkte til Lubac, som blev nået i 1600 meter, så det var et øjeblikkeligt løft, jeg havde
brug for. Under briefingen havde de ”indfødte” lydt særdeles sikre på opvindsområderne, og de var
der også.
Ved Lubac fandt jeg en stille boble, som roligt bar mig til 2100 meter. På det tidspunkt spurgte Jan,
som allerede havde været i 8000 meter, hvordan det gik. Da jeg fortalte om min stille boble, sagde
han :”Bliv i den. Det er en bølge!”
På det tidspunkt var jeg dalret ud af ”boblen”. Jeg gik frem mod vinden, gik ligesom over et dørtrin
og ind i elevatoren. Det var en fantastisk oplevelse. De store gennemsnit var der ikke, men 3-4
m/sek i total stille luft. Med farten trukket helt ned til stallingsgrænsen var groundspeed så godt
som nul. Når jeg var på vej ud af bølgen, tog jeg en lille tur i medvind, vendte om og gik ind i
hovedelevatoren igen. Der kunne også flyves i en vinkel på 45 gr op mod vinden – lidt til venstre og
så lidt til højre – og jeg steg og steg.
I 4000 meters højde blev iltapparatet taget i brug – det virkede perfekt under hele flyvningen.
I 5300 meters højde skiftede jeg fra bølgen ved Lubac til bølgen foran Lure. Det gik uden
problemer.
Fra jorden meddelte Henrik, at hvis jeg ville beholde stregen inden for barogrammet, skulle jeg
stoppe i 6300 m højde.
Jeg fløj til 6400 m og havde 2 mm tilbage på barogrammet, viste det sig.
Under opstigningen var der masser af tid til at kigge på omgivelserne. Mod nord dukkede Mont
Blanc og Monte Rosa op – et fantastisk syn – og sydpå kunne Middelhavet og Spaniens kyst ses. 
Man føler sig meget lille i den højde. At hænge der, er en oplevelse, som man gerne vil trække i
langdrag. Men Henning stod på jorden, og hvis jeg gik hurtigt ned, var der ilt nok til en tur til. Så
hjul og bremser blev slået ud og i løbet af en halv time, var jeg på jorden. Det havde været en
fantastisk oplevelse.
Henning startede ved 16-tiden og fangede også en bølge, så den dag var både Henning, Jan,
Henrik og jeg i diamanthøjde. Jan over i købet to gange. Henriks skrivestift i barografen havde ikke
skrevet, men han var så heldig, at der dagen efter var bølger igen. Han og Kjeld tog diamanten den
dag.
Tilbage er at fortælle, at vi en dag tog på udflugt til Grand Canyon – altså det franske Grand
Canyon ca. 150 km fra Sisteron – så absolut et besøg værd.

Måske skulle også berettes, hvordan Moustache nær havde mistet sin pryd.
Der opstod problemer, da vore iltbeholdere skulle fyldes igen. Vore studser passede ikke til deres
system, og fyren der passede værkstedet, var på ferie. Vi fik fat på Moustache – men det viste sig at
være en noget mager hjælp, selv om han udviste stor flid, vandrede rundt i værkstedet, mens han
udstedte eder som ”Merde” og ”Bordelle”. Det betyder nogenlunde det samme.                          150



Det lysnede, troede vi, da en nydelig ældre herre kom for at hjælpe. Han snakkede længe med
Moustache, og de blev enige om, at når man sammenblander medicinsk ilt og almindelig ilt, går det
meget galt. I hvert tilfælde sagde Moustache en masse ”bum'er” og ”bang'er”.
For at kontrollere om det nu var medicinsk ilt, bøjede Moustache sig interesseret frem, samtidig
med at den nydelige ældre herre ville overbevise sig om, at der stadig var ilt på flasken.
Det var der – 60 bar!!

