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På ballontur over Vordingborg 
Fra vor opsendte medarbejder 

Brian Devantie 

 

 
Vordingborg Festuge, der altid har haft gode relationer til Tuborg, kunne i 
1980 glæde sig over, at ballonskipper Rimmy Tscherna havde sagt ja til at 
foretage en prøveflyvning over Gåsetårnets by. Aftalen var, at den store Tu-
borgballon skulle sendes i luften på festugens første dag, mandag den 14. 
juli klokken 17.40 fra plænen ved Gåsetårnet. 
Min på daværende tidspunkt gode ven, Olaf Esbo, salgsinspektør på Tu-
borg, fik arrangeret, at jeg som redaktør på Sydsjællands Tidende, skulle 
have den store fornøjelse at være passager i kurven, og hvilken oplevelse 
det dog blev. 
En ballontur er meget afhængig af vejrforholdene, og lige netop den dag 
strålede solen, som var den betalt for det, fra en skyfri himmel. Vinden stilne-
de lidt af henunder aften, og klokken 17.00 begyndte ballonskipper Rimmy 
og hans stab af hjælpere at rigge til. Tusinder af mennesker valfartede mod 
Ruinterrænet for at overvære opstigningen. Mit første møde med Rimmy gav 
mig indtryk af sikkerhed og lune. På sin egen facon bød han mig velkom-
men, idet han puttede to gammeldags lightere i min lomme. ”Pas godt på de 

Slotsbanken med Gåsetårnet i 1980 set i ballonperspektiv 
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Tjekkisk besøg i Vordingborg 

Igen kunne Lokalhistorisk Forening for Vordingborg præsentere et ar-
rangement, der trak folk af huse. Det skete, da den omrejsende udstil-
ling Sofies valg på den tjekkiske måde åbnede i KulturArkaden. Initiativ-
tager til det flotte og meget velbesøgte arrangement var Tjekkiets am-
bassade i København, der har forberedt udstillingen i samarbejde med 
Lokalhistorisk Forening for Vordingborg, Vordingborg Bibliotek og med 
Allan Huglstad som tovholder. Der skal i den forbindelse fra foreningens 
side lyde en stor tak til Allan Huglstad og bibliotekets medarbejdere, 
Jane og Arne, for det store arbejde, de har udført.  
 
Udstillingen åbnede på biblioteket d. 3. marts. Allan Huglstad bød gæ-
sterne velkommen og fortalte kort historien om de tjekkiske børn, der 
kom til Danmark i 1939. Allan hørte om børnene første gang i 90'erne i 
forbindelse med sin forskning. Det arkivmateriale, som det lykkedes 
ham at samle, blev en vigtig informationskilde for journalisten Judita 
Matyášová i begyndelsen af hendes undersøgelser.  
Efter Allans velkomst takkede den tjekkiske ambassadør, Jirì Brodsky, 

for den flotte 
velkomst og for 
initiativet om-
kring udstillin-
gen. Ambassa-
døren var kom-
met i god tid og 
fik set lidt af Vor-
dingborg med 
blandt andet be-
søg på borgen 
og Ruinterrænet.  
B o r g m e s t e r 
Knud Larsen, 
der også var 

blandt gæsterne, takkede ambassadøren for de tjekkiske medlemmers 
gæstevisit i byen og overrakte ham en gave fra kommunen som en erin-
dring.  
Efter taler og velkomst blev der budt på lidt godt til ganen i form af per-
lende frisk hvidvin og velbrygget tjekkisk øl, som landet jo er kendt for. I 
den forbindelse var det den tjekkiske ambassade, der stod som vært for 
arrangementet. 

Ambassadør Jiri Brodsky taler, mens  
borgmester Knud Larsen lytter 

3 

 

