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Så kom vi i mål …

Mandag den 4. september var en god 
dag for KZ & V. Trafikstyrelsen sendte os 
en såkaldt ‘delegation’ i underskreven 
stand. Delegationen betyder, at KZ & V 
fremover er Trafikstyrelsens ‘forlængede 
arm’ i arbejdet med godkendelser af og 
tilsyn med BL 2-2-luftfartøjer. 

Det er en stor ændring, som vi hermed 
– i et aldeles fortrinligt samarbejde med 
TBST – har sat i søen. Fremover kan vi 
selv godkende tilladelser til bygning, im-
port, statuskonvertering og restaure-
ring af Annex-II-luftfartøjer, som skal ope-
reres på BL 2-2-vilkår. Vi må selv veje, 
måle støj og udstede beviser herfor. Vi 

må også foretage endeligt syn af flyene, 
og når de er godkendt, indstille dem til, at 
TBST udsteder national flyvetilladelse, re-
gistreringsbevis og radiotilladelse.
 
Dermed har vi faktisk overtaget ‘hele bu-
tikken’, så vi – ved frivilligt arbejde og til 
fælles gavn – kan bringe drømmen om 
at flyve i eget fly inden for rækkevidde af 
mange flere mennesker i Danmark. 

De fleste vil synes, at det er en god ting. 
Forhåbentlig vil nogle også gøre sig over-
vejelser om, hvad de kan bidrage med, 
til fremme af klubbens formål. Vi kan altid 
bruge en hånd, så hvis du har en god idé 

om, hvordan du kan hjælpe klubben, så 
lad os høre om den. Når vi hjælpes ad, 
kan vi alt. 

Husk i øvrigt at skrive en mail til kasserer 
Katrine på katrine@abaek.dk hvis du ikke 
modtager nyhedsbrevene fra KZ & V. Det 
kan være, at vi ikke har din mailadresse, 
eller at den vi har, ikke længere er gyldig. 

Du kan også overveje at skrive en mail til 
kursuskoordinator Tim på TJ@yachtpool.
dk, hvis du gerne vil på et af klubbens 
kurser her i efteråret. Vi planlægger bl.a. 
lærredskursus i oktober.  l

Af BES

Af BES

OY-RVT godkendelse

Hardy Vad, Henrik Gabs-Pedersen og Bent Esbensen 
ved godkendelsen af OY-RVT. 

Foto. Thomas S. Damm

KZ VII “Lark” / HB-EPS for sale

• Excellent condition

• Fully EASA compliant

•  1050h flown since total 
overhaul in 1996.

•  U8, serial 188, fitted 
with 2x75 lt tanks.

• Engine TSO 250h in 2011. 

• Prop McCauley TSO 3 years 

•  Silencer fitted, ICAO Annex 16, Vol1, Chapter 10 / 
71.8 db(A)

• COM Trig TY91 8.33 kHz

• Mode S Transponder Becker

• ELT Kannad-Integra 

• Power-Flarm anti collision device

• Mount for  mini iPad 

• 4 leather seats

• Swiss registered

Price 35.000 Euro ex Switzerland

Contact: 
Georg Zueblin in German or English
gezueb@gmail.com
+41 78 772 62 13 Billedreportage fra KZ rally 2017 er udskudt til næste nr. pga. 

pladsmangel. Red.
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Delegation  

 

 

KZ & Veteranfly Klubben (KZ & V) har siden 1981 varetaget visse op-
gaver vedrørende konstruktion, fremstilling, ombygning, reparation, 
restaurering og vedligeholdelse af luftfartøjer på amatørbasis på 
vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det er sket i medfør af 
luftfartsloven, bekendtgørelsen om delegation af opgaver til Trafik,- 
Bygge- og Boligstyrelsen og bestemmelser for civil luftfart - BL 2-2 
om godkendelse af foreninger til konstruktion, fremstilling, ombyg-
ning, reparation, restaurering og vedligeholdelse af luftfartøjer på 
amatørbasis. 

Styrelsen og KZ & V har en løbende dialog om opgavevaretagelsen 
samt om opgavetyperne, hvilket har afspejlet sig i håndbogen. Se-
nest i januar 2017, hvor styrelsen godkendte en ændring af håndbo-
gen, hvorefter KZ & V er ansvarlig for udstedelse af byggetilladelse, 
restaureringstilladelse, statuskonverterings- og importtilladelse.  

KZ & V har overfor styrelsen udtrykt, at klubben ønsker at varetage 
yderligere opgaver relateret til amatørluftfartøjer på vegne af styrel-
sen, herunder vejning og syn af luftfartøjer.  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at den måde, KZ & V hidtil 
har varetaget de delegerede opgaver på, har været tilfredsstillende. 
Styrelsen har derfor tillid til, at KZ & V vil kunne varetage yderligere 
opgaver på tilfredsstillende vis. På den baggrund delegerer styrelsen 
hermed yderligere opgaver til KZ & V. Det fulde omfang af opgaver, 
der dermed delegeres til KZ & V, beskrives nedenfor.  

Delegation 
Af Michael Dela, kontorchef i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

KZ & Veteranfly Klubben (KZ & V) har siden 1981 varetaget visse opgaver vedrørende konstruktion, fremstilling, ombyg-
ning, reparation, restaurering og vedligeholdelse af luftfartøjer på amatørbasis på vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrel-
sen. Det er sket i medfør af luftfartsloven, bekendtgørelsen om delegation af opgaver til Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen 
og bestemmelser for civil luftfart – BL 2-2 om godkendelse af foreninger til konstruktion, fremstilling, ombygning, reparati-
on, restaurering og vedligeholdelse af luftfartøjer på amatørbasis.

Styrelsen og KZ & V har en løbende dialog om opgavevaretagelsen samt om opgavetyperne, hvilket har afspejlet sig i 
håndbogen. Senest i januar 2017, hvor styrelsen godkendte en ændring af håndbogen, hvorefter KZ & V er ansvarlig for 
udstedelse af byggetilladelse, restaureringstilladelse, statuskonverterings- og importtilladelse. 

KZ & V har overfor styrelsen udtrykt, at klubben ønsker at varetage yderligere opgaver relateret til amatørluftfartøjer på 
vegne af styrelsen, herunder vejning og syn af luftfartøjer. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at den måde, KZ & V hidtil har varetaget de delegerede opgaver på, har været 
tilfredsstillende. Styrelsen har derfor tillid til, at KZ & V vil kunne varetage yderligere opgaver på tilfredsstillende vis. På den 
baggrund delegerer styrelsen hermed yderligere opgaver til KZ & V. Det fulde omfang af opgaver, der dermed delegeres 
til KZ & V, beskrives nedenfor. 

Delegationen af de opgaver, der ikke er beskrevet i det hidtidige delegationsgrundlag (BL 2-2 sammenholdt med bygge-
håndbogen samt forordet hertil) er i første omgang udtryk for en forsøgsordning, der løber over en 3-årig periode fra tids-
punktet for denne delegation. 2 år efter forsøgsperiodens start, evalueres KZ & V’s varetagelse af opgaverne. I evaluerin-
gen vil, blandt andet, indgå følgende: 

•  Kvaliteten af opgavevaretagelsen, således som den vurderes i forbindelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens lø-
bende tilsyn med KZ & V.

•  Antallet og karakteren af klager over de afgørelser, der træffes af KZ & V. 
•  Håndtering af spørgsmål vedrørende inhabilitet blandt kontrollanter mv.
•  Faktisk håndtering af de opgaver, som er omfattet af forsøgsordningen.
På baggrund af evalueringen, tages der, inden udløbet af den 3-årige forsøgsperiode, stilling til eventuel videreførelse af 
ordningen. 

I oversigten over delegerede opgaver nedenfor, efterfølges den delegation, der er omfattet af forsøgsordningen af et (F). 
Opgaveoversigten indeholder ikke en detaljeret beskrivelse af de enkelte sagsskridt, herunder procesbeslutninger, men 
alene en overordnet angivelse af, hvilke opgaver, der er delegeret.

- Godkendelse af projekter 1: 
  Tilladelse til bygning af luftfartøj (kun kendte typer) (F)
  Tilladelse til restaurering af luftfartøj (kun kendte typer) (F)
  Tilladelse til reparation af luftfartøj (kun kendte typer) (F)

1 Med godkendelsen gives der som udgangspunkt tilladelse til at påbegynde et konkret projekt. Et projekt kan omfatte byggeri, restau-

rering, reparation, en mindre ændring, import eller statuskonvertering.  Godkendelsen kan også bestå af en tilladelse til at foretage en 

mindre ændring af et godkendt projekt.
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  Tilladelse til mindre ændring af luftfartøj (kun kendte typer) (F)
  Tilladelse til import af amatørbygget luftfartøj (kun kendte typer) (F)
  Tilladelse til import af fabriksbygget bilag II luftfartøj (kun kendte typer) (F) 
  Tilladelse til statuskonvertering af dansk registreret Bilag II luftfartøj fra luftdygtighedsbevis til national flyvetilladelse 
(F)

- Godkendelse af: 
  Vedligeholdelsessystem (program, redegørelse og arrangement)
  Funktionsprøveprogram
  Prøvebelastningsprogram
  Prøveflyvningsprogram
  Prøveflyvningsrapport
  Flyvehåndbøger

-  Endeligt syn af flyvemaskiner (F)
-  Udstedelse af flyvetilladelse til prøveflyvning
-  Udstedelse af flyvetilladelse til konformitetsflyvning
-  Fornyelse af national flyvetilladelse
-  Udstedelse af nationalt støjcertifikat for flyvemaskiner (F)
-  Kontrol, inspektion og besigtigelse af luftfartøjer og byggeforhold 

-  Almindeligt tilsyn med luftfartøjer, som foreningen har udstedt godkendelser eller tilladelser til:
- Behandlingen af sager om aktindsigt
- Indstilling til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om godkendelse af projekter, der omfatter nye typer 
-  Indstilling til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om godkendelse af projekter vedrørende luftfartøjer, der tidligere har fået 

foretaget en større ændring, eller hvor der ønskes foretaget en større ændring

- Indstilling til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om godkendelse af:
  Prøveflyvningssagkyndige
  Kontrollanter

- Indstilling til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om udstedelse af:
  National flyvetilladelse
  Registreringsbevis
  Radiobevis
  Flyvetilladelse til færgeflyvning

Når foreningen varetager administrationen af området på vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, skal sagsbehand-
lingen ske i overensstemmelse med forvaltningsretlige regler og principper, i henhold til BL 2-2, relevante normer og pro-
cedurer samt retningslinjerne i afsnit C/sagsbehandling. Retningslinjerne skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligsty-
relsen. De forvaltningsretlige kompetencer kan blandt andet tilvejebringes ved deltagelse i forvaltningskurser udbudt af 
styrelsen. Kurserne vil være obligatoriske for foreningsrepræsentanter, der deltager i afgørelsesarbejdet. 