Så Moustaches fine solbriller fløj om i nakken samtidig med, at hans pryds spidser smækkede
sammen samme sted. Et kort øjeblik havde han skallesmækkerfrisure – som Garfield i modvind – og
så brød helvedet løs.
Hvis ikke den nydelige ældre herre i forvejen havde skallesmækkerfrisure, så fik han det i hvert
tilfælde. Der var stormvejr foran Moustaches mund, hvilket tilsyneladende ikke afficerede den
ældre herre en døjt.
I total ro afventede han uvejrets endeligt, hvorefter han med et venligt smil bebrejdede Moustache
hans utaknemmelighed. Her havde han stået og fået gratis ilt!
Mand – en tomat er rød – Moustaches ansigt var rødere.
Hjemturen var næsten et kapitel for sig selv. Vi var meget længe om den. Allerede da vi kom over
den smalle bro ved Sisteron kom  første problem: en brændende bil. Det tog tid at få vendt og
komme en anden vej. Vi fik endvidere set de mere ydmyge steder af ”Lyon by night”. En time kørte
vi rundt før det lykkedes os at finde den rigtige vej ud af byen.
P.g.a. en brosammenstyrtning i Østrig var vejene i Tyskland overfyldte, så kødannelser og omveje
kom oveni. 
Turen var alle anstrengelserne værd. Sisteron er stedet, hvor man kan opleve megen anderledes
flyvning. Næste gang forsøger jeg (måske) at gå ud af vores dal og flyve ind i andre.
 Jeg vil gerne derned igen. 
Munken.

I en telefonsamtale med Munken, hvor han ledte mig på sporet af denne beskrivelse – jeg har
omkring 200 plus eksemplarer af Luftposten at lede i – sagde Helge: Ham Jan Hansen, han er nu en
fin fyr.

En dag hvor der blev fløjet hang på bjergvæggen var Jan pludselig på radioen; Pas på oppe ved
Sisteron, vinden vender snart 180 gr oppe hos jer! På spørgsmålet om hvor Jan var, kom svaret: Jeg
har lige været nede og vende Middelhavet. Jeg er på vej tilbage og fandt ud af at jeg er kommet i
modvind.

Danskerne holdt god afstand til bjergvæggen og kom ned i god behold. Men en tysk pilot, der ikke
forstod dansk, blev ved med at slå et slag ind over bjergtoppen for at blive løftet 100 – 150 meter
ekstra. Hans fly blev fanget da vinden vendte og kastet ned på bjerget. Han overlevede ikke.

Billeder næste side: Øverst: Toppen af Gache er nået.

Midt: Hangflyvning på Gache.

Nederst:I 6.200meters højde. Mont Blanc i baggrunden 
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                                                                 1991

På generalforsamlingen sker der ingen ændringer i bestyrelsen.

Nye medlemmer i 1991

Michael Thyme                                             Arne Martin Thomsen
Claus Stenstrup Ishøj                                    Claus Stenstrup Ishøj
Helene Taarnhøj                                            Helene Taarnhøj
Birgitte Kristiansen                                       Birgitte Foxmar 
Michael Rothman                                          Peter Harwith Nielsen
        
Årets store flyvninger

Henrik Breidal,, Kjeld Josephsen og Henrik Sindrup, samt  Jan Hansen sammen med Robert Thyme
skriver en 500 km målflyvning ud i Danmark. Vendepunkter Kongsted- Brørup- Støvring-Vejen-
Vøjstrup.
Henrik Breidal , Henrik Sindrup og Kjeld Josephsen  lander i Vøjstrup. Henrik Breidal får sit
diamantstræk, de to andre får deres 3. diamant.
Jan og Robert lander i Maribo.

Fra ØSF,s jubilæumsskrift fra 1994 er sakset Roberts beretning.



Bryllup i klubben i juli 1991

Ulla havde længet lokket og sunget for et bryllup med John. John havde ikke travlt, de havde jo kun
kendt hinanden i 10 år, så hvorfor den hast. Men snedigt sagde han ja, hvis vielsen kunne foregå i
luften i et fly
Men da Ulla så kom med den alternative plan, at de kunne blive viet ved siden af et fly, og så flyve
direkte bagefter, var Johns argumenter listet af bordet.