to, de er vores eneste redning, hvis ilden går ud. Sker det, så skal du sgu 
skynde dig at tænde igen. - Det er i øvrigt min tredje tur for Tuborg”, sagde 
han, mens jeg sank en klump, ”men ellers har jeg fløjet sådan ca. 1000 ture 
med sådan én”.  
”Du er i gode hænder,” sagde jeg, ”jeg er kendt i hele området og kender 
alle vejene, så lad os bare komme afsted”. Han smilede en smule. Vi var på 
bølgelængde, han og jeg. Dernæst fik jeg overrakt en styrthjelm og et par 
arbejdshandsker. 
Alt mens hjælperne, hans hustru og datter blandt andre, havde travlt med 
forberedelserne, kunne han efter ca. 10 minutters tid med en håndbevægel-
se byde mig velkommen i kurven. Det skete med et par korte instrukser om, 
hvordan vi skulle forholde os 
under flyvningen, blandt andet 
skulle vi altid se i flyveretningen. 
Under oppustningen havde 6 
mand holdt kurven til jorden, et 
lille vink og de tre af dem slap 
deres tag. Ballonen rykkede en 
lille smule, endnu et vink, Rim-
my åbnede for blæserne og de 
2 store gasbrændere blæste nu 
for fuld styrke. Stille slap den 
store ballon fri af jorden og steg 
mod den klare, blå himmel til 
klapsalverne fra mere end 3000 
mennesker, der var mødt op for 
at se på.  
Et flot skue. Opstigningen forløb 
perfekt, strålende sol og en lidt 
svag vind. Men - den varme luft 
gav os senere lidt problemer. 
Det var planlagt, at vi skulle gå 
ud over Nordhavnen mod Stub-
bekøbing, men vi var kun nået 
30 meter over jorden, da Rimmy 
sagde: ”Det bliver en mærkelig 
tur, ballonen går baglæns ind 
over byen stik imod vore beregninger.” – ”Bare rolig”, sagde jeg ligesom for 
at få ham til at slappe af, ”her er jeg stedkendt, så jeg tager bare over”.  
Stille sejlede vi ind over byen, der lå for vore fødder, det hele lignede et lille-
putland. Over Algade gled vi ind i et termikområde, Rimmy bandede sagte 

Mange mennesker overværede ballonopsendelsen 



4 

 

og forklarede, at det var vanskeligt for en ballon at slippe fri af sådan et luftom-
råde, hvor op- og nedadgående strømninger mødes. Efter 15 minutter viste 
han imidlertid sit format som ballonskipper med kontrol over sit fartøj. Vi slap fri 
af strømningerne og gik nordover mod Kasernen. Henkastet sagde Rimmy: 
”Luften er fin, men en smule mere vind ville have gjort underværker. Det be-
kymrer mig en lille smule, men bare rolig, der er ingen fare på færde”. 
Indimellem blev vi afbrudt af radioen fra hjælperne, der informerede hinanden 
om, hvilken vej ballonen så ud til at ville tage. Vi var afskåret fra at deltage i 
snakken. Tilbage i 80’erne var det ikke så nemt som i vore dage at komme i 
kontakt med hinanden.  
Vi fortsatte, men vejrforholdene var ikke, som Rimmy ønskede. Det var for 
varmt, og det kræver en enorm varmeeffekt at holde ballonen oppe, når vejret 
er så fint. 
Endnu en gang måtte de store varmeblæsere, der kunne høre langt væk, i ar-
bejde. Vi steg ganske langsomt og let og var nu oppe på 900 fod svarende til 
ca. 300 meter over jorden. 
Vi fortsatte ud over hovedvej A 2, og Rimmy begyndte at se sig om efter et 
sted, hvor vi kunne sætte den store ballon ned uden at forvolde skade. Et 
græsområde faldt i øjnene, men her observerede Rimmy græssende køer. Det 
var uheldigt, dyrene kunne godt blive bange. Et andet sted var for tæt på nogle 
luftledninger, det var for risikabelt, men endelig faldt hans øjne på en stor sen-
nepsmark i Kastrup.  
Hele tiden blev vi afbrudt af radioen fra hans hjælpere. De havde også bemær-
ket, at der var lidt problemer med vindforholdene. Der faldt enkelte bemærknin-
ger til mig om, at han havde prøvet det her før, men pudsigt nok - selv om det 
var min første ballontur - var jeg på intet tidspunkt bange eller bekymret for 
hverken mig selv eller Rimmy. Det gik jo stille og roligt, og jeg havde ingen idé 
om, at det skulle eller kunne være anderledes. 
 
Nu er det ved at ske. Vi skal lande om et øjeblik. Du kigger mod flyveretningen, 
du holder fast i bardunerne, tager handsker på, spænder styrthjælmen. Rimmy 
var koncentreret og arbejdede sikkert og rutinemæssigt. Ved hjælp af en stor 
bardun kunne toppen af ballonen løftes, og der kunne lukkes luft ud. 
Landingen fandt sted efter 50 minutters flyvning på en mark tilhørende K. Ber-
tram Nielsen. Det skete stille og roligt, vi nærmest sejlede hen over den gule 
mark, ramte jorden ganske blidt, derefter løftede kurven sig en smule, og ved 
anden landing fik jeg ordre til at forlade kurven. 
 
