
 



MIG-21 

Dette fly er et MIG-21. Dette fly er 

fra Rusland. Det er et kamp-fly.  

MIG-21 er med i krig. 

Det er et rus-sisk kamp-fly.  

Det før-ste MIG-21 fly blev lavet i 

1956. I 1985 holdt man op med at lave 

flere MIG-21 fly.  



 Ja Nej 
Du kan se en he-li-kop-ter   

Du kan se en MIG-21   
MIG-21 er fra Dan-mark   
MIG-21 er fra Rus-land   

MIG-21 er et kamp-fly   
MIG-21 er et pas-sa-ger-fly   

MIG-21 er med i krig.   



Her er et BOING 787. 

En Boing 787 er et pas-sa-ger-fly. 

Der kan være op til 350 folk i en  

Boing 787.  

Dette fly fløj sin før-ste tur i 2009. 

Der er i alt lavet 50 af dette fly.  

Det kos-ter 1,2 mil-li-ar-der kro-ner  

at byg-ge en Boing 787. 

 



 Ja Nej 
Du kan se en BOING 7000   

Du kan se et pas-sa-ger-fly.   
BOING 787 er et kamp-fly.   
Der kan være op til 350 folk i en BOING 787.   

Der er lavet 150 af dette fly.   
Der er lavet 50 af dette fly.   

Det koster mere end 1 mil-li-ard at lave fly-et.   



LOCK-HEED SR-71 BLACK-BIRD. 

Dette fly er et spi-on-fly. 

Dette fly er meget hur-tigt. 

Dette fly kan fly-ve fra et mis-sil.  

Det er for hur-tigt og så kan det fly-ve 

meget højt. Højere end mis-si-ler kan 

nå. I 1974 fløj dette fly fra New York 

til London på 1 time, 54 minutter og 56 

sekunder. Det var ny re-kord.  



 Ja Nej 
Her kan du se et meget hurtigt fly   
Her kan du se et meget lang-somt fly.   
Dette fly er et kamp-fly   
Dette fly er et spion-fly   

Dette fly kan flyve fra en bom-be   
Dette fly kan flyve fra et mis-sil.   

Dette fly kan ikke flyve.    



F-16 

Her kan du se et kamp-fly.  

Det kan flyve højt. Det kan flyve  

hurtigt. Det kan vende hur-tigt i  

luften. Mange lande bru-ger F-16 som  

mi-li-tær-fly. I Danmark har hæ-ren  

F-16-fly. Også Bel-gien, Hol-land og 

Nor-ge har F-16-fly i hæ-ren.  

Det kan flyve 2410 kilometer i timen. 



 Ja Nej 
Et F-16-fly er et kamp-fly   

Det flyver meget lang-somt   
Det kan vende hurtigt.   
I Bel-gien har hæ-ren F16 fly   

I Danmark har hæ-ren F16 fly   
Det kan flyve 1000 kilometer i timen   

Det kan flyve mere end 2000 kilometer i timen.   



BELL X-1 

Her kan du se et meget hur-tigt fly. 

Det er også et gam-melt fly. 

Det var det før-ste fly til at fly-ve 

hurtigere end lysets has-tig-hed. 

Det var i 1947, dette fly brød lysets 

has-tig-hed. 

Pi-lo-ten hed Chuck Yeager. 



 Ja Nej 
Dette fly er et kampfly   

Dette fly er et hurtigt fly   

Dette fly hedder Bell X-1   
Dette fly hedder F-16   

Dette fly var det første til at flyve op i en sky   
Pi-lo-ten hed Peter   

Pi-lo-ten hed Chuck   



LOCKHEED U-2 

Dette fly er et spi-on-fly.  

Dette fly er et spi-on-fly fra USA. 

Det blev lavet i 1950. 

Det bli-ver brugt i hæ-ren. 

Dette fly blev brugt i krig. 

Det kan fly-ve meget højt.  

Det kan fly-ve i al slags vejr.  



 Ja Nej 
Her kan du se et kamp-fly   

Her kan du se et pas-sa-ger-fly   
Her kan du se et spi-on-fly   
I USA bru-ger man dette fly i hæ-ren.   

Det kan fly-ve under vand.   
Det kan fly-ve meget højt.   

Dette fly har været i krig.   



SPITFIRE 

En spit-fire er et meget be-rømt fly. Det 

har 1 motor. Det er et gammelt fly. Det 

fly har været med i 2. ver-dens-krig. Det 

fløj med ka-me-ra på vingen. Det kun-ne 

tage fotos af tys-ke sol-da-ter.  

Nogle fly havde også ma-skin-ge-vær-er. 

Spit-fire har en pro-pel. Den pro-pel skal 

man dreje, når man vil star-te dette fly. 



 Ja Nej 
Du kan se et kamp-fly.   

Dette fly har været med i krig.   

Dette fly har 4 mo-to-rer.   

Dette fly kan tage fotos.   

Dette fly kan skyde med ma-skin-ge-vær-er.   

Det er et nyt fly.   

Det er et gam-melt fly.   



CONCORDE. 

Sådan et fly kunne flyve super-hur-tigt. 

Det var et pas-sa-ger-fly. Der kunne være 

128 folk i sådan et fly.  

Dette fly kunne fly-ve 2179 kilometer i  

timen. Dette fly var 62 meter langt.  

Man kunne flyve fra Lon-don til New York 

på 3 timer og 35 minutter. Det var dog 

meget dyrt.  



 Ja Nej 
Her kan du se et spi-on-fly   

Det er et meget lang-somt fly   

Her kan du se et pas-sa-ger-fly   

Der kan være 278 folk i dette fly   

Det kan fly-ve fra London til New York på 3 timer 

og 35 minutter. 
  

Det var meget bil-ligt at flyve med dette fly.   

Det var meget dyrt at flyve med dette fly.   



PRE-DA-TOR DRONE. 

Her er en drone. En drone er et fly.  

En drone kan fly-ve uden pi-lot. Den 

bliver sty-ret fra en com-pu-ter. Den 

bliver brugt i krig. Den kan sky-de med 

missiler.  

I USA bruger man denne drone i  

hæren.  



 Ja Nej 
Du kan se en drone   

En drone er et spion-fly   

En drone er et pas-sa-ger-fly.   

En drone kan flyve med mis-si-ler.   

En drone bruges til sport.   
En drone bruges i krig.   

Man bruger en drone i USA.   