Og sådan blev det.
Deres familier og hele klubben var inviteret til brylluppet, over 150 mennesker.
Vejret var prima og viceborgmesteren i Fakse havde indvilget i at foretage den højtidlige handling.

Det vordende ægtepar blev kørt til startstedet i den festligt pyntede startvogn. Hvordan
viceborgmesteren kom dertil vides ikke.
ASK 21 lå parat, wiren ligeså, spillet var bemandet, så den vordende brudgom ikke havde mulighed
for at trække sig ud af aftalen.
Og så sagde de ja – begge to – med alle vidnerne. Aldrig  havde startstedet set en så velklædt
forsamling.

Og da det havde lydt:” Så erklærer jeg jer for rette ægtefolk at være”, var John i gang med at tage
faldskærm på. Om han nåede at kysse bruden, huskes ikke. Og Ulla manglede ikke velmenende
mandlige assistenter til få hendes skærm på.
De røg til himmels med John som fartøjschef, og vi andre vandrede tilbage til et festligt pyntet
klubhus og en have, der var fyldt med borde og bænke.
Så blev der festet resten af dagen og langt ud på natten. Det var et rigtigt bryllup, og der var mad i
lange baner og drikkevarer i stride strømme.
Det skæggeste bryllup man kan forestille sig.                                                                                 154
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                                                               1992

Hanne Christiansen stopper som kasserer, Henrik Sindrup overtager denne post og Elo Svanebjerg
vælges som 5 mand i bestyrelsen.

Nye medlemmer i 1992

Asger Traulsen                                       Mogens von Jessen
Klaus Yde                                              Morten von Jessen
Thea Yde                                               Preben Jacobsen
Christian Roed                                       Michael Vergara
Zezza Neergård Pedersen                      Bjarne Ehmsen
Bjarne Jensen                                         Robert Jochimsen
Jacob Nadel

       

Årets store flyvninger
Peter Eriksen udskriver 500 km diamantdistance og får den. Han flyver Kongsted- St.Heddinge –
Løgumkloster – Års og lander på Arnborg. Senere på dagen får han et flyslæb til 3600 meter over
Fyn og glider hjem til Kongsted. Sådan!

Der bliver holdt 10 års jubilæum for ØSF medlemmer i Ottsjö og turen byder på masser af
bølgeflyvning. Helle Lundgren,Aarhus og KirstenHolck,ØSF sætter national danmarksrekord i
højdevinding i 2-sædet svævefly for kvinder.
Klaus Vang får sin diamanthøjde.
Käszner, Rolf, Arne Nielsen, Henning Pedersen og Jens Børsting får deres guldhøjder.

På Arnborg bliver Jan Hansen Danmarksmester i standardklasse.

Svend Rather flyver sit guldstræk 310 km.

                                                              1994

Årets store flyvninger

På Arnborg bliver Ulrik Eilert Danmarksmester i 15 meter klassen.
Arne Gammeltoft flyver 500 km diamantstræk i Sverige.

                                                             

I Luftpostens december nummer 2001 findes en dejlig historie af Margrethe Kristiansen, der en
eftermiddag troppede op på flyvepladsen. Det viste sig at klubhuset var Margrethe's
barndomshjem og hun beskriver levende om, hvordan det hele så ud dengang i historien om

Min barndom i trediverne 

Da jeg kiggede i mit familiealbum opdagede jeg, at der faktisk kun var få billeder fra mit
barndomshjem. Tilbage står kun det indre billede, som jeg vil førsøge at fastholde i denne skildring.



Januarsneen føg om den hvidkalkede bindingsværksbygning, og stormen tog fat i det tyndslidte
stråtag. Beboelsen var placeret i den ene ende af af længen, og far gik fra køkkenet gennem loen ud
til de fredeligt gumlende dyr i staldens lune tusmørke. Grisene gryntede hyggeligt. De tre af de fem
køer havde lagt sig for natten, og de to brune heste stod og sparkede let med hovene. De vidste at
der vankede en skuffe korn og et venligt klap før sengetid. WC brættet og spanden – lokum var et
sjofelt ord – var placeret i et aflukke i skuret for enden af længen. I dette rum lå altid  en stak
opskårne aviser. Toiletpapir var en luksus. For at komme herind skulle vi gennem hønsehuset, og så
fik man også set om hønsene sad fredeligt på pinden, inden man gik til ro.