Du kravler stille ud, men holder hele tiden kontakt med kurven, tager fat i de 
store bøjler, der sidder udvendig, får kontakt med jorden, holder stadig fast i 
ballonen uden at komme ind under den, trækker den over mod vejen. Her kun-

13 

 

 

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg 

Generalforsamling onsdag den 30. april 2014 

Kl. 19.00: Foredrag ved Henrik Holmer, som ser tilbage på sin 
tid som borgmester 

Kl. 20.00: Generalforsamling  

Lokalhistorisk Forening for Vordingborg afholder onsdag den 30. april kl. 
20.00 den ordinære generalforsamling i lokalerne på KulturArkaden i Vor-
dingborg.  

Der er tradition for, at foreningen inden generalforsamlingen starter aftenen 
med et foredrag. Det er i år lykkedes at få en aftale igennem med tidligere 
borgmester i Vordingborg Kommune, Henrik Holmer. Henrik vil se tilbage 
på sin tid som politiker og de udfordringer, et job som kommunens første-
mand fører med sig.  

Foredraget starter klokken 19.00. Der er som sædvanlig fri entre, og alle er 
velkommen. Generalforsamlingen er forbeholdt foreningens medlemmer, 
men evt. tilhørere, der ønsker et medlemskab, henvender sig bare til for-
eningens kasserer, Niels Christensen. Et medlemskab koster på årsbasis 
100.- kr. Ved indmelding inden aftenens generalforsamling kan man delta-
ge og samtidig have stemmeret. 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være foreningens sekretær, Viggo 
Zuschlag, Hammerichsvej 26, 4760 Vordingborg, tlf. 55371428, mail. adr. 
viggojacobizuschlag@gmail.com, i hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen.  

 

MEDDELELSER 
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Med tiden blev borgen ødelagt af svenskekongen, byens beboere og omeg-
nens herremænd brugte flittigt løs af mur- og træværk, voldgrave blev tørlagt, 
og Ruinterrænnet lå hen udlagt med haver og græsning til husdyrene. Gåsetår-
net blev trodsigt stående og skuede med sin skræppende gås udover den lille 
købstad. Godt, at ingen forgreb sig på det. 
 
Så voksede der i begyndelsen af det 21-århundrede tanker og idéer frem om et 
borgcenter. Der kom vand igen i voldgravene, nye bygninger blev bygget, der 
blev lavet angivelse af borgens beliggenhed på arealet, ansat flere fagfolk og 
anvendt ny elektronik i omvisningen. Flot ser det ud, og man venter nu kun på, 
at turister og andet godtfolk skal indtage det gamle borganlæg, som nu virkelig 
byder på historiske oplevelser af mangfoldig art. 
 
Hermed vil Lokalhistorisk Forening for Vordingborg ønske museerne hjerteligt 
til lykke med indvielsen af Borgcentret og også takke de personer, som vedhol-
dende og engageret har skaffet midler og opbakning til realisering af det store 
projekt. 

Måtte det blive et turistmæssigt trækplaster for både by og land. 
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ne vi allerede skimte bilen med Rimmys medhjælpere. - En af dem sprang 
ud af bilen, satte kursen mod os ind over marken og tog fat i den anden 
side af ballonen, og få minutter efter var vi alle i gang med at pakke sam-
men efter en meget vellykket tur. 
Flere mennesker kom til, blandt andet K. Bertram Nielsen, der fra sin trak-
tor havde fulgt den sidste del af turen. Rimmy præsenterede sig og und-
skyldte, vi havde brugt hans mark. Det tog han nu roligt, og efter en kort 
besigtigelse blev man enige om, at en kasse af de grønne Tuborg var et 
passende vederlag som erstatning for de små skader, ballonen havde for-
voldt. 
Kort efter var vi på Ruinterrænet, hvor jeg tog afsked med Rimmy og hans 
hjælpere - en stor oplevelse rigere. 
Efterfølgende var der en helside i Sydsjællands Tidende med historien. 
Det fik en masse mennesker til at reagere. En ting, jeg husker med glæde, 
var et brev, som en 68-årig dame med bopæl i Kinogården skrev til mig. 
Hun havde aldrig været ude at flyve, men ønskede, hun havde været med 
deroppe. Pudsigt nok skrev hun: Jeg har billeder af jeres vej over byen, ét 
hvor I tilsyneladende holder et lille hvil nøjagtigt over udsigtsplatformen på 
restaurant Påfuglen (se Rimmys bekymring med termikområdet). Udover 
denne hilsen fra den ældre dame var der en masse andre reaktioner.  
16 år senere, den 12. juli 1996, havde jeg igen fornøjelsen af en ballon-
færd - denne gang med Danica Forsikring, hvor vi tog den modsatte vej og 
endte på Stensbygårds jorder. 