Konkret betyder det, at reglerne i forvaltningsloven, kapitel 2-7 og offentlighedsloven, dog bortset fra §§ 11-12 og 15-17, 
finder anvendelse på den sagsbehandling, der varetages af foreningen. 

Derudover skal blandt andet de forvaltningsretlige principper om ligebehandling, proportionalitet, sagsoplysning og for-
bud mod magtfordrejning, iagttages ved udførelsen af de myndighedsopgaver, foreningen varetager på Trafik-, Bygge- 
og Boligstyrelsens vegne.
Styrelsen fører tilsyn med opgavevaretagelsen. l
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REFERAT KZ OG V GENERALFORSAMLING 12. AUGUST 2017

1.  Valg af dirigent. Niels Kjær blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var 
rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af beretning. Ved formand Bent Esbensen.

Årsberetning 2016/2017
BESTYRELSEN 2016/2017
Formand: Bent Esbensen
Næstformand: Tim Jørgensen
Sekretær: Helge Andersen 
Kasserer: Katrine Bæk
Webmaster: Palle Christensen
PU-Formand: Henrik Gabs-Pedersen
Rekrutteringsansvarlig: Troels Juhl 
Kristensen

BESTYRELSESARBEJDET
Bestyrelsen konstituerede sig efter gene-
ralforsamlingen som ovenfor anført med 
den undtagelse, at Katrine i årets løb har 
afløst Ib Bentzien på kassererposten. 

Idet det er forbundet med store omkost-
ninger at samle bestyrelsen fysisk, foregår 
det meste af bestyrelsesarbejde ’på net-
tet’. De sager, som skal behandles af be-
styrelsen, behandles løbende ved hjælp af 
e-mail og telefon. Dels fremmer det eks-
peditionen og dels sparer det mange kø-
repenge. 

MEDLEMSSITUATIONEN  OG 
MEDLEMSSERVICE
Klubbens medlemstal var, den 30/7, 500 
personer. Det er 14 mindre end sidste år, 
men i betragtning af den krise, GA befin-
der sig i, ikke uforklarligt. 

Her kan gentages fra sidste år: 
Situationen er den, at de gamle falder fra 
og få nye kommer til. Det er som om de, 
der ønsker at flyve privatflyvning, i høje-
re grad overvejer UL-vejen (som nu i øv-
rigt har fået en MTOW på 600 kg. i DK) 
end ’rigtige’ luftfartøjer. Når man spørger 
ind til årsagen, er det næsten altid de van-
vittige udgifter til erhvervelse af PPL og 
de høje vedligeholdelsesomkostninger til 
EASA-certificerede fly. Det kan vi, i fælles-
skab, gøre noget ved. Hjælp Troels i hans 
bestræbelser på at fortælle om os og BL 
2-2 ordningen, ved at I fortæller så mange 
som muligt om de bedre forhold, privat-
flyvningen har fået hos os. 

Det synes at være tilfældet, at mange po-
tentielle flyejere har fået øje på den fordel 
det er at operere et fly på BL 2-2 status. 
Dels er både vedligehold og papirarbej-
de ’gratis’ i og med, at man laver det selv 
– og dels er de mennesker, man i den for-
bindelse har med at gøre – alle kyndige 
udi små og gamle fly. Der har været man-
ge henvendelser med spørgsmål om ’sta-
tuskonvertering’ af fly til BL 2-2 ordnin-
gen. Fælles for mange af spørgsmålene 
har været, at der lader til at herske en del 
tvivl om, hvad Annex-II fly er og hvad BL 
2-2 ordningen er for noget. Her har KZ & 
V forsøgt at informere, både på hjemmesi-
den og i bladet.  
Vi er næsten kommet i mål med vore for-
handlinger om at overtage al administra-
tion af BL 2-2 luftfartøjer fra TBST. Forlø-
bet herom har været (meget) langt og vi er 
kommet vidt omkring. Det har bl.a. givet 
anledning til at lære en masse nyt om for-
valtnings- og offenlighedslov samt om da-
taforordning. 
Til gengæld opnår vi nu delegering af af-
gørelseskompetencer i forhold til luft-
fartsloven, så vi selv kan udføre alle ad-
ministrative opgaver i relation til bygning, 
restaurering, import og statuskonvertering 
af flyvemaskiner. 
Vi kan herunder foretage den autorisere-
de vejning, udstedelse af nationalt støjcer-
tifikat, endeligt syn og indstilling til TBST’s 
udstedelse af national flyvetilladelse, regi-
streringsbevis og radiotilladelse. 
Hermed er det bestyrelsens opfattelse, at 
vi på bedste vis lever op til vedtægternes 
bestemmelser om befordring af forenin-
gens formål. 

ØKONOMI
Klubbens primære drift giver underskud i 
år. Læg mærke til, at størsteparten af un-
derskuddet skyldes, at 10% af de kon-
tingenter, som er opkrævet, ikke er betalt 
ved regnskabsårets afslutning. 
Det kan indikere, at der hidtil ikke har væ-
ret den fornødne opmærksomhed på op-

følgning og rykkerprocedurer ved kontin-
gentrestancer.
Heldigvis har vi fået en ny og meget effek-
tiv kasserer, så der vil fremover blive bragt 
en mere effektiv og konsekvent påmindel-
sesprocedure i anvendelse. 
Ligeledes heldigvis har vi haft en stor ak-
tivitet i Projektudvalget sidste år. Der er 
mange, som har ønsket at importere/sta-
tuskonvertere/bygge og restaurere, så 
de indkomne midler herfra, sammenholdt 
med et overskud af kursusafdelingen, be-
virker, at klubben har sorte tal i regnskabs-
året. 
Det skal herunder bemærkes, at vi er be-
gyndt at afskrive på klubhuset, hanga-
ren og de flyprojekter, vi har på lager. Den 
bogførte værdi af klubbens aktiver bør af-
spejle virkeligheden og ikke blot en an-
skaffelsespris, som aktiverne sandsynligvis 
ikke kan realiseres til. 

OSCAR YANKEE
Foruden sit engagement som webmaster, 
har Palle nu fungeret som bladredaktør i 
to år. Han har produceret nogle fine blade, 
som det er mit indtryk, at medlemmerne 
og omverdenen synes om. Tak til de skri-
benter, som har medvirket til, at klubbladet 
er læseværdigt og interessant.
Her skal i øvrigt lyde en opfordring til ikke 
at smide OY i papirkurven, når det er læst. 
Tag det med til tandlægen, frisøren eller 
lægen og læg det i venteværelset. Det kan 
måske give et par nye medlemmer hen ad 
vejen. 

NYHEDSBREVE
Det nyhedsbrev, som formanden sender, 
forsøges stadig bragt en gang om måne-
den. Det indeholder bl.a. nyt fra EAA og 
nyheder fra Trafikstyrelsen og anden info, 
f.eks. invitationer til forskellige arrange-
menter og nyt fra verden omkring os, bl.a. 
i form af KDA’s bulletiner. 
Nyhedsbrevene bliver sendt til pt. 449 
e-mailadresser. Iflg. rapporten fra mail-
programmet, bliver nyhedsbrevene i gen-
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Fortsættes næste side

nemsnit åbnet af 60,9% af modtagerne og 
25,9% klikker på et eller flere af de links, 
som findes i nyhedsbrevet.
Hvis man ikke får et nyhedsbrev pr. e-mail, 
er det nok fordi kassereren ikke har ens 
e-mailadresse. Hvis man ønsker at modta-
ge nyhedsbrevene, må man selv tage ini-
tiativ til, at ens e-mailadresse bliver kendt 
af klubben. 

KLUBBENS HJEMMESIDE
Klubbens ansigt udadtil, i form af hjemme-
siden, er nu teknisk velfunderet og profes-
sionelt drevet. Siden er velfungerende og 
byder bl.a. på en altid opdateret bygge-
håndbog og på medlemmernes annoncer 
om stort og småt.
Palle Christensen har påtaget sig opgaven 
som webmaster og som sådan er det Pal-
le, man skal henvende sig til, hvis man har 
ønsker og/eller forslag til indhold eller funk-
tioner på hjemmesiden. 