Næste morgen lå sneen højt, og så blev hestene spændt for kanen. Far havde en mælkerute, og
skulle, uanset snedrivernes højde, samle mælkejungerne sammen i nabolaget og køre dem på
mejeriet. Han kom ofte hjem med stivfrosne ører og tæer, når hestene var kørt fast, og han ene
mand  havde måttet skovle sig gennem snemasserne. Først op på formiddagen kom snefogeden med
omegnen beboere og skovlede vejen fri ved håndkraft.
Den varme skummetmælk smagte dejligt, og når far kom hjem fra mejeriet, fik vi børn lov til at
drikke hvad vi ville, og mor tog ind til husholdningen. Resten blev blandet i foderet til grisene. Den
nymalkede mælk fik vi kun sjældent. Den skulle sælges for at give indtægt til bedriften. Der kunne
nu også blive megen mad af skummetmælken – byggrød – sagovælling – franskbrød – og stuvning
til kål og kartofler. Der blev kun fyret op på komfuret i køkkenet om lørdagen i vintermånederne. Så
blev der stegt og bagt til hele ugen, således det var muligt at tilberede den varme mad på
kakkelovnen i stuen resten af ugen. Her stod også altid en kedel med varmt vand og snurrede. Der
var ikke mange penge til brændsel og ruderne i de andre rum var for det meste dækket af
frostblomster.

I januar blev husholdningsgrisen slagtet. Det var den bedste årstid, for i frostvejret kunne maden
holde sig lange tider. Mor lavede slagtemad i mange dage, og vi børn fik lov at hjælpe til – mest for
at trække kødhakkemaskinen og rense tarme til pølserne.
Det hyggeligste ved slagtningen var blodpølserne. De blev kogt i den fastmurede vaskekedel, og det
var spændende at følge de krusede, fedtsprængte, gråligt farvede, forskelligt formede pølsers vej
ned i den halmforede zinkbalje. Køkkenet var fyldt med damp.
Det var et festmåltid den aften. Hele familien plus et par naboer sad bænket om køkkenbordet, og i
petroleumslampens skær svandt det hurtigt i det kæmpestore lerfad. Med mætheden kom også
døsigheden, og vi små blev lagt i seng, inden mor tog sig af opvasken.

Vi havde fem rum i beboelsen, køkken, hverdagsstue, soveværelse, stadstue og spisekammer.
Soveværelset havde rødt tapet, kantet for oven med en frise med store roser, og på væggene hang
billeder af Jesus og en masse små, søde, nøgne englebørn. Det var meget koldt, og inden vi blev
lagt i seng havde mor lagt en varmedunk og nogle varme mursten i den store seng, hvor vi
hjemmeværende børn skulle ligge, to i den ene ende og tre i den anden. Far og mors dobbeltseng
stod midt i rummer med en smal gang ved hver side, så jeg ved ikke hvordan vi skulle have været
der, hvis også vores tre ældste søskende havde boet hjemme. De var nu konfirmeret og beskæftiget
som karle og piger på gårdene i omegnen. Midt på natten kunne vi vågne ved en mærkelig puslen
og stønnen i fars og mors seng, og når en af os gav et forskrækket udråb, blev der meget stille, eller
far bad os holde kæft. Her var noget mystisk, som vi ligesom ikke rigtig forstod.
Næste dag var mor syg og lå i sengen, mens far sang, fløjtede og var så glad. Vi kunne se på mor at
hun led, men alligevel syntes vi, at disse sygedage var dejlige, fordi kun trods altid havde overskud
til at læse højt for os, når vi krøb op i fodenden af hendes seng.