Ballonen svæver her henover husene i Kastrup 
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Hans Axel 
Flyvepioner og sodavandsfabrikant i Vordingborg 

Viggo Jacobi Zuschlag 
 

Den 3. oktober 1893 var der stort bryllup i Vordingborg Kirke. Brudgom-
men var Peter Hans Nielsen Axel, født 23. maj 1865 i Sønder Vilstrup ved 
Vejle. Hans første kone var død i en alder af kun 28 år, og det var således 
hans anden kone, han blev viet til - Hardine Christiane Kandelsdorff af 
Præstø, 24 år gammel. Brudgommen var uddannet cand. pharm. og hav-
de sit udkomme i Vordingborg ved salg af sodavand fra en lille fabrik op-
rettet i 1889 i Krægestræde nr. 3. 
Der var god grøde i det unge ægteskab, idet de sammen fik 8 børn, hvor-
af nr. 3 født 14. februar 1897 fik navnet Hans Andreas Nielsen Axel ved 

Flyvepioner og sodavandsfabrikant, Hans Axel, under arbejdet med et af sine fly 
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I anledning af Borgcentrets indvielse 
Viggo Jacobi Zuschlag 

 

 
Sådan kender vi borgen fra modellen, som museerne har fremstillet. 
Bygget på en bakketop ud mod Skidtnoret, - kongelig, massiv, uindtage-
lig. Stedet var velvalgt af bygherrerne: i læ af Oringehalvøen, nær Øster-
søen, omgivet af vand på alle sider, tæt på Falster og dermed også nær 
det tyske, anbragt på gammel dansk kongeland.  
 
Vi vil gerne tro, at der her oprindelig lå en vikingeborg, som havde kon-
trol med hele området. Senere byggede Valdemarerne til, og omkring 
1360 lignede det efter historikernes mening, hvad billedet viser.  
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I 1972 fejrede han så sin 75-års fødselsdag. Han havde afhændet sin 
anden Turbulent og havde ry for at være den ældste aktive pilot i Euro-
pa. Hans værksted lå stadig i kælderen i Krægestræde nr. 3, hvor han 
endnu i ”pensionsalderen” eksperimenterede med beregning af propeller 
og bygning af samme. Bestandig kredsede hans tanker om flyvning og 
bygning af nye modeller, og tegninger og beregninger fyldte godt i hans 
reol.  
Han var æresmedlem af flere flyveorganisationer og blev betragtet som 
dansk flyvnings nestor. Hans flyvecertificat havde nummeret 141, adskil-
lige nye er siden komme til, men han betragtes stadig som en flyvepio-
ner af selvbyggere indenfor den danske flyveverden. 
 
I 1947 havde Hans og hans kone 
den store sorg at miste deres 
eneste barn, en stor, velvoksen 
dreng, Jørn Peter Axel, som om-
kom ved en færdselsulykke i 
Nordjylland 25 år gammel. Han 
havde af sin far i fødseldagsgave 
fået en motorcykel , som han kør-
te på, da han blev dræbt ved et 
sammenstød. Denne meget sør-
gelige hændelse stoppede i nog-
le måneder Axel i hans arbejde 
med konstruktive nyheder inden-
for flymodeller, men bragte ham 
til gengæld i luften oftere end 
ellers. Den 27.3.1978 døde så Hans Andreas Nielsen Axel og blev grav-
sat den 18.4.1978 i fællesgraven på Den Gamle Kirkegård i Vordingborg 
med udsigt over fjorden, hvor han i sin ungdom foretog de første flyve-
øvelser.  
Ovenstående er den korte version af hans virksomme og arbejdsomme 
liv. Han kaldte selv flyvningen for en fascinerende oplevelse, ligesom 
sejlsport kan være det for sejlsportsfolk. Han var hele sit liv en strålende 
repræsentant for alt, hvad der havde med flyvning at gøre. 
 