MØDER MED TRAFIKSTYRELSEN
I årets løb har der været afholdt adskilli-
ge møder med TBST. Noget nyt på den-
ne front er, at TBST har besluttet at udfase 
de ’unionsmøder’, hvor alle KDA’s unioner 
samlet mødte op for at diskutere emner af 
interesse for unionerne. Det har vist sig, at 
mødernes værdi for deltagerne efterhån-
den var begrænset, idet emnerne af inte-
resse for de enkelte unioner i mindre grad 
har fælles bevågenhed. 
I stedet for de fælles møder opfordrer 
TBST til, at interessegrupperne tager ini-
tiativ til bilaterale forhandlinger, når det er 
nødvendigt. Vi i KZ & V bifalder absolut 

den holdning, idet den fremmer størst mu-
lig effektivitet og mindsker spild af tid. 
Som et skridt på vejen mod delegering af 
opgaver fra TBST til KZ & V har det me-
ste af projektudvalget været på kursus i 
forvaltningslov. Det var en god oplevelse 
at blive gjort klogere på forvaltningsret af 
TBSTs jurister – og helt nødvendigt i den 
nye virkelighed, som KZ & V befinder sig i, 
når vi selv skal stå for ’hele butikken’.
Jeg finder det på sin plads at minde om, 
at klubbens medlemmer skylder Projekt-
udvalget – og specielt formand Henrik 
Gabs og chaptersekretær Palle Skovgaard 
- en stor tak for de mange, mange timer 
der er lagt i arbejdet med at gøre det nem-
mere og (meget) billigere at flyve i eget fly i 
Danmark.  

KURSER
I årets løb har vi afholdt endnu et vedlige-
holdelseskursus på Vamdrup Flyveplads. 
I takt med, at flere og flere ønsker at købe 
og importere færdigbyggede luftfartøjer, 
bliver det en forudsætning for at kunne 
overtage vedligeholdelsesretten, at man 
deltager i et af klubben arrangeret vedlige-
holdelseskursus.
 Vi er så heldige, at Rune fra Airservice 
Vamdrup (næsten) frivilligt har meldt sig 
som instruktør og at Bent Iversen, som 
ejer Airservice Vamdrup, gratis stiller sit 
værksted og øvrige faciliteter til rådighed. 
Det skylder medlemmerne dem stor tak 
for. 
Der har også været afholdt trækursus i 
Stauning, med Hardy Vad som instruktør. 
Igen en stor succes, hvor kursisterne både 

fik fagligt udbytte og hygge ud af anstren-
gelserne. 
Desværre måtte et planlagt lærredskursus 
aflyses pga. mangel på deltagere. Vi plan-
lægger et nyt til oktober i år. 
Det er Tim Jørgensen, der som kursus-
koordinator står for alle de praktiske ting 
vedrørende planlægning og afholdelse af 
kurserne. Det ville være fint, om I, der har 
været på et godt kursus, husker at sige 
tak til Tim, for al den tid, han anvender på 
planlægningen af kurserne. 

KZ&V SOM EAA CHAPTER
Som det vil være de fleste bekendt, er KZ 
& V organiseret som EAA Chapter 655. 
Det har vi enorm gavn af. EAA og AOPA er 
meget store og handlekraftige organisatio-
ner, som opnår kæmpe politiske resultater. 
Gode eksempler fra det sidste års tid er, at 
EAA har fået FAA til at forstå, at det er en 
sikkerhedsmæssig gevinst for ALLE fly at 
have tidssvarende instrumentering og en 
funktionsdygtig autopilot. Det er derimod 
ikke afgørende for funtionaliteten – og der-
med sikkerhedsgevinsten – om udstyret er 
TSO’et. Forhandlingernes resultat er ble-
vet, at FAA har godkendt STC’er så f.eks. 
autopiloter, som hidtil kun har måttet an-
vendes i experimental-fly, nu kan installe-
res i f.eks. Cessna 172. 
Det er en stor sejr for fornuften og et godt 
billede af, hvad man kan, hvis man står 
sammen og lægger noget energi i sagen. 
Derfor: Hvis du ikke allerede er det, så 
meld dig ind i EAA. Det er en fantastisk 
ressourcestærk organisation, som bl.a. ar-
rangerer AirVenture i Oshkosh og som har 

Foto: Kurt Saxkjær
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en åre med i vandet på de allerfleste om-
råder. Hvis det ikke var for det eksempel 
og det arbejde, EAA hhv. viser og udfører, 
ville ingen af os kunne flyve i BL 2-2 fly i 
dag. Igen: Meld dig ind, for sammen er 
vi stærke! 

EAA har givet præsidenterne for sine 
chapters lov til at tilbyde medlemmerne et 
halvt års gratis intro-medlemskab af EAA. 
Hvis man sender mig en mail med navn, 
adresse, telefonnummer, og fødselsda-
to, sørger jeg for, at man bliver meldt ind. 
Gratis er en go’ pris – selv for smånærige 
danskere.

KZ&V SOM KDA UNION
Baggrunden for det af bestyrelsen frem-
satte forslag om ændring af KZ & Vs ved-
tægter er, at vi føler, at det er på tide at 
sige farvel til KDA. 
Som det ses i regnskabet, har vi i år sendt 
kr. 60.000 til KDA. Det ville da også være 
fint, hvis vi følte, at klubbens medlemmer 
fik nogen som helst valuta for pengene. 
Det er imidlertid svært at se, hvor KDA 
fremmer og hjælper KZ & Vs sag og for-
mål. 

Vort interesseområde er, omend bredt, så 
alligevel specialiseret og kræver megen 
indsigt og ekspertise at administrere. Af 
den grund ønsker vi ikke at lade os repræ-
sentere overfor myndighederne gennem 
KDA, men tager hellere kontakten direkte. 

KZ & Vs bestyrelse – som arbejder frivilligt 

og ulønnet – mener desuden, at det er for-
målsløst, at KDA har lønomkostninger til 
en ’generalsekretær’ i størrelsesordenen 
kr. 600.000 pa.  

Derfor har bestyrelsen valgt at spørge ge-
neralforsamlingen, om den er enig i, at det 
må være KZ & V s medlemmers eget valg, 
om de ønsker at støtte KDA med kr. 200 
om året. (Så kan de gerne melde sig ind 
som direkte medlemmer). Hvis det er til-
fældet, skal der stemmes for bestyrel-
sens forslag om, at KZ & V udmelder sig 
af KDA. 
Hvis man ønsker, at det stadig skal være 
tvungent for KZ & Vs medlemmer at betale 
til KDA, skal man stemme imod. 

RESTAURERINGSFONDEN
Restaureringsfonden lever og har det 
godt. Til forskel fra før, har fonden antaget 
den gode idé fra Træskibsfonden, at der 
ydes rente- og afdragsfrie lån, som først 
forfalder, hvis flyet sælges eller hvis det ha-
varerer. 

RALLY
Tilbagemeldingerne fra sidste års rally var 
mange og positive, så vi fortsætter på 
samme måde i år, om end i lidt større – og 
genkendelige - rammer. 

Det er Tim Jørgensen, som har stået for 
arrangementet, men det er medlemmer-
ne, der laver den gode stemning, så jeg vil 
slutte denne del af beretningen med at øn-
ske alle et godt rally. 

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 
Gorm Kristensen takkede bestyrelsen for 
det store arbejde, den lagde i klubben.

Indlæg fra AAA ved Bjarne Gren 
AAA har været 35 år i Avedøre. Hangaren 
er restaureret og forbedret og har 100 års 
jubilæum. I forbindelse med restaurering af 
Hærens Piper Cub OY-AZZ har vi overta-
get en del reservedele fra FLYHIS, bl.a. 15 
sideror! ”Aeronautisk Dag” var en stor suc-
ces med 8.000 besøgende på fire timer. 
Flyveaftener hver anden torsdag på Ring-
sted. Andelslandsbyen Nyvang med Zone 
KZ III. Genopbygning af KZ III OY-DVA 
og KZ II Kupé OY-DHK. 110 medlemmer 
hvoraf 35 -40 er aktive. Værløse projektet 
følges. Foredragsaftener ved Knud H. Jør-
gensen.

Indlæg fra Strut Nordjylland ved 
Torben Matzen
Chipmunk fik skadet propellen. En ny blev 
fundet i Australien. KZ VII flyver. KZ III re-
staureres. Der hjælpes med den ”anden” 
Hær Piper Cub, renovering af ikke-flyven-
de Harvard i Harvard Danmark projektet. 
Landing på stranden ved Blokhus.

3) Fremlæggelse af regnskab. Kasserer 
Katrine Friborg Bæk fremlagde regnska-
bet. Regnskabet balancerer med et ”0” ef-
ter et plus på 18.000,- kr. i kursregulering. 
Bemærk! Ti % af medlemmerne har ikke 
betalt kontingent til tiden. Efter en rykker 
har 1/3 efterfølgende betalt. 

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
Bent Esbensen, Henrik Gabs-Pedersen 
og Palle Christensen valgt. Katrine Friborg 
Bæk formelt godkendt af generalforsam-
lingen.

6) Valg af revisorer. Steen Seit Jesper-
sen og Bjarne Gren valgt. 

7) Behandling af indkomne forslag. 
Bestyrelsens forslag om ændrede ved-
tægter kunne ikke vedtages med kvalifice-
ret flertal. Forslaget henvist til ekstraordi-
nær generalforsamling herefter.

8) Eventuelt. Endnu en ros for at forenin-
gen drives meget professionelt. Fur invi-
terede til fest i anledning af 25 år som fly-

veplads. Vesthimmerland inviterede også 
på fly in.
Ekstraordinær generalforsamling.

Forslaget til ændrede vedtægter blev ved-
taget med simpelt flertal. Opsigelse af 
overenskomst med KDA pr. 31. august 
2018. l

Kontingent: Standard Plus Premium

Pris pa. DKK: 400 600 5.600

Kontingentet 
omfatter

Medlemskab af 
KZ & V, incl. med-
lemsblad og øvrige 
medlemsfordele

Medlemskab af KZ & V, inkl. medlemsblad og 
øvrige medlemsfordele, samt løbende anven-
delse af teknisk ekspertise for ét luftfartøj. 
Hvis det ønskes at anvende løbende tek-
nisk ekspertise for mere end ét luftfartøj, er 
tillægskontingentet herfor kr. 200 pr. luft-
fartøj.

Medlemskab af KZ & V, inkl. medlemsblad og 
øvrige medlemsfordele, samt første års an-
vendelse af teknisk ekspertise for ét luftfartøj.
Hvis det ønskes herudover at anvende lø-
bende teknisk ekspertise for mere end ét 
luftfartøj, er tillægskontingentet herfor kr. 
200 pr. luftfartøj.