Søndagen var noget særligt. Det var en virkelig fridag. Denne dag malkede og fodrede far selv
dyrene, og når han så kom ind, gik hans formiddag med at tage lidt pænt tøj på, slibe barberkniven
rigtig skarp, sæbe ansigtet omhyggeligt ind, og rage skægstubbene af. Mærkeligt nok behøvede han
kun at barbere sig en gang om ugen.   
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Det var iøvrigt så som så med fars personlige hygiejne, for når han skulle til læge med hans
gigtplagede ben, vaskede han kun det ben, der smertede mest. Dette var en ting som irriterede mor
enormt. Hun gjorde nemlig et stort nummer af både vores og hendes eget ugentlige bad, som forgik
i zinkbaljen i køkkenet. Her blev vi skuret og skrubbet, så huden var helt rød, og håret blev grundigt
kæmmet med en sort kam, der havde tætte, skarpe tænder på begge sider. Vi følte at der ikke var
mere hud tilbage på hovedet. Mors grundighed skyldtes, at lus på det tidspunkt var et almindeligt
fænomen i skolen, og at hjemmet var vanæret, hvis man havde lus.
Efter et sådant bad flød vandet på det rå cementgulv, - og hvilket arbejde. Afløn fra køkkenvask og
køkkengulv fandtes ikke, - vandet skulle først hentes ind fra pumpen i gården, derefter varmes op i
gruskedlen, og senere skulle det bæres ud igen.
Mens far hyggede sig, tog mor ofte vi børn med i kirke, hvis vejret tillod. Vi cyklede eller gik. Far
ville ikke med, han interesserede sig ikke for det vrøvl, og naboerne kunne gerne snakke om at vi
var hellige. Dengang var der et meget skarpt skel mellem folks holdning. Var man for eksempel
medlem af Indre Missions Forening, levede man i denne gruppes sammenhold, men var til grin for
resten af sognet.
Søndagsmiddagen var noget særligt. Der blev dækket et pænt bord med en skinnede ren dug, og når
så en eller flere af mine søskende havde frisøndag og kom hjem. Gik snakken på deres oplevelser og
deres forurettelser. Så sad vi små og lyttede spændt.
Senere på eftermiddagen læste mor et kapitel af den roman, som vi nu var i gang med, eller vi gik
en tur i Snedskoven. Mor havde altid nogle gode lege, som vi legede derude. 
Far og de voksne drenge lappede og pudsede cykler.

Når vi skulle have andet tøj end det, som vore søskende var vokset ud af, rodede mor i dragkisten,
som stod på loftet og var fyldt med aflagt tøj, som stammede dels fra venner, dels fra familie i
Amerika.
Stigen var fastgjort i en krog under køkkenloftet, og når vi fik lov til at komme med derop, gik vi på
opdagelse. Under hanebjælkerne hang de røgede skinker og pølser, i et hjørne stod sække med en
masse aflagte sko. Mors gamle hatte lå i en trævugge, som vi alle havde ligget i som små.
I et hjørne stod masser af fyldte syltekrukker og kagedåser, og i modsat hjørne lå en kæmpe dynge
korn.
Når mor havde fundet noget brugeligt tøj, gik vi til ”Maren Sypige” og fik taget mål. Maren og
Ingeborg var søskende og boede i et lille hus i nærheden. Maren syede, og det så ud, som om hun
brugte samme grundform til alle. Ingeborg lavede maden til dem, og de var smækfede begge to. Der
lugtede altid af hvidkålssuppe i det hus.
Foråret kom og dermed travlheden. Markerne var oversvømmede efter tøbruddet, og naboens hus
lå som en ø midt i det hele. Snart var vandet dog forsvundet, og en del af de 7 tønder landjord blev
pløjet, harvet og tilsået. Far var meget træt i den periode, efter at han i flere uger havde gået fure
op og fure ned efter hestene. Mor og vi unger havde travlt med haven. Den blev sat til med
grøntsager og kartofler, for den skulle forsyne familien med mad resten af året. Mor gjorde meget
ud af sin blomsterhave, men en græsplæne havde vi ikke. Det var en luksus, som var forbeholdt
mindre børnerige familier.
Det dejligste i haven var lysthuset. Det var af snebærbuske og syren, og her drak vi kaffe søndag
eftermiddag. Drengene spillede på harmonika, og vi sang til.

