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MED CATALINA OVER GR0NLAND 1960 
Bogens forfatter Stig Sandvang, der 
er fra 1939, tradte sine forste barne-
sko under krigen. Gennem barndom 
og ungdom var ban interesseret i me-
kanik i almindelighed og i fly i s^r-
deleshed. Det forte til en uddannelse 
som flymekaniker i Flyvevabnet, hvil-
ket var starten pa beretningen Med 
Catalina over Gronland I960. 

Forhenv2erende Catalinaskipper MB 
Lauritsen skriver i introduktionen til 
bogen: "Det er en stor gleede at laese 
denne bog, Med Catalina over Gron
land 1960. Catalina-flyet og Gron
land borer sammen og i seerlig grad 
med 0stgronland. Specielt Catalina-
ens evne til at kunne lande bade pa 
land og pa havet havde for helikop-
terens tid en uvurderlig betydning 
for beflyvningen af Gronland. Ca-
talinaen havde sin storhedstid med 
Gronlandsflyvningen i arene 1947-
1970. Stig Sandvang beretter om sine 
Gronlandstogter som yngste mand 
ombord pa Catalina med stor ind-
sigt, der bidrager til forstaelse af bade 
0stgr0nland og de flyverm^ssige for-

hold i en pionertid. Velskrevet og 
med mange detaljer. En viden, der 
dokumenterer stor forstaelse for de 
praktiske forhold, savel gronlandske 
som flyvetekniske. Det er en bog, 
der ogsa med udbytte kan lisses af 
ikke-kyndige indenfor flyvning el-
ler Gronland, men som belt sikkert 
i seerlig grad vil vaekke interesse og 
ikke mindst glorvcErdige minder hos 
tidligere Catalinaflyvere pa Gron
land" 

Bogen er unik og et oplagt emne pa 
onskesedlen hos alle, der bar hang 
til eventyr, pionertid, in
teresse for Gronland og 
ikke mindst hang til flyve-
maskiner med stjernemo-
torer, og mulighed for at 
lande pa vand! 

Bogen er rigt illustreret og 
en af de boger der er svsr 
at laegge fra sig. Et oplagt 
emne pa onskesedlen til 
fodselsdag, jubilaeum eller 
somjulegave! . 

Forfatteren i 1960. 
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