
Holbæk Flyveklub 
 

Holbæk Flyveklub ejer og driver Holbæk Flyveplads, som er beliggende på Ny 
Hagestedvej 40 i Hagested. 
 
I begyndelsen af 60erne  og fremefter blev græsmarken – hvor flyvepladsen nu ligger – 
bl.a. brugt af Sylvest Jensen Luftfoto og til faldskærmsudspring. 

 
 

 
 
 

  
 
Der var lokal modstand mod flyvepladsen (man frygtede støjproblemer) og i januar 1992 
blev pladsen pløjet op! En nabo mente at have forpagtet jorden, men den rette lejer var 
Kommunen afgjorde Fogedretten. ”Pløjesagen” gik hele verden rundt. 
 
(Udklip fra Nordvestnyt og Ekstrabladet. Januar 1992). 

 
 

I forbindelse med Tuse-
ugen i 1987 var der mulig- 
hed for at få en flyvetur. 
Flyvningen foregik fra   
marken, hvor flyvepladsen 
nu ligger. 
Der var arrangeret 
transport til og fra Tuse til 
flyvepladsen. 
 
Det var Leif Hermansen der 
var pilot ved flyveturene.  
 
Han står her med plakaten 
som reklamerer for 
arrangementet. Plakaten 
opbevares i Lokalhistorisk 
forenings lokale. 
 
(Foto Ole Svensson, 2018) 



Side 2 
  
Holbæk Kommune vedtog derefter en lokalplan for området med henblik på at anlægge en 
flyveplads. 
 
I 1992 overtog Holbæk Kommune arealet ved en ekspropriation og i august 1992 blev 
Holbæk Flyveklub stiftet. Den første bestyrelse bestod af: 
Lars Petersen, formand 
Torsten Poulsen, næstformand 
John Andersen, kasserer 
Søren Holmberg, sekretær 
Leif Hermansen, flyvepladschef 
OY-DHG bestyrer Eddie Jensen (OY-DHG er kendingsbogstaverne på foreningens fly). 
Preben Holt. 
Foreningen startede med ca. 40 medlemmer, som alle betalte et indskud på 1000 kr. 
AIR Holbæk (flyselskab) benyttede også pladsen. 
 
I begyndelsen af 1993 begyndte anlæggelsen af pladsen og den 14. juli 1994 åbnede 
flyvepladsen. Åbningen skete samtidig med at Hagested Station indviede en ny perron. 
Holbæk Flyveplads var den første flyveplads med egen station. Senere er Kastrup 
Lufthavn kommet med! 
  

 
 
 

 
 
 

Den første bygning på 
pladsen (klubhus) var en 
pavillon som tidligere havde 
været brugt til skadestue på 
Holbæk Slagteri.  
 

Indvielsen skete 
med fuld musik 
på Hagested 
Station, som 
samtidig indviede 
en ny perron, 
hvor orkestret er 
placeret 
 
Foto: Ole 
Svensson. Taget 
fra DVD om 
indvielsen. Denne 
DVD ligger hos 
Lokalhistorisk 
forening. 



Side 3 
 

Som 
klubhuset 
ser ud i 
dag. 
 
(Foto: Erling 
Knudsen, 
2018) 

 

 
 

 
 

    

Nordvestnyt den 
5. april 1993                                 

 
 



Side 4 
  

 

 

 

By og Land 
den 22. maj  
og den 30. maj 
1995. 

 
 



  
Side 5 

 
Der bliver også fløjet med ultralette fly. Man har 4 stk. som ejes af private. Man fik en 
prøvetilladelse på ½ år, men da kommunen ikke havde nogle fortilfælde, tog det ca. 2 år 
før den endelige tilladelse blev givet. 
 

  

 
 

           1996 fik klubben eget benzinanlæg. Indtil da måtte man tanke på andre pladser.  
                                                                   (Foto: Erling Knudsen, 2018)  

 
 
  

 
(Foto: Erling Knudsen, 2018) 

 

 
I 1999 blev der opstillet en vejrstation på pladsen. Den er fuldautomatisk og målingerne  
bliver sendt til DMI, men med genpart til flyvepladsens klubhus. 
  
Klubben sørger for at slå græs og holde øje med stationen, men har ellers ikke noget med 
den at gøre. 