Midt på sommeren skar vi tørv. Engen var saftig og grøn, og megen tid gik med at kigge på den
rislende bæk, som adskilte vores marker fra naboens. Nabo og konen skar også tørv, og de havde
kun eet barn, som ikke fik lov at grise sig i tørvesmattet, hvilket vi på vores side af bækken fandt var
både uretfærdigt og kedeligt for pigen.
Når far havde blandet vand og tørvejord i jumben, fik vi lov at styre hesten, og når massen var godt
æltet, blev det hele hældt ud på grønsværen, hvor vi unger blev beordret til at jokke de sidste
klumper ud med tæerne, inden det hele blev formet til lange bede og stukket ud. Når tørvene havde
tørret nogle dage, skulle de vendes, og senere skulle de stakkes. Arbejdet med tørvene var noget af
det mest spændende vi vidste.                                                                                                        159



Sommerens største begivenhed var vel nok vores årlige familieudflugt, som gik til Bregentved Park.
Her blev hvert år afholdt et søndagsskolestævne.
Den søndag blev madkurven smurt, og det blankpudsede seletøj samt ”Sjabang”vognen taget frem.
Vi havde også foruden denne stadsvogn en enspænder-fjedervogn, som blev brugt når vi skulle til
mølle og have malet korn. Far elskede at gå på auktioner og købe brugte vogne og redskaber.
Nå, søndagsklædte drog vi afsted. Snart stødte vi på andre stadsvogne, og inden vi nåede frem, var
vi en hel kortege af hestekøretøjer. Der var noget ganske særligt ved denne dag. Vi fik årets eneste
ispind.
Høsten nærmede sig, og vi hjalp alle til. De første år jeg husker blev kornet slået med slåmaskine.
Så skulle det både rives op i neg, sættes i hobe, og senere køres sammen i store kornstakke. Høsten
strakte sig da over et par måneder.
Senere fik vi en ny høstmaskine – en aflægger – som lagde kornet fint i små neg, så vi slap for at
rive stråene sammen og kun skulle binde dem med halmbånd. Først da naboen fik råd til at købe en
selvbinder, og far og han gik sammen om høstarbejdet, gik det hele væsentligt nemmere.
Selv om skolen og lektierne optog nogen tid – vi gik i skole hver anden dag i syv år og vi  skulle
kunne tabeller, salmevers, bibel- og verdenshistorie udenad – så var det en nødvendig ting for
familiens opretholdelse, at alle deltog i arbejdet. Parcelliststedet skulle skaffe føden til alle.

Far var en lille, benet mand, skallet oven i hovedet med en bræmme af sort hår rundt om
tindingerne og nakken, og desuden havde han overskæg som Kong Christian den tiende. Hans øjne
var hvasse og brune, og hans stemme så skarp, at ingen af vi børn turde sige ham imod . Klø fik vi
egentlig ikke, selve truslen var nok, og beretningen om vores femtenårige søsters prygl af pisken, da
hun en aften kom senere hjem end aftalt, hang os endnu i ørerne. Den eneste der turde svare igen,
når hun syntes at han blev for uretfærdig, var mor. Hun blev ved med at holde på sin ret, og hun
vidste, at hun sårede ham hver eneste gang hun mindede ham om de penge, som bedstemor havde
lånt dem til terminerne, og som hun vidste aldrig ville – kunne blive betalt tilbage. Raseriet løb som
regel af med far, og det endte med at mor fik et par lussinger, når han ikke kunne få det sidste ord.
Vi unger græd og var skrækslagne.
Det må have været angsten for ikke at kunne klare økonomien, og kampen for at bevare æren, som
havde gjort ham så hård. Det mest nedværdigende for ham ville være at blive arbejdsmand. Tænk
om han skulle ud og grave dræningsgrøfter eller arbejde som daglejer på herregården, - nej, så var
det dog bedre at tage mod almisser fra naboer og familie.