4) Fastsættelse af kontingent. 
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Fortsættes næste side

VEDTÆGTER:
§1 – Navn
Klubbens navn er:  
KZ & Veteranfly Klubben

§2 – Formål 
Klubbens formål er: 
a)  at værne om de i Danmark af Skandi-

navisk Aero Industri ved V. Kramme og 
K. G. Zeuthen byggede flyvemaskiner 
og andre veteranfly. 

b)  at øge interessen for stadig at holde 
flyene i god og flyvedygtig stand. 

c)  at fremme amatørbygning af luftfartø-
jer i Danmark. 

§ 3 Befordring af formål 
Klubbens formål skal fremmes ved: 
a)  at der mindst en gang årligt afholdes 

et KZ-Rally. 
b)  at der udgives et blad, som redigeres 

efter bestyrelsens beslutning. 
c)  at klubben er behjælpelig med formid-

ling af kontakten til myndighederne og 
taler medlemmernes sag overfor disse. 

d)  at facilitere import af amatørbyggede 
luftfartøjer fra udlandet, med henblik på 
drift som BL 2-2 luftfartøjer i Danmark. 

e)  at facilitere statuskonvertering af uden-
landsk- og danskregistrerede luftfartø-
jer fra std. luftdygtighedsbevis eller fly-
vetilladelse til national flyvetilladelse, 
med henblik på drift som BL 2-2 luft-
fartøjer i Danmark. 

f)  at klubben efter evne skaffer medlem-
merne fordele under vedligeholdelsen 
af deres fly. 

g)  at der gives medlemmer i et lokalom-
råde mulighed for at danne en lokal-
afdeling af KZ & Veteranfly Klubben. 
Lokalafdelingens vedtægter skal god-
kendes af KZ & Veteranfly Klubbens 
bestyrelse. 

§ 4 Forhold til andre organisationer
Klubben kan søge samarbejde med an-
dre organisationer (inden- som udenland-
ske) inden for flyvning. 

§ 5 Medlemmerne
Som medlemmer af klubben kan der 

være ordinære medlemmer og æresmed-
lemmer.
a)  Som ordinære medlemmer kan opta-

ges enhver uberygtet person, der er
 1)  aktivt flyvende og/eller amatørbyg-

ger.
 2)  ikke aktivt flyvende og interesserede 

i øvrigt.
 3)  ejer/medejer af et KZ fly eller andet 

fly.
 4)  firmaer, institutioner eller organisati-

oner efter bestyrelsens beslutning.
b)  Som æresmedlemmer kan af gene-

ralforsamlingen udnævnes danske og 
udenlandske personer efter enstem-
mig indstilling af bestyrelsen.

§ 6 Stemmeret
Ordinære medlemmer og æresmedlem-
mer har stemmeret til generalforsamlin-
gen.
Intet medlem har mere end én stemme, 
og stemmeret opnås først efter at forfal-
dent kontingent er betalt.

§ 7 Ophør af medlemskab
Medlemskab ophører:
a)  ved skriftlig udmeldelse af klubben 

med mindst tre måneders varsel forud 
for udløbet af den periode, for hvilken 
der er betalt kontingent.

b)  ved kontingentrestance i mere end 2 
måneder trods skriftligt påkrav til sidst 
kendte adresse.

c)  ved eksklusion, der kan finde sted, når 
et medlem har gjort sig skyldig i en 
handling, der kan skade klubbens an-
seelse og interesser.

Bestemmelse om eksklusion kan træffes 
af bestyrelsen og kræver enstemmighed. 
Kan dette ikke opnås i bestyrelsen, fore-
lægges sagen for generalforsamlingen til 
afgørelse. Ved ophør af medlemskab op-
hører enhver ejendomsret til klubbens 
mulige formue. 

§ 8 Kontingentet 
Klubkontingentets størrelse fastsættes 
på hvert års generalforsamling og er gæl-
dende umiddelbart derefter. Kontingen-
tet forfalder til betaling ved indmeldelse i 

klubben og derefter ved udløbet af hver 
12 måneders periode, for hvilken der er 
betalt kontingent.
Ordinære medlemmer betaler klubkon-
tingent.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 9 Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse på 7 per-
soner, som varetager klubbens interes-
ser og forvalter dens midler. Bestyrelsen 
vælges på den årlige generalforsam-
ling blandt klubbens stemmeberettigede 
medlemmer.
De 4 og de 3 af bestyrelsen afgår skifte-
vis hvert andet år, første gang ved lod-
trækning. Genvalg kan finde sted.
Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer skal 
være amatørbyggekyndige.
Bestyrelsen konstituerer sig selv i det før-
ste på generalforsamlingen følgende be-
styrelsesmøde med formand, næstfor-
mand, kasserer, sekretær og evt. andre 
poster.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfæl-
de af stemmelighed er formandens stem-
me afgørende. Skriftlig behandling af sa-
ger kan forekomme. 

§ 10 Supplering i bestyrelsen 
Ved vakance i bestyrelsen supplerer den-
ne sig selv med et nyt medlem, som træ-
der i det afgåede medlems sted. Supple-
ringen skal godkendes på næstfølgende 
generalforsamling. 

§ 11 Udvalgsmedlemmer 
Bestyrelsen kan blandt klubbens med-
lemmer nedsætte udvalg til behandling af 
arbejdsopgaver, der specificeres af be-
styrelsen. Bestyrelsen skal så vidt mulig 
være repræsenteret i udvalgene. Udval-
gene refererer direkte til klubbens be-
styrelse og har ingen besluttende myn-
dighed. Udvalgsmedlemmer deltager i 
bestyrelsens møde, når bestyrelsen finder 
dette formålstjenligt, men uden at have 
stemmeret ved møderne. Bestyrelses-
medlemmer, der er udvalgsmedlemmer, 
har stemmeret ved møderne. Udvalg op-
løses efter bestyrelsens beslutning. 

KZ & Veteranfly Klubben
(Stiftet 31. maj 1969)
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§ 12 Regnskab 
Klubbens regnskabsår løber fra 1. april 
til 31. marts det følgende år. Regnskabet 
skal efter revision af to af klubbens med-
lemmer forelægges generalforsamlingen 
til godkendelse. 

§ 13 Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er klubbens højeste 
myndighed i alle klubbens anliggender. 
Generalforsamlingen afholdes hvert år i 
forbindelse med det årlige KZ Rally. Der 
indkaldes skriftligt, evt. ved meddelelse i 
klubbens blad, med mindst 8 dages var-
sel, med angivelse af sted, tid og dagsor-
den for generalforsamlingen. 
Ekstraordinær generalforsamling indkal-
des efter bestyrelsens beslutning eller når 
begæring skriftligt fremsættes derom af 
mindst 1/3 af klubbens medlemmer, med 
angivelse af begrundelse, til klubbens be-
styrelse. 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, 
valgt blandt klubbens medlemmer. Af-
gørelse på generalforsamlingen sker ved 
simpel stemmeflerhed blandt de frem-
mødte stemmeberettigede medlemmer. 
Skriftlig afstemning kan finde sted, når 
dirigenten eller mindst ti medlemmer af 
klubben forlanger det. 

§ 14 Dagsorden 
På den ordinære generalforsamling skal 
følgende dagsorden behandles: 
1) Valg af dirigent. 
2)  Aflæggelse af beretning. 
3) Fremlæggelse af regnskab. 
4) Fastsættelse af kontingent. 
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
6) Valg af revisorer. 
7) Behandling af indkomne forslag. 
8) Eventuelt.

Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen for 
behandlingen af dagsordenens punkter. 
Forslag, der tilsigter at fremkalde en ge-
neralforsamlingsbeslutning, skal være be-
styrelsen i hænde senest 1. maj og skal 
fremgå af den i indkaldelsen angivne 
dagsorden. 

§ 15 Vedtægtsændringer 
Til ændring af klubbens vedtægter kræ-
ves, at der på generalforsamlingen er 
mindst 1/6 af klubbens medlemmer til 
stede, og at 4/5 af de fremmødte stem-
mer for ændringen. Er den nødvendige 
majoritet til en vedtægtsændring til ste-
de på en generalforsamling, men uden 
at 1/6 af klubbens medlemmer er til ste-
de, kan bestyrelsen indkalde til en ny ge-
neralforsamling med vedtægtsændringen 
for øje, og her kan ændringen foretages 
med simpel stemmeflerhed. 

§ 16 Klubbens opløsning 
Bestemmelse om klubbens opløsning 
kan kun foretages på en til dette formål 
indkaldt generalforsamling. Mindst halv-
delen af klubbens medlemmer skal være 
mødt og mindst 3/4 af de fremmød-
te medlemmer skal stemme for opløs-
ningen. Hvis ikke halvdelen af klubbens 
medlemmer er mødt, kan bestyrelsen in-
den 3 måneder herefter indkalde til en 
ny generalforsamling, der træffer afgø-
relse med hensyn til klubbens opløsning 
ved simpel stemmeflerhed. Ved klubbens 
opløsning tilfalder den evt. formue Dan-
marks Flymuseum. 

§ 17  Vedrørende alene funktionen 
som EAA Chapter 

I henhold til paragraf (4) indleder KZ & Ve-
teranfly Klubben samarbejde med Expe-
rimental Aircraft Association (EAA) i USA 
fra 1. marts 1979, således at klubben 
fungerer som EAA-Chapter nr. 655. 

A.  I henhold til artikel 3 i EAA’s love, er 
EAA’s formål følgende: 
1)  at fremme og opmuntre privatflyv-

ning som hobby og rekreation 
2)  at samarbejde med og assistere 

myndighederne i udviklingen af luft-
fartsmæssige aktiviteter. 

3)  at fremme og opmuntre til flyvesik-
kerhed ved konstruktion, bygning 
og flyvning med alle typer af luftfar-
tøjer. 