  



Side 6 
  

           ide 
3 mænd slap uskadt, da et 
enmotorers fly i går for- 
middags landede ret ublidt 
på Holbæk Flyveplads i Ny 
Hagested. 
Bag rorpinden sad en elev, 
der skulle aflægge prøve til 
B-certifikat. Det skete i 
selskab med en instruktør 
og en kontrollant. Men mon 
ikke den hårde landing, der 
kostede et knust understel, 
en bøjet propel og en 
afrevet vinge, betyder, at 
eleven skal se frem til 
endnu et par timer, før han 
skal til en ny eksamen!! 
 
 
 
(Afskrift fra Holbæk Amts 

Venstreblad fra den 8. februar 1999. Foto: Per Jensen, tekst: Sten Jørgensen).  

 

 
 

 
  
Christian Petersen startede med at flyve ultralette fly. Senere tog han A-certifikat og er i 
dag medejer af et en-motores fly. 
 
(Fra artikel den 12. juni 1999 i Venstrebladet i anledning af Chr. Petersens 60 års fødselsdag). 

 
 



Side 7 
Som den første i Norden 
har holbækkeren Arly 
Dalgaard fået flycertifikat, 
selv om han er ude af stand 
til at bruge sine ben. Efter et 
fald tilbage i 1968 har han 
været lam i begge ben, og 
han må derfor til daglig 
færdes i kørestol. Arly 
havde certifikat før ulykken 
som gjorde at han måtte 
blive på jorden. Flyvningen 
trak og et særligt hånd- 
aggregat – en slags bøjle 
købt i USA – har han nu 
fået godkendt af Statens 
Luftfartsvæsen.  
Med den spændt på flyets 
fodpedaler manøvrerer Arly 
det lejede Cherokee 140 fly 

som enhver anden pilot. (Uddrag af artikel i Venstrebladet fra den 4.nov.1999). 
 

   
 DRAMATIK PÅ FLYVEPLADSEN 
 

  



 Side 8 

 
 

                                           (Episoden fandt sted i foråret 2003). 

 
I maj måned 2017 havde flyveklubben 25 års jubilæum og havde i den anledning åbent 
hus den 27. maj kl. 10-17. 
  

 

                          (Nedenstående er udpluk af artikel i Nordvestnyt fra den 23. maj 2017) 

  
Klubben har ca. 70 medlemmer, hvoraf 10-12 ikke har flyvercertifikat. 
Flyvepladsen har tilladelse til 1800 operationer (starter og landinger) om året, og det 
faktiske tal ligger som regel op mod det maksimale. 
Gennem årene er der vist god interesse for flyvepladsen, blandt andet fordi vi har tog lige 
til døren. Samtidig liger Holbæk næsten midt i landet, og vi har eget benzinanlæg. 
Desuden har vi et godt klubliv. 
Det er dyrt at flyve i dag, så flere af flyene ejes af flere personer. En liter benzin koster 20 
kr. (det er special fremstillet flybenzin). Et fly kan sluge 35-40 liter i timen. 
Der er 3 hangarer som rummer ca. 17 af medlemmernes fly. Flyvepladsen huser blandt 
andet den eneste tilbageværende flyvende KZ II (danskbygget propelfly fra 1937-1946). 
Dette fly ejes af et af medlemmerne. 

 



 
Side 9 

Der er også jævnligt besøg af svenske, Hollandske og tyske fly, ofte på grund af besøg i 
sommerhusområderne i Odsherred. Flyvepladsen er godkendt til flyvninger til/fra alle 
Schengen lande, for fly, der ikke har noget at fortolde. 
Klubben har senere erhvervet en nærliggende mark på 3000 kvadratmeter, som bruges til 
parkering og manøvrering af fly. 

       
(Oplysningerne i artiklen er bl.a. givet af klubbens næstformand Christian Petersen, som 
selv er medejer af et fly). 

 

                                     De 3 hangarer (Foto: Erling Knudsen, 2018). 

  

 
 
               Det privatejede KZ II fly. Det startes ved at dreje propellen. Foto: Ole Svensson.  
 
 

Holbæk Flyveklubs nuværende bestyrelse: 
Morten Munkesø, formand 
Jørgen Petersen, kasserer 
Christian Petersen, sekretær 
Flemming Lønborg 
Carl Lundgren 
Jesper Frøtlund, Webmaster  

Oplysningerne er givet af Lars Petersen og 
Leif Hermansen, ligesom de også har stillet 
avisudklippene til rådighed. 
 
Historien er skrevet og redigeret af Ole 
Svensson og Erling Knudsen, efteråret 2018. 
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