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En forførende duft af brændstof Toni Mygdal-Meyer Hent PDF Forlaget skriver: "En forførende duft af
brændstof" er den første komplette beretning nogensinde om dengang danskerne lagde nakken tilbage for at
opleve de første flyvende mænd og deres herlige maskiner. Bogen er et stykke teknisk historie, men i lige så
høj grad kultur- og lokalhistorie. Der var dømt flyvefeber fra Skagen til Esbjerg, fra Århus til Helsingør og fra

København til Middelfart! 

Seje flyvere, romantiske damer, begejstrede publikummere og høje sjusser. Således kan man kort beskrive
danskernes møde med de første motoriserede flyvemaskiner, aeroplanerne. Ingen gør sig begreb om hvor vildt

det var for første gang nogensinde at se en genstand komme tøffende hen over himlen - og inde i den
genstand sad en mand og vinkede.

Flyvning før Den første Verdenskrig var sport for velhavere og underholdning for de mange; alle elskede at se
på og være i nærheden af flyverne. Det var romantik, drama og frigørelse fra hverdagen på en måde ingen

tidligere havde oplevet.
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