4)  at fremme og opmuntre den almin-
delige mands anstrengelser (“grass 

roots efforts”) i relation til flyvemæs-
sig forskning og udvikling. 

B.  I henhold til EAA’s love gælder følgen-
de for EAA chapters (afdelinger): 
1)  ti medlemmer af EAA kan danne et 

lokalt chapter. Hvert chapter skal 
have et nummer og et navn. Der 
skal vælges en præsident, vicepræ-
sident, samt sekretær og kasse-
rer, som alle skal være medlemmer 
af EAA. 

2)  EAA-Chapteret skal ikke fungere 
kommercielt. 

3)  EAA i USA har intet ansvar for det 
enkelte chapters aktiviteter. 

4)  intet chapter eller det enkelte med-
lem kan udtale sig på EAA’s vegne i 
nogen sag uden godkendelse dertil.

C.  Af praktiske grunde virker KZ & Ve-
teranfly Klubbens bestyrelse under 
klubbens funktion som EAA-Chapter 
nr. 655 i nødvendig udstrækning (jvf. 
pkt. B.1) som bestyrelse i chapteret. 

D.  KZ & Veteranfly Klubbens funktion 
som EAA Chapter 655 indskrænker 
ikke klubbens hidtidige funktion. Klub-
ben beholder sit navn uændret, og 
med undertitel: EAA Chapter 655. 

E.  Medlemskab af EAA i USA medfører 
ikke automatisk medlemskab af KZ & 
Veteranfly Klubben (EAA Chapter 655) 
uden særlig begæring derom. 

(Disse vedtægter vedtaget på generalfor-
samling 9. juni 1979 i Stauning, og med 
ændring af (7b) 22. november 1980 ved 
ekstraordinær generalforsamling i Hor-
sens samt tilføjelse af (3g) 16. juni 1984 
ved generalforsamling i Stauning. Herud-
over ændret (5, 6 og 8)ved ekstraordinær 
generalforsamling i Stauning 17. septem-
ber 2011 og ændret (§13) ved ekstraor-
dinær generalforsamling i Stauning 10. 
august 2013. Ændret (§2, 3, 5, 6, 8 og 
16) ved ekstraordinær generalforsamling i 
Stauning 12. august 2017).

Foto: Kurt Saxkjær
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KZ

DANMARK

KZ & VETERANFLY KLUBBEN
CVR 1573 9649

Årsregnskab 2016/17
RESULTATOPGØRELSE
Noter Navn 2016/2017 2015/2016
1 Indtægter primær drift 253.938 221.668
2 Omkostninger primær drift -141.602 -144.567
3 Oscar Yankee -91.255 -91.345
4 Drift af klubhus -51.013 -39.856
5 Drift af hangar -2.833 2.926
 Resultat af primær drift -32.766 -51.174
6 Resultat af projektudvalget 33.355 -9.395
7 Kursusvirksomhed 4.484 0
 Resultat før renter 5.073 -60.569
8 Renteindtægter 17.712 2.686
 PERIODENS RESULTAT 22.785 -57.883
 
AKTIVER  
Noter Navn 31.03.2017 31.03.2016
 Anlægsaktiver  
9 Klubhus 278.350 298.232
10 Hangar 72.152 77.306
11 Flyprojekter 55.347 0
 Anlægsaktiver i alt 405.849 375.538
 
 Omsætningsaktiver  
 Tilgodehavende kontingenter 15.550 0
 Øvrige tilgodehavender 0 0
 Værdipapirdepot 451.836 451.836
 Bank 7670 2071 665 320.572 341.594
 Omsætningsaktiver i alt 787.958 793.430
 AKTIVER I ALT 1.193.807 1.168.968

 PASSIVER  
Noter Navn 31.03.2017 31.03.2016
12 Egenkapital 860.138 837.353
 
 Gæld  
 Kreditorer 31.990 799
 Forudbetalt kontingent 190.144 197.345
13 Restaureringsfonden i alt 111.534 133.471
 Gæld i alt 333.668 331.615
 PASSIVER I ALT 1.193.806 1.168.968
 

BESTYRELSENS PÅTEGNING 
Stauning, den 12. august 2017
Bent Esbensen -Palle Christensen- Henrik Gabs-Pedersen - Helge Andersen - Tim Jørgensen - Troels Juhl Kristensen -Katrine Bæk

DE INTERNE REVISORERS PÅTEGNING 
Vi har revideret årsregnskabet i KZ og Veteranflyklubben for regnskabsåret 2016/2017. Regnskabet udviser et resultat på kr. 31.749.
Revisionen har omfattet en stikprøvevis gennemgang af alle bilag mm. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Vi kan derfor erklære, at regnskabet efter vores opfattelse giver et retvisende billede af foreningens drift i 2016/2017.
Stauning, den 12. august 2017

  Bjarne Gren          Steen Seit Jespersen
Fortsættes næste side
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

1 Indtægter primær drift 2016/2017 2015/2016
 Kontingenter 212.137 171.486
 KDA kontingenter 57.200 55.795
 Årets ej indbetalte kontingenter -22.600 0
 Reg. forudbetalte kontingenter 7.201 0
 Opkrævningsomkostninger 0 -5.613
 Indtægter primær drift i alt 253.938 221.668

2 Omkostninger primær drift 2016/2017 2015/2016
 KDA kontingenter -59.200 -55.795
 KZ Rally -17.359 -43.005
 Småanskaffelser -9.795 0
 Bestyrelsesansvarsforsikring -6.572 -6.218
 Kørselsgodtgørelse, diverse -8.362 0
 Rejseomkostninger, diverse -506 0
 Mødeomkostninger, diverse -5.918 -12.443
 Kontorartikler, IT, porto mv. -17.280 -5.339
 Gaver og repræsentation -1.177 -705
 Reklame og udstillinger 0 -9.032
 Kontingenter, diverse -9.792 0
 Mødeomkostninger, KDA -456 -9.928
 Kørselsgodtgørelse, KDA -1.193 0
 Mødeomkostninger, TBBST -40 -252
 Diverse omkostninger 0 -1.850
 Afskrivninger, flyprojekter -3.953 0
 Omkostninger primær drift i alt -141.602 -144.567

3 Oscar Yankee 2016/2017 2015/2016
 Oscar Yankee – tryk -62.736 -52.804
 Oscar Yankee – distribution -28.519 -40.091
 Annonceindtægter 0 1.550
 Oscar Yankee i alt -91.255 -91.345

4 Drift af klubhus 2016/2017 2015/2016
 Lejeindtægt, klubhus 4.500 1.450
 Drift og vedligehold, klubhus -35.631 -41.306
 Afskrivninger, klubhus -19.882 0
 Drift af klubhus i alt -51.013 -39.856

5 Drift af hangar 2016/2017 2015/2016
 Lejeindtægt, hangar 3.600 4.800
 Drift og vedligehold, hangar -1.280 -1.874
 Afskrivninger, hangar -5.154 0
 Drift af hangar i alt -2.833 2.926
 
6 Projektudvalget 2016/2017 2015/2016
 Indtægter projektudvalget  
 Teknisk kontingent 21.600 27.400
 Byggetilladelser, PU 29.400 0
 Importtilladelser, PU 4.000 0
 Statuskonverteringer, PU 5.000 0
 Indtægter projektudvalget i alt 60.000 27.400
 
 Omkostninger projektudvalget  
 Småanskaffelser, PU -10.838 -23.813
 Kørselsgodtgørelse, PU -9.257 0
 Mødeomkostninger, PU -5.640 0

 Diverse driftsudgifter, PU -911 -12.982
 Omkostninger projektudvalget i alt -26.645 -36.795
 
 Resultat af projektudvalget 33.355 -9.395

7 Kursusvirksomhed 2016/2017 2015/2016
 Vedligeholdelseskursus 8.987 0
 Lærredskursus -1.819 0
 Trækursus -2.439 0
 Hjemmebyggermøder -245 0
 Kursusvirksomhed i alt 4.484 0

8 Renteindtægter 2016/2017 2015/2016
 Kursgevinst, værdipapirer 17.712 2.686
 Renteindtægter i alt 17.712 2.686

9 Klubhus 2016/2017 2015/2016
 Klubhus, anskaffelse primo 298.232 298.232
 Klubhus, årets afskrivninger -19.882 0
 Klubhus i alt 278.350 298.232

10 Hangar 2016/2017 2015/2016
 Hangar, anskaffelse primo 77.306 77.306
 Hangar, årets afskrivninger -5.154 0
 Hangar i alt 72.152 77.306

11 Flyprojekter 2016/2017 2015/2016
 Flyprojekter – KZ 2016 59.300 0
 Flyprojekter, årets afskrivninger -3.953 0
 Flyprojekter i alt 55.347 0

12 Egenkapital 2016/2017 2015/2016
 Kapitalkonto, primo 837.353 944.475
 Regulering primo 0 -13.356
 Ikke realiseret kursgevinst / tab 0 -35.883
 Periodens resultat 22.785 -57.883
 Egenkapital i alt 860.138 837.353

13 Restaureringsfonden 2016/2017 2015/2016
 Egenkapital Restaureringsfonden 228.471 226.534
 Årets bevægelser 8.063 1.937
 Egenkapital restaureringsfonden i alt 236.534 228.471

Tilgodeh. restaureringsfonden  
Lån OY-CLL Bent Esbensen -10.000 -10.000
Lån OY-AVK Jørgen Oldhøj -25.000 -25.000
Lån OY-DYZ Aeronautisk AA -30.000 -30.000
Lån OY-MMG Henrik Gabs-Pedersen -30.000 -30.000
Lån OY-DZE Strut Nordjylland -30.000 0
Tilgodeh. restaureringsfonden i alt -125.000 -95.000

Restaureringsfonden i alt 111.534 133.471
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Jorden rundt med Captain Windsock 
og “The Red Rockette”