Kilder: Lokalhistorisk Arkiv i Vordingborg, Vordingborg Dagblad, Google, Århus Stiftstiden-
de, Berlingske Tidende, egne optegnelser, kirkebøger Vbg., kirkegårdskontoret i Vording-
borg. 
Billederne er desværre ikke i top for alles vedkommende, men det var, hvad jeg kunne 
skaffe i skrivende stund.  

Hans Axel i cockpittet på et af sine fly 
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dåben i Vor Frue kirke. Han blev også konfirmeret i her i 1911. Sin barn-
dom tilbragte han ved den lille mineralvandsfabrik i strædet omgivet af sin 
familie. Tidligt viste han stor mekanisk snilde og opfindsomhed. Det var i 
bilens barndomstid, at Hans i 1909 konstruerede og byggede en bil til 
egen brug. Han kom som 14-årig i lære som maskinarbejder på Fischers 
Jernhandel og præsterede nu ved anvendelse af en brugt 4-takts motorcy-
kelmotor at fremstille en bil på egen hånd. Han var blevet stærkt motiveret 
af byens postmester, der var den første i byen med bil og stangstyring. 
Axel vakte naturligvis berettiget opsigt i den østre ende af Algade. Byens 
politimester havde intet at udsætte på køretøjet, og landbetjenten nøjedes 
med at kigge på fra sin jumpe. 
 
Den 3. januar 1916 døde hans far af blindtarmsbetændelse kun 50 år 
gammel, og det forandrede Hans Axels planer for livet. Hans barndoms-
drøm var at blive maskiningeniør, men han kunne ikke fortsætte sin læretid 
som lærling og måtte sammen med moderen fortsætte produktionen af 
sodavand for at kunne eksistere. En kort overgang havde faderen fået an-
bragt Hans i en slags prøvetid på Apoteket, men med de lidt mangelfulde 
skolekundskaber var det ikke lige sagen for ham. Så han blev sodavands-
fabrikant for resten af livet. 
I Krægestræde nr. 3 fortsatte han så produktionen af forskellige mineral-
vande, idet han fortyndede forskellige frugtessenser med vand, tilsatte lidt 
kulsyre, -  og så var den drik klar. I mellemkrigsårene havde han en rimelig 
produktion med leverancer til flere kroer og restauranter, og han distribue-
rede selv sine varer til kunderne. Det blev efter kilderne vist aldrig nogen 
stor forretning, men dog nok til, at han kunne sørge for sin kone Martha fra 
Vamdrup og samtidig hjælpe moderen lidt med finanserne. Det gav ham 
også så megen frihed, at han kunne arbejde med sin hovedinteresse, flyv-
ningen. 
 