Mor var altid meget kærlig, omsorgsfuld og overbærende med os børn, og mange gange spillede
hun vel også os en smule op imod vores far. Hun var en middelsvær kvinde, og meget uformelig
efter de mange fødsler, havde hængemave og lange bryster, og så havde hun forlorne tænder, som
hver aften blev taget ud og lagt i et glas vand. - De passede vist ikke særligt godt. Hun fortalte ofte,
at hun havde fået trukket alle sine tænder ud og født alle sine børn uden bedøvelse. Sådan noget
ville far ikke ofre penge på.
Der var aldrig penge, så hun kunne købe noget til sig selv, og hvis hun havde forelsket sig i en
messingvase eller en lysestage hos marskandiseren, nuppede hun et lille stykke røget flæsk eller en
spegepølse fra loftet og byttede med det. Hun turde ikke tage æggene, for dem havde far
omhyggeligt talt. De skulle sælges alle sammen.

Efterårsarbejdet var ikke altid så let. Vi måtte arbejde hårdt med roeoptagningen, og der skulle
hentes flere læs brænde i skoven for at klare vinteren.
Når vi tærskede kornet, skulle negene først bæres fra stakken og ind i loen, og derefter slæbes fra
tærskemaskinen og hen over hø-stænget. Vi græd ofte af træthed, inden vi var færdige med sådan de
tærskedag. Motoren som trak tærskeværket, stammede fra en gammel Ford T, og blev startet med
håndsving. Når den endelig kom i gang, skulle den køre hele dagen.

Mere hyggeligt var det nu at hjælpe til med storvasken og hovedrengøringen. Alt skulle gerne nås



inden frosten satte ind. Når vi så nåede julebagningen, havde iveren ingen ende. F'ørste dag blev
der lagt forskellige deje, næste dag blev der fyret op på komfuret, og fantasien kom i gang. Det ene
bjerg af brune kager, måner, vanilliekranse og finskbrød efter det andet gled i en stadig strøm fra
bageovn til kagedåser.

Juleaften var skøn. Der var dejlig varme i stadsstuen med de røde plydsmøbler og nipsfigurerne. Vi
havde altid juletræ, som blev pyntet med hjemmelavede engle og silkepapirsroset med mos fra
skoven, samt levende lys. De voksne søskende var hjemme, og menuen bestod af risengrød, juleøl
og stegt hane. De store havde købt slik og julegaver for deres beskedne løn, og vi sang julesalmer,
mor læste juleevangeliet, der blev spillet på det ormstukne stueorgel, og senere fik vi en historie fra
”Ved julelampens skær”. Denne aften var far i godt humør. Han havde købt sig sin egen julegave –
en halv flaske snaps, som skulle vare det meste af vinteren. Det var for øvrigt den eneste spiritus,
som fandtes i huset. Kom familien på besøg i juledagene, fik de kaffe og julebag.

Margrethe's efterskrift
Det kan være lidt svært at skrue tiden fra 30erne til 80erne og se denne ejendom, som tidligere har
været rammen om et intensivt familiebrug, og som har betydet hjem og tryghed for otte børn, nu
være omdannet til cafeteria for Kongsmark Flyveplads. Markerne som før blev dyrket og plejet, er
lagt ud til startbaner og campingbåse, og i forlængelse af ejendommen ligger en hangar med 14
svævefly.
Tilbage er kun rester af barndommens have.