Af Thorbjørn Brunander Sund

Der findes en meget speciel klub for pilo-
ter – the Earthrounders!
Alle medlemmer er enten i færd med eller 
har gennemført den bedrift at flyve jorden 
rundt i deres eget sportsfly. En meget lil-
le underafdeling af klubben går under det 
spøgende navn “Slowly but surely”. Til 
denne gruppe hører Bill Charney – alias 
Captain Biff Windsock – og hans Beech 
D17S Staggerwing “The Red Rockette”.
Da næsten alle fly søndag middag har 
forladt Stauning efter KZ Rally og Vintage 
Aerobatic World Championship, står en 
enkelt perle tilbage og funkler i solskinnet 
– et elegant Staggerwing biplan i original 
rød bemaling. 
Piloten, den amerikanske aviator Bill 
Charney, har pakket rejsekufferten ind 
bagerst i kabinen og er ved at sæt-
te GPS’en op til næste destination – 
Femø Kro. Normalt er Bill bare på jagt ef-
ter gode blåbærmuffins, men de seneste 
dage har danske flyverkammerater hen-
ført fortalt ham om den danske ø-kro 
med de gode steaks og en landingsba-
ne lige udenfor døren. “So if you meet 
me tomorrow, I’ll probably have an extra 
chin,” griner Bill med underspillet humor. 
Til behagelig information for alle elskere 
af de føromtalte muffins har han foreløbig 
ikke fundet dem bedre end på Table Talk 
Cafe in Gore, New Zealand!
Piloten er ikke nogen årsunge. Når vi tæl-
ler og lægger sammen ud fra milepæle i 
hans livshistorie, bliver det til et utrolig be-
givenhedsrigt liv gennem næsten 82 år.
Bill flyver solo og med god samvittighed! 
Eks-konen har fået sin del, de 3 børns arv 
er forudbetalt, og der er lagt penge til side 
til bedemanden, så resten af formuen og 
hans tilbageværende livslængde skal blot 
gå op i en højere enhed med, at han og 
“The Red Rockette” når tilbage til Reno.
Alt hans rejsegods er tilpasset livet i det 
luksuriøse fly. Hans tilværelse er ét med 
lyden af den velorkestrerede stjernemotor, 
om hvilken han fortæller: “It coughs and 
bangs and farts, and finally it all comes 
together after 30 or 40 seconds. They 
don’t all fire off at the same time.” 

Hver gang man nærmer sig flyet, lyder 
høj kvækken af en eksotisk frø … og det 
tager mig lidt tid at lokalisere lydkilden – 
en plastikfrø med bevægelsescensor lig-
ger i græsset under venstre vinge. Det er 
en humørfyldt maskot.
Da jeg fortæller ham, at hans Stagerwing 
sandsynligvis er “the prettiest aircraft that 
has ever landed in this airfield”, besvares 
det med et genert “Thank you very much 
– she loves to hear that.” 
Inden afrejse fylder Bill 200 liter brændstof 
på flyets to kropstanke og en af de fire vin-
getanke. Det gøres omhyggeligt, for man 
drypper ikke fuel på den velpolerede lak!
Efter afregning på havnekontoret er der 
tid til en lang snak med nyvundne flyver-
venner – og den kunne være blevet meget 
længere, men så kommer Nils Holterman 
fra Bremen taxiende ind med sin YAK-11 
for at tanke. Bill springer op, vinker hur-
tigt farvel og løber med en for sin alder na-
turligt foroverbøjet kropsattitude hen til sin 
maskine, starter motoren og gør plads ved 
tankanlægget. 
Heldigvis fik jeg lige en aftale med ham 
om et lowpass inden final departure, så 
denne artikels coverskud kommer i hus, 
inden den superflotte profil af Staggerwin-
gen forsvinder mod sydøst. 

Bill vipper med vingerne til farvel, så læn-
ge vi kan følge dens silhuet mod den le-
vende augusthimmel.
På jordomrejsens hjemmeside www.cap-
tainbiff.com har jeg siden dagligt fulgt 
hans flyrute, der har bragt ham til Itzehoe, 
Luxembourg, Lelystad, Southampton og 
– i skrivende stund – Goodwood.
Og nej, ingen repræsentanter for ver-
denspressen opdagede nogensinde, at 
Stauning havde haft besøg af så speciel 
en person og hans flyvemaskine.

BILL CHARNEY – THE AVIATOR
Bill Charney – født og opvokset i Detroit 
– var kun 5 år gammel, da han i august 
1940 første gang så en Staggerwing til et 
airshow i Michigan. Der fødtes en drøm 
hos ham om en gang selv at erhverve 
sådan en maskine og tage på eventyr i 
den. Som barn næredes drømmene ved 
at læse om Sir Francis Chichester, der 
fløj i en Gipsy Moth fra England til New 
Zealand. Det tog 54 år for Bill at realisere 
sin vision om at flyve jorden rundt for 
at udfordre sine evner som navigatør, 
udforske fremmede kulturer og nyde 
verdens smukke landskaber.
Allerede som highschool teenager vid-
ste han, at han ville have et flyvecertifikat, 
men selv nok så mange timers ophold i 
spændende hangarer med småjobs som 
flyvasker kunne ikke betale det eftertrag-
tede stykke papir. Som ung soldat i Nati-
onal Guard blev han opmærksom på, at 
US Air Force søgte pilotaspiranter, og ud-
dannelsen var dermed i hus. At instruk-

Fortsættes næste side
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tørerne var jager-esser fra 2. verdenskrig, 
gjorde ikke oplevelsen dårligere. Han star-
tede sin professionelle karriere på Martin 
B-57 Canberra og fløj sideløbende DC-6 
og DC-7 for United Airlines, der blev hans 
livslange arbejdsgiver. Berlin-blokaden og 
den deraf følgende luftbro betød en kort 
afveksling i Bill Charneys amerikanske 
hverdag, der ellers bestod af airline-flyv-
ning side om side med 700 timer for Air 
National Guard på F-84.  
Fra 1968-69 gjorde han tjeneste i US Air 
Force som F100 Super Sabre pilot og 
vendte sikkert hjem fra over 200 kamp-
missioner over Vietnam – efter eget ud-
sagn ved at flyve hurtigt nok til ikke at 
blive skudt ned. En af Bill’s kolleger, Ma-
jor Sherman Flanagan, kom aldrig hjem. 
Hans mindeplade sidder i Staggerwin-
gen. I dag ville Bill gerne vende tilbage til 
Vietnam og flyve nogle ture med vietna-

mesiske børn som en symbolsk handling 
for at bilægge gammelt fjendskab, men 
han har ikke fået indrejsetilladelse. Det vil-
le ellers have passet fint ind i hans ønske 
om at støtte Young Eagles-projektet og 
inspirere den unge generation til at enga-
gere sig i flyvning.
Resten af hans 35-årige civile karriere har 
indtil pensionsalderen foregået i United 
Airlines som kaptajn på alt fra Boeing 707 
til 747. For at tiltrække sig passagerernes 
opmærksomhed fandt han på at præ-
sentere sig som “Captain Biff Windsock” 
over højttalerne, og kabinepersonalet be-
kræftede, at det havde gavnlig effekt på 
deres lydhørhed for meddelelserne fra 
cockpittet. Dette nickname hænger ved 
mange år senere.

N16S – THE RED ROCKETTE
Beech 17 Staggerwing er oprindelig de-

signet i 1932 som et “executive aircraft” 
for amerikanske olieselskaber, men un-
der 2. verdenskrig produceredes en lang 
række varianter med varierende motorin-
stallation til militære formål. 
Af de 785 Beech 17, som blev produ-
ceret fra 1933-49, er omtrent 50 stadig i 
luftdygtig stand – flest i USA.
Vingekonstruktionen på en Beech 17 
er en såkaldt “negative stagger”, hvilket 
betyder, at det nederste vingeplan sid-
der længere fremme på kroppen end det 
øverste. Ved et stall vil de lavest siddende 
vinger stalle først, hvorefter næsen sæn-
kes, og flyet igen opnår flyvefart.
I øvrigt udmærker Staggerwingen sig ved 
at være det første amerikanske fly med 
optrækkeligt understel.
N16S kom til verden i 1943 på Beech-
craft fabrikken i Wichita, Kansas. Den 
blev sendt direkte til England under det 
store “Lend & Lease”-program og frem-
stod i britisk Royal Navy camouflage be-
maling. Den vendte tilbage til USA straks 
efter krigen og havde mange skiften-
de ejere, indtil Bill Charney i 1994 fandt 
den i Tucson, Arizona. I 8 år lærte han sit 
drømmefly at kende med utallige timer 
på vingerne over USA, men hans ambiti-
onsniveau på flyets vegne betingede, at 
den ville være bedst tjent med en gen-
nemgribende restaurering. Denne blev ef-
ter moden overvejelse lagt i hænderne på 
Colin og Malcolm Smith fra det legendari-
ske Croydon Aircraft Company i Mande-
ville, New Zealand. Et 3-årigt hangarop-
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Den amerikanske VII’er
Opdatering nr. 10 Af Carl-Erik Olsen

EN NAT HAVDE SYVEREN EN 
BLÉRIOT UNDER VINGERNE . . .

