
ZONE-REDNINGSKORPSET 
OPLEVELSESCENTER NYVANG

BLIV MEDLEM AF 
ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER

-altid klar til at hjælpe

Fra 1930 til 1962 var der to redningskorps i Danmark, Falcks Redningskorps 
og Zone-Redningskorpset. I 1963 blev de lagt sammen til Falck & Zonen, 
men i løbet af 1970’erne ophørte Falck med at anvende navnet Zonen, og det 
udgik af daglig tale.
Zonen gjorde en særlig indsats indenfor flere områder, og var først og frem-
mest banebrydende med oprettelse af Danmarks første ambulanceflyvetjene-
ste i 1939.
I Oplevelsescenter Nyvang levendegøres datidens redningstjeneste af Zone/
Bil-lauget og Fly-lauget. Udover at holde stationerne og hangaren åbne, bi-
lerne kørende og flyet i luften, deltager grupperne i Nyvangs aktiviteter ”For 
fuld udrykning”, ”Liv i landsbyen” og ”Besættelsesweekend” m.m.
De to grupper optager altid gerne nye aktive frivillige, der vil hjælpe med at 
passe materellet og formidle historien.
Zonens aktiviteter på Nyvang er sponseret af bl.a. Ellehammerfonden, Velux-
fonden og Den flyvehistoriske Fond.
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Patientoverførsel fra Hesselø til Holbæk 
1962 med Zonens KZ-III OY-DZA. Flyet er 
landet på de samme jorder, hvor Oplevelses-
center Nyvang nu ligger
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I hangaren på flyvepladsen i den ba-
geste del af landsbyen kan du opleve 
et Zonen ambulancefly fra 1946. 
Det er et danskbygget KZ III fly 
fra Skandinavisk Aero Industri A/S, 
som byggede fly fra 1937 til 1954. 
Firmaet var stiftet af Viggo Kramme 
(1905-84) og Karl Gustav Zeuthen 
(1909-89), i starten kendt som 
Kramme og Zeuthen. De byggede 
omkring 200 fly fordelt på 11 forskel-
lige flytyper. 
Vores fly er OY-DYZ, som er et 
af fem ambulancefly, som Zone-
Redningskorpsets Flyve-Ambulance- 
Tjeneste modtog 1944-46. DYZ fløj 
første gang 6. juli 1946. 
Ambulanceflyet holdes i fin stand af 
vore dygtige flymekanikere fra han-
garen i Aeronautisk Aktivitetscenter 
Avedøre (AAA) og du vil ofte kunne 
opleve det gamle fly i luften over 
Nyvang, når vejret tillader det.
Vi er en flok flyentusiaster på 32 
medlemmer, hvoraf 14 er piloter. 
Seks af disse piloter er checket ud 
til at flyve med DYZ på Nyvangs lidt 
korte græsbane på 246 meter. 
Vi holder til daglig ambulanceflyet 
rent og pænt og viser det frem for 
publikum i Nyvangs åbningstid. 

Vi deltager aktivt i de særlige ak-
tiviteter på Nyvang som ”Nyvang 
besættes” og ”Fuld udrykning”, hvor 
du ofte vil se ”patienter” blive kørt i 
Zonens ambulancer til ambulance-
flyet til videre flyvning til hospital. 
På denne måde vil vi gerne vise, 
at Zone-Redningskorpsets Flyve-
Ambulance-Tjeneste spillede en stor 
rolle i 1940-50-erne ved at evakuere 
syge fra de danske øer. Det sparede 
patienterne for ubehagelige rejser 
med båd. Desuden fløj man med 
børn med kighoste i forsøg på at 
lindre sygdomme i højden. I isvintre 
hjalp man også med at levere post 
og forsyninger til isolerede øer. 
En gang om året i august har vi Ve-
teranflydag, hvor der kommer andre 
veteranfly på besøg. Det er altid en 
festlig dag, når de gamle flymotorer 
startes op og flyene kommer i luften 
over Nyvang for at vise, hvor fint de 
stadig kan flyve. 
Hvis du har lyst til at trække i vores 
tidstypiske kedeldragt og være med 
i vores hangar, er du meget velkom-
men til at besøge os og tage en snak 
i Nyvangs åbningstid. 

Morten Munkesø
formand Zonens Flylaug

ZONENs FLYVE-AMBULANCE-TJENESTE
I landsbyen kan du opleve en kom-
bineret Zonen redningsstation og 
Vognmandsforretning, således 
som de fungerede i 1940’erne og 
1950’erne.
Der er også en mindre original sta-
tion, som stammer fra Høng.
Redningsstationerne er fulde af ori-
ginalt udstyr, der har været i brug på 
Zonens stationer.
Vi er en flok ivrige entusiaster, der 
opbygger og reparerer vores dejlige 
vognpark og sørger for den daglige 
drift af vognmandsforretningen og 
Zonen stationen.
Vi deltager i Nyvangs og de andre 
laugs aktiviteter, kører rundt i lands-
byen, deltager i reklamekørsler i 
Holbæk og nærområdet og har vores 
egen ”For fuld udrykning” weekend, 
hvor vi har arrangeret forskellige 
hændelser, hvor der er brug for red-
ningsassistance.
Personalet på redningsstationerne 
er iklædt tidstypiske kedeldragter og 
uniformer og i vognmandsforretnin-
gen arbejdstøj og forklæde.
I Nyvangs åbningstid bemander vi 
garageanlægget hver dag kl. 10-16. 
Vores opgave i åbningstiden er at 
fortælle bilernes og Zonens historie, 

køre i landsbyen og deltage i det 
daglige liv. Vi skal selvfølgelig også 
holde garagen og bilerne rene, og 
vedligeholde garageanlægget.
Vi er ca. 20 entusiaster, der udgør 
den ”hårde” kerne. Vi dækker et 
bredt erfaringsfelt.
Man behøver ikke være mekaniker 
eller pladesmed. Alle er velkomne, 
og vil blive taget imod med kyshånd.
Så hvis du skulle have lyst til at være 
med, er du velkommen til at besøge 
os i Nyvangs åbningstid, eller om 
tirsdagen, hvor vi har værkstedsdag.
Vores vognpark består af følgende 
køretøjer:
Vognmandsforretningen:
Ford TT lastvogn 1924, Ford AA 
lastvogn 1931, Bedford OLB lastvogn 
1953 og Vauxhall Velox personbil 
1949.  
Zonen stationerne:
Ford A Røde Kors ambulance 1928, 
Ford A kranvogn 1929, Ford V8 am-
bulance 1938 samt Bedford sprøjte 
1949.
Alle køretøjer er indregistreret og 
køreklare.

Peer Kristiansen,
formand Zone- og Billauget

ZONEN STATION OG VOGNMANDSFORRETNING