Snip, snap, snude, så er den del af historien ude
Det har taget nogen tid, men også været en dejlig tid, en berigende rejse i den tid der er gået, en
rejse som har givet en forståelse af den udvikling, der er foregået dels i Øst Sjællands Flyveklub,
men sikkert også i de fleste svæveflyveklubber i Danmark.
Vi skabte en flyveplads, som også var et familiested til brug i weekends og ferier og hvor fester føg
hen over kalenderen. Det var ærgeligt ikke at have været på pladsen en weekend, for hvad var der
sket, som vi var gået glip af!
Men vi påtog os også i fællesskab en arbejdsbyrde, som i starten aldrig så ud til at mindskes. Men
det var det alt sammen værd.
Vore fly var træfly –  plasticfly (læs glasfiberfly) var i sin vorden -vi havde mekaniske instrumenter
og forbindelsen mellem startsted og spil foregik ved hjælp af flagsignaler. Brug af faldskærme var
indført, men der var ingen radioer i flyvene. Men vi havde fået foden under eget bord og ingen
kunne jage os væk fra Kongsted, for det var vores ejendom.
40 år senere findes der stadig enkelte træfly på pladsen, men glasfiberfly med vingefang op til  28
meter (mod vores 15 meter) er i overtal og de laster 120 liter vand inden der flyves  store opgaver,
radio er standard for at få diverse lufthavnskontrollers tilladelse til at flyve gennem de forskellige
luftrum, og navigation klares med GPS.  Og klubben har uddannet piloter, der kan kan måle sig
internationalt i konkurrencer.
Alt i alt har klubbens udvikling afspejlet den udvikling, der har fundet sted i det omgivende
samfund.
I starten fik vi arbejde, fester og flyvning cirka i den rækkefølge.
Det er mit indtryk at medlemmerne i dag får flyvning og så fester lidt en gang i mellem.
Arbejdsbyrden er ændret meget.
Sådan er naturens gang. Så lad os være glade for det vi har fået og vil få.
Tiderne skifter, men svæveflyvere er stadigvæk med Poul Mælkemands ord:” en privilegeret flok,
der oplever naturen på en måde, der er meget få beskåret”.                                                            161
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                          Udvikling fra husmandssted til flyveplads
1969 Påsken, rørlægning af 200 meter diagonalgrøft

august, opstilling af ”66” klubhus og pandepladehangar
oktober, opstilling af Havdrups ”røde” hanger

Nedbrydning af cementkrybber i stalden, nedtagning af rafteloft og halm fra loftet
Fjernelse af halvskur fra husgavlen

1970 Støbning af gulv i stald, bygning og installation af to toiletter med bad, indlæggelse

af vand fra brønden, installation af oliefur og opsætning af varmeapparater
Udgravning til kloak fra huset Reetablering af el og lys
Tilmure den gamle stalddør Bryde hul i galv og isætte dobbeltdør
Opsætning af loft i stalden Maling af vægge og lofter

Støbning af fundamenter til den store hangar
Fundering af den nye vej gennem Andkjærs hønsegård
Beplantning af roser langs ny vej
Første huse dukker op i hytteområdet

1971 Flytning af 66's gamle klubhus, nedtagning af pandepladehangar                                                         
opførelse af den store hangar, rejse limtræsbuer, mure sidevægge 
Beklæde tag og gavle
svejse og isætte rulleporte, installere el og lys

1972 Etablering af mønttelefon
1973 Fjerne kalveskur telefon
1974 støbe gulv i hangar

1975
1976 Bygning af rottefælde til transportvogne falck vand til brønd
1977 drænjuletræ i vestende
1978 Køb af 3½ tønde land fra Ankjær i vestende

Lys i røde hangar og rottefælde
samtaleanlæg mellem startsted og spil
ny motor i lille spil

1979 Køb af klubhus på Arnborg

1980
1981
1982 nyt tag klubhus

nyt oliefyr

nyt spil påbegyndes
1983 nyt køkken
1984 Nedgravning af kommunalt vand og nyt elkabel fra Nymarksvej

nye direkte vej uden om hytteområdet
1985 nyt spil færdigt
1986
1987

1988 køb af 5 td land af Johannes i østende 
dræning af østende

1989
1990

1991
1992 beslutning om at bygge nyt værksted sammen med klubhus 

leje af 10 td land af Lystrup Gods

Sideløbende har der hvert år været vedligeholdelse af alle fly,
flere fly har fået totaloverhaling
Spil og traktorer er også blevet overhalet, ligesom wirehentere

er blevet erstattet når de i hastig rækkefølge var slidt op.
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