Vores brede taxi-veje er velegnet til biler, 
fly og andet legetøj. Arealet er naturligvis 
plant, og benyttes kun af beboerne. En ef-
termiddag sidst i august, hvor jeg nusse-
de lidt med Syveren, blev jeg opmærksom 
på, at der skråt overfor, på den anden side 
af taxi-vejen, stod en lille bil på genboens 
forplads. Den var ankommet fra en lang 
og lukket trailer. Køretøjet var kun en stor 
legetøjsbil og lignede en gammel Bugatti, 
og to mænd kredsede rundt om den.
Det vakte min nysgerrighed, så jeg be-
gyndte at gå over taxi-vejen, og den ene 
mand mødte mig halvvejs, gav hånd og 
sagde at han hed Alan. “Hvad er det for 
en bil?” – “Ja, hvad tror du?” blev sva-
ret. Mine yderligere kommentarer til ham 
var, at den lignede en Bugatti, men køle-
ren havde en lidt anden udforming, og den 
ægte vare ville være helt utænkeligt, så 
det måtte være en god efterligning. “Ja-

men, kom med over og kig på bilerne” - 
“Bilerne?”, - “Yes, der er en til”. 
Den anden person hed Paul, og havde tid-
ligere fået lov til at aflæsse bilerne hos min 
genbo, der dog ikke var hjemme. Paul 

er en lokal mekaniker, der bor lige uden-
for airparken og selv har nogle ældre bi-
ler. Hans egen indkørsel er ikke velegnet til 
aflæsning af biler, der skal skubbes rundt 
med håndkraft, men Boeing Road er fin. 

Fortsættes næste side

hold “down under” udmøntede sig i det 
perfekte resultat, som Bill påbegyndte 
sin jordomflyvning i 9. april 2009. I ven-
tetiden havde  Bill blandt andet forlystet 
sig med søflyvetræning på Como-sø-
en i Italien.
Flyet er forsynet med en 9-cylindret 450 
HKs Pratt & Whitney R-985 stjerne-
motor, der i gennemsnit bruger 85 liter 
brændstof pr. flyvetime. Standardtanke-
ne kan rumme fuel nok til 6½ time, og 
med en ekstra fleksibel “pose” bagerst 
i kabinen kan rækkevidden strækkes til 
2500 km.
Instrumentpanelet er nænsomt opda-
teret til at kunne håndtere IFR flyvning, 
mens den luksuriøse kabine er holdt i 
original stil. Man forstår, hvorfor Beech 
D17 er blevet kaldt et udslag af art de-
co-design, en forløber for Learjetten og 
sammenlignes med indretningen i en 
Bentley Continental fra 1950’erne.
Bill har døbt flyet “The Red Rockette” 
efter sin egen datter, Elizabeth, der har 

været danser i den berømte New York 
dansetrup ”The Rockettes”.

JORDOMREJSEN
Bill tager sig god tid på sin tur jorden 
rundt. Han startede fra New Zealand i 
april 2009 og er foreløbig ikke nået læn-
gere end til Europa, hvor flyet har til-
bragt de sidste 4 år. 
Ruten har til dels været dikteret af hans 
afsky for store byer og de lokale politi-
ske forhold. Han har brugt tid i Australi-
en, Indonesien, Cambodia, Thailand og 
en del mellemøstlige lande, hvoraf spe-
cielt det gamle kulturland, Jordan, frem-
hæves.

Om vinteren rejser han hjem til Reno og 
går lange ture i bjergene deromkring, 
mens Staggerwingen hygger sig i lune 
europæiske hangarer hos gode venner 
og hjælpsomme firmaer. Overalt væk-
ker flyet stor opmærksomhed, og lokal 
gæstfrihed gør hvert stop til en oplevel-
se for Bill. Han tager gerne på vandretu-
re i nærheden af flyvepladserne eller le-
jer en bil og udforsker miljøet omkring. 
Desuden deltager han i et væld af fly-ins. 
Han har i sin professionelle karriere fået 
nok af flyvning i dårligt vejr, så begræn-
set sidevind og høj himmel er nu hans 
foretrukne rejsefæller. Og selvom det er 
altafgørende for hans videre færd at be-
holde sin “medical”, holder han sig ikke 
tilbage for at nyde god mad og læsken-
de drikke i behagelige mængder – blå-
bærmuffins ikke at forglemme!
Undervejs har “The Red Rockette” da 
også indbragt ham en del trofæer, hvor-
af the Freddie March Spirit of Aviation 
Trophy er det mest betydningsfulde. l
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Legetøjsbilen var en ægte Bugatti, og i et 
hjørne stod en Delage, også original. Alan 
og Paul skulle arbejde på Bugatti’en hele 
eftermiddagen og næste dag. Der var 
dog ingen plads i genboens hangar, og 
Alan spurgte mig, om køretøjerne kunne 
stå sikkert udenfor om natten. “Det kun-
ne de sikkert godt, men jeg har tilstrække-
ligt med plads under KZ VII’erens vinger til 
begge biler”. Det tilbud ville de gerne tage 
imod, så bilerne rullede over taxi-vejen og 
kom under tag, og senere kunne de luk-
kes inde.
Det blev til mange timer i selskab med 
Alan Travis fra Phoenix, Arizona og hans 
lokale gode ven, Paul, samt en 1909 Dela-
ge og en 1913 Bugatti Type 22. Delage’n, 
også en væddeløbsbil, er den eneste i 
Nordamerika, og Bugatti’en er den eneste 
kørende ud af 5 håndbyggede eksempla-
rer af typen i verden. Specielt har de 5 ind-
støbt Ettore Bugatti’s signatur på toppen 
af motorerne. Det findes ikke tilsvarende 
på andre modeller.
Type 22 skulle teknisk gennemgås for 
Paul, specielt omkring løbende drift, ved-
ligeholdelse og især ventiljustering, for 
han skulle senere køre Bugatti’en i et lan-
devejsløb, en tur på 400 miles – rundt i 
Canada. Og køretøjet havde lige været 
igennem en lang og gennemgribende re-
staurering af Alan og fælles skulle de lære 
bilen og især motoren at kende. Bilen er 
fundet i Sverige, hvor en familie har haft 
den stående i mere end 60 år.
Bilerne fik en fin plads i hangaren under 
Syverens vinger, så det blev til et kursus 
i det lille vidunder, en Type 22, forløberen 
til den mere kendte Bugatti Brescia racer, 
der har samme teknik og motor. Den lil-
le blå racer er i stand til at opnå en fart på 
godt 100 km/t, og Delage’n fra 1909 er 
næsten lige så hurtig.

MOTOR OG TRANSMISSION
Type 22 har en 1.4 liters rækkemotor på 4 
cylindre, een overliggende knastaksel med 
2 topventiler per cylinder, og ingen vippe-
arme eller toppakning. 
Knastakslen drives ved hjælp af to sæt 
tandhjuls-vinkeldrev. Den øverste af 
dem driver også en oliepumpe for en-
den af knastakslen. Det nederste drev for-
an krumtappen opererer strømfordeleren 
i højre side, og til venstre vandpumpen. 
Motorblokken og toppen med ventilerne 
er bygget i et stykke. Intet traditionelt top-
stykke. Tændrørene sidder i siden på mo-
torblokken. Et separat tophus (ikke at for-
veksle med et typisk topdæksel) ovenpå 
motorblokken indeholder knastakslen med 
“mellemstykker”, der aktiverer ventilerne. 
(Jeg aner ikke, hvad de egentligt kan hed-
de, for jeg har aldrig set den konstrukti-
on før). Mellemstykkerne, et til hver ventil, 
består af et krumt (cirkelformet) og hær-
det stykket stål med rektangulært tværsnit 
omkring 14x22 mm og en længde på (for-
modentligt) 60-65 mm. Krumningen sør-
ger for, at knasternes roterende funktion 
kan overføre en næsten lodret bevægelse 
til at åbne ventilerne. 
Selve “krum”styrene er støbt i bronze og 
bearbejdet, så de kan boltes fast på un-
dersiden af tophuset, der er fremstillet i 
aluminium og indeholder knastakslen 
ovenover. Og hvordan kan man bearbej-
de et krummet styr til mellemstykket, der 
nærmest er “en firkantet og krum stål-ba-
nan”. Det kan man ikke. Fidusen er, at 
man havde eksperimenteret med støbnin-
ger i bronze og fundet ud af at styre gra-
den af krympning af det flydende gods i 
støbeforme. Et kemisk stof, tilsat i et be-
stemt forhold til den flydende bronze, der 
blev hældt i formen omkring stålbananen, 
var i stand til styre processen under af-

kølingen så tilpas, at en perfekt toleran-
ce kunne opnås. Hvis blandingen ikke var 
korrekt, ville stålet enten sidde uhjælpe-
ligt fast i bronzen, eller ligge alt for løst. Og 
Alan har fundet ud af hvordan, så han selv 
kan fremstille nye styr. 
Tophuset med knastakslen har 4 runde 
“propper” på hver langside. Når de sku-
es af, kan spillerummet mellem ventilerne 
og “stål-bananerne” måles. Der er tilsyne-
ladende ingen mulighed for ventiljustering. 
Og dog. Først registreres alle ventilspille-
rum gennem inspektionshullerne med fø-
lerblad ved kold motor. Så afmonteres 
tophuset med knastaksel og oliepumpe 
som en samlet enhed. Der er kun 4 bolte, 
en i hvert hjørne. Hver ventilstamme har 
på toppen en lille cylinderhat i stål, og in-
deni ligger en bladskive, der kan tages ud 
og erstattes/suppleres for at opnå den øn-
skede tolerance.   
Køretøjet har 4 gear og gearkassen ligger 
under gulvet foran sædet. Gearskiftet sker 
på et håndtag udenfor cockpittet i høj-
re side med en tværgående forbindelses-
stang i gulvet. Lige indenfor vognsiden er 
skifte-kulissen anbragt. Gearhuset er frem-
stillet i aluminum, det samme er huset for 
differentialet. Alle gearhjulene er originale.
Type 22 er meget let bygget, vejer kun lidt 
over 400 kg. Til sammenligning er vægten 
af Alan’s 1909 Delage næsten det dob-
belte. Bugatti-motoren var i dens samtid 
uhørt lille, let og kan rotere lidt over 5000 
rpm. Alle andre raceres motorer var be-
tydeligt større og 2-3 gange tungere for 
at levere blot lidt flere heste ved det hal-
ve omdrejningstal. Ettore Bugatti’s Type 22 
var banebrydende og en vinder i 1913.