I 1920-erne begyndte han så at konstruere sin første flyvemaskine med 
motor. Det var et ensædet monoplan med overliggende vinge, hvor forbil-
ledet stammede fra svæveflyvere. Med passende forstærkninger og hjæl-
peribber kunne den forøgede belastning modsvares. Kroppen blev bygget 
som en firkantet kasse, hvor oversiden var dækket med lærred og siderne 
med finér. Motoren var en ombygget Ford T motor, hvor Axel fjernede alt 
overflødigt for at spare vægt. Smedearbejdet fik han hjælp til hos smede-
mester Hagen, der havde værksted i Algade 125 (nu nedrevet). 
I 1929 var maskinen færdig, og Axel prøvekørte den uden planer på isen 
på Skidtnordet. Vinteren det år var hård, så isen var sikker. Senere satte 
han planerne på kroppen og prøvede så igen på isen og kom i luften til 
egen overraskelse. 
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Hans havde jo aldrig lært at flyve, og myndighederne havde ikke godkendt 
ham. Alligevel fik han starttilladelse af luftfartstilsynet, mod at flyet blev ind-
fløjet af en uddannet pilot. Axel foretog flere småflyvninger med maskinen 
blandt andet på øen Tærø syd for Sjælland; øen var velegnet til landings-
plads. Siden fik han flyvercertifikat.  
Alligevel gik det galt, og han havarerede med maskinen under en flyvning 
på øen Ærø. Han styrtede ned under en landing, fik hjernerystelse og ska-
der på det ene knæ og var indlagt seks uger. Efter hans eget udsagn var 
dette det eneste uheld, han havde i hele sin lange flyvetid. 
Trods uheldet havde Axel ikke mistet flyveinteressen. Han vidste, at en fly-
vemaskine af mærket Klem L 20, som blandt andre grønlandsfareren Peter 
Freuchen havde benyttet, var styrtet i Storebælt i 1928, og da resterne blev 
bjerget, købte han vraget for 400 kr. og genopbyggede det. Det blev flyve-
klart og indregistreret. Myndighederne forlangte nu, at han skulle modtage 
professionel flyveundervisning, som derefter foregik på Aunø flyveplads i 
hans egen maskine. Han bestod naturligvis med glans.  
Her i trediverne havde Axel sin maskine stående i den gamle mølle på Møl-
levej, og fra min barndom husker jeg, hvordan vi som hjælpere lodsede 
maskinen ned til arealet, hvor politigården nu ligger. Og så gik Axel i luften, 
og enhver vordingborger kendte hans maskine og dens særegne motorlyd, 
og mange kom gerne ud til pladsen og fulgte start og landing i det kupere-
de terræn. Klemmaskinen krævede ikke megen plads for at komme i luften, 
så det gik glat. Mange aftener og adskillige søndage startede og landede 
Axel her fra Iselingemarken, som vi kaldte græsmarken dengang, og der 
var altid tilskuere. 
Og dette fik lov at fortsætte til fornøjelse for Axel og andre flyveinteressere-
de, indtil ”vennerne” sydfra besatte vores lille land og dermed satte et stop 
for al privatflyvning. 
Axel havde sin maskine stående i Krægestræde 3 og har formodentlig 
overvejet at gemme maskinen til efter krigen. Således kom det desværre 
ikke til at gå. En morgen i 1943 stillede en værnemagtsbil med en samling 
tyske soldater samt en lastbil på sodavandsfabrikken i Krægestræde og 
beslaglagde Klemmen. Den var ellers stuvet godt væk, men frem måtte 
den, og den blev derefter slæbt til Aunø flyveplads på lastbilen. Et sørgeligt 
endeligt. 
Jeg så den selv køre forbi i Algade - men Axel var ikke med i bagtroppen. 
Hvad der sidenhen blev af den vides ikke helt, men den er sikkert blevet 
brugt til træningsflyvning for de unge aspiranter på flyvebasen. Såvidt vi-
des: Ingen erstatning fra værnemagten. 
Imidlertid havde Hans Axel ikke mistet modet, han var stadig varm på flyve-
maskiner. Efter krigen gik han i gang med at bygge en fransk flyvemaskine 
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kaldet Turbulent. Han kontaktede en fransk fabrik, der leverede byggesæt-
tet, og med myndighedernes tilladelse begyndte han i 1954 at bygge flyet. I 
1956 var det klar til prøveflyvning på Aunø flyverplads. Der var mange til-
skuere, men alt forløb uden vanskeligheder, og typen blev godkendt for 
selvbyggere i Danmark. Det gav megen virksomhed for Hans at vejlede og 
hjælpe hjemmebyggere af Turbulent-flyet, og det gjorde han meget gerne. 
Selvbyggere rundt om i Danmark var taknemmelige for de gode fif, Hans 
kunne give dem, og det gav ham mange venner rundt om i landet. Han kun-
ne som erfaren selvbygger fortælle de ivrige amatører, at man ikke skal ka-
ste sig ud i arbejdet uden at have lidt viden derom på forhånd, ikke bare 
håndværksmæssige kvalifikationer, men også stor tålmodighed. Mange be-
nyttede sig af hans ekspertise og blev hans venner til det sidste. 
I 5 år fløj han med Turbulenten, inden han fik den afhændet til en anden 
privatflyver, som i adskillige år fløj luften tynd med denne maskine. Dog - 
Hans var jo ikke blevet træt af flyvning endnu. I mellemtiden havde han fået 

en plads til at starte og lande på for enden af Langetvej i Nedervindinge 
vest for Vordingborg. Inden længe fik pladsen navnet ”Stuby Airport” med 
hangarer og kendetegn på eltrådene. Hans begyndte i 1960’erne at bygge 
en tungere, mere vægtig type af Turbulentmaskinen, som han blev færdig 
med omkring 1968. Som halvfjerdsårig fløj han stadig med dette fly. Også 
det var forsynet med en ombygget folkevognsmotor, hvis motorlyd enhver i 
Vordingborg kendte. Det var lidt mere avanceret end det forrige, og han fo-
retog mange ture med det uden uheld af nogen art. Han lod sig se på flyve-
stævner, hvor han blandt gamle og nye venner blev beundret for sin selv-
byggede maskine. Råd og vejledning til andre selvbyggere var han altid klar 
med og altid uden salær. 