DIVERSE TEKNISKE LØSNINGER
Brændstofsystemet er en hel historie for 
sig. Tanken ligger bag den stive bagaksel. 
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Desuden er der monteret en “header-tank” 
foran på motorskottet. Der er ingen ben-
zinpumpe. For at få benzin frem til motor-
rummet sættes tanken under tryk med en 
håndpumpe (på størrelse med en lænse-
pumpe), der sidder passende til højre for 
chaufføren og inden for rækkevidde un-
der kørsel. 
En klargøring til start er som følger: Nog-
le pumpetag på håndpumpen i højre side; 
om til venstre side af instrumentpanelet for 
at give 3 primer-pumpetag for at spæde 
oliepumpen foran tophuset; række ind un-
der instrumenterne i højre side for at ind-
stille karburatoren; videre rundt om bi-
len til højre side for at åbne til motoren og 
lade karburatoren løbe over (den har in-
gen choker); lukke motorhjælmen igen; gå 
hen foran bilen og tag fat i starthåndtaget 
et par gange. 
Der er en tynd rørforbindelse mellem hea-
dertanken og indsugningmanifolden, som 
leverer tilstrækkeligt med vakuum til at 
suge benzin frem fra hovedtanken under 
vandret kørsel. Men under stigning er hea-
dertanken af stor betydning, især for den 
dengang populære sport: Hill Climbing. Og 
forhåbentligt var stigningen ikke længere 
end reserven af benzinen i headertanken, 
og hvis ikke, måtte man i gang med hånd-
pumpen for at nå toppen! Vakuumeffekten 
er meget ringe under stigning. 

Ved siden af headertanken for benzin er 
der også en tank med maskinolie. Den 
bruges til at prime oliepumpen, der ef-
ter stilstand bliver tør. Pumpen er anbragt 
forrest på toppen af motoren for enden 
af den overliggende knastaksel. Oliepum-
pen leverer omkring 100 psi specielt til at 
smøre knastaksel og mellemstykkernes 
styr, der ligger mellem knasterne og ven-
tilstammerne. 

Iøvrigt er der blandt instrumenterne en in-
dikator for plus/minus af terrænhældnin-
gen. Graden hjælper føreren til at vælge 
det bedste gear i tide. Noget tyder på, at 
et gearskifte anno 1913 ikke er helt så li-
getil som idag, og gearkassen har ingen 
synkronisering. 
Type 22 Bugatti har mekaniske tromle-
bremser på alle fire hjul. Baghjulene akti-
veres med håndbremsen, der sidder ved 
siden af gearstangen i højre side. Forhju-
lene kan bremses med en fodpedal un-
der ratstammen. Det var en stor forbed-
ring, for mange samtidige biler havde kun 
bremser på baghjulene, som for eksem-
pel den langt tungere 1909 Delage, der 
også er kendt som en “racer”. Det må 
være noget af en udfordring at håndtere 
sådan en racer. Man kan ikke bremse og 
skifte gear samtidigt. 
Det tilsyneladende fint pudsede kob-

ber og messing 
er ikke pudset! 
Og man må ikke 
pudse eller gni-
de på de over-
flader! Alle kom-
ponenterne, rør, 
karburator, fit-
tings, lygter, olie- 
og vandpumpe, 

indsugningsmanifold og bolthoveder på 
skærmene er belagt med ægte bladguld. 
Det er let at holde rent og giver en nyde-
lig patina. 
For flere oplysninger om Alan Travis, hans 
biler eller se dem på you tube video’er: 
Google hans navn og Bugatti. Det er en 
oplevelse.

BLÉRIOT
Ifølge Alan var mange af de tidlige piloter i 
Europa også racerkørere. Louis Blériot er 
kendt for at udvikle og fabrikere fly, og for 
at flyve over den Engelske Kanal i 1909 i 
en Blériot XI. Han var også ingeniør og fa-
brikant af blandt andet forlygter til biler og 
lastvogne. Og Type 22 Bugatti havde to 
flotte eksemplarer siddende foran.     
Ellers tror jeg, at billederne taler for sig 
selv.

LIGE EN SIDSTE TING
Denne opdatering nr. 10 fra Californien bli-
ver den sidste. 
I oktober måned skal N159KZ slettes hos 
FAA, eksporteres og pakkes ned i en 20 
fods container. Sidst på året ankommer 
hun til Sydfyns Flyveplads på Tåsinge og 
kommer for tredje gang til at bære regi-
streringen OY-DTY.
Derfor blev det til et nyt lille projekt på Sy-
veren: At udskifte Garmin GPS/COMM og 
transponder til Trig, så hun er klar til Euro-
pa-ture og 8.33 kHz-krav.
Aase og jeg har købt hus i Vindeby og 
solgt vores flyverdrøm af en ejendom i Ca-
meron Park. Tiden er inde til afslutte et 
dejligt kapitel og begynde på et nyt. Vi ser 
frem til igen at flyve rundt i Danmark og 
omegn, træffe andre ligesindede flyvetos-
ser og besøge gamle og nye steder.
Blue Skies og Tailwind til alle ...  l
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Ombygning med jetmotorer og pilformede vinger

Af Kim Scholer

Som med stort set al udvikling, er frem-
skridt og forbedring en evolutionær pro-
ces, også inden for flyindustrien. Af og til 
tages store og revolutionerende skridt, 
som da Boeing 707 kom på banen, men 
siden da er dens design stille og roligt ble-
vet raffineret tusindvis af gange, senest 
med fly-bywire systemer, og med kompo-
sit materialer som afløsning for metal.
To store skridt blev taget under og lige ef-
ter Anden Verdenskrig, hvor først jetmo-
toren kom i praktisk brug, og kort efter, 
da fly fik pilformede vinger. Det vil være 
uoverskueligt at præsentere dem alle, 
og læserne af Oscar Yankee kender nok 
også hovedtrækkene i den historie. I ste-
det præsenteres her en række fly, hvor 
man forsigtigt tog nogle mindre trin, for at 
forbedre ting man allerede vidste virkede.
For at afgrænse emnet lidt, præsenteres 
stort set kun fabriksbyggede fly og pro-
totyper.

FRA LIGE TIL PILFORMEDE VINGER
Prototypen til Republic F-84 Thunderjet 
fløj første gang i 1946, og F-84F Thun-
derstreak med pilformede vinger og hale-
plan fløj i 1954. Selv om ændringen ikke 
just gjorde foto-udgaven RF-84F Thun-
derflash til et bedre fly, blev den og F-84 
brugt af det danske flyvevåben i hhv. 
1951-55 og 1952-61.
Et andet amerikansk fly var det hangar-
skibsbaserede Grumman F-9F Panther 
med lige vinger, som lettede første gang 
i 1947. Det var i tjeneste frem til 1958. 
Dets efterfølger F-9 Cougar kom i luften i 
1951, og blev først trukket tilbage i 1971.
I Frankrig blev den ligevingede Dassault 
Ouragan til Dassault Mystère I, hvis jom-
fruflyvning fandt sted i 1951. Den forblev i 
tjeneste frem til 1957.
Og så var der den imponerende otte mo-
tors YB-60 prototype som fløj i 1952, 
både som konkurrent til B-52, og som 
back-up program, hvis noget skulle gå ri-
vende galt med sidstnævntes udvikling. 

Både vinger og krop var baseret på Con-
vair B-36 Peacemaker, og var ikke ide-
el som jetfly.
Enkelte fly som Bell P-63 Kingcobra og 
Saab Safir har fløjet med pilformede vin-
ger, som del af testprogrammer for andre
af firmaernes fly, i hhv. 1946 og 1947.

FRA STEMPLER TIL TURBINEBLADE
Første gang det berømte tyske jagerfly 
Messerschmitt Me 262 i 1941 lettede fra 
terra firma, var det med en Junkers Jumo 
210 V12 motor i næsen. Derefter blev et 
par BMW 003 jetmotorer monteret på 
vingerne, men da begge svigtede under 
første prøveflyvning året efter, var man 
nok glad for at have beholdt Jumo’en.
Efter krigen gik det som bekendt stærkt
med at udvikle jetfly, og ret ofte montere-
de man jetmotorer på eksisterende flyty-
per, for at piloter, mekanikere og teknike-
re kunne se, hvordan det i praksis var at 
bruge dem.
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Som med stort set al udvikling, er frem-
skridt og forbedring en evolutionær proces, 
også inden for flyindustrien. Af og til tages 
store og revolutionerende skridt, som da 
Boeing 707 kom på banen, men siden da 
er dens design stille og roligt blevet raffine-
ret tusindvis af gange, senest med fly-by-
wire systemer, og med komposit materialer 
som afløsning for metal. 
  To store skridt blev taget under og 
lige efter Anden Verdenskrig, hvor først 
jetmotoren kom i praktisk brug, og kort 
efter, da fly fik pilformede vinger. Det vil 
være uoverskueligt at præsentere dem 
alle, og læserne af Oscar Yankee kender 
nok også hovedtrækkene i den historie. I 
stedet præsenteres her en række fly, hvor 
man forsigtigt tog nogle mindre trin, for at 
forbedre ting man allerede vidste virkede.
   For at afgrænse emnet lidt, præsente-
res stort set kun fabriksbyggede fly og 
prototyper.    

Fra lige til pilformede vinger
Prototypen til Republic F-84 Thunderjet 
fløj første gang i 1946, og F-84F Thunder-
streak med pilformede vinger og haleplan 
fløj i 1954. Selv om ændringen ikke just 
gjorde foto-udgaven RF-84F Thunderflash 
til et bedre fly, blev den og F-84 brugt af 
det danske flyvevåben i hhv. 1951-55 og 
1952-61.
   Et andet amerikansk fly var det hangar-
skibsbaserede Grumman F-9F Panther 
med lige vinger, som lettede første gang i 
1947. Det var i tjeneste frem til 1958. Dets 
efterfølger F-9 Cougar kom i luften i 1951, 
og blev først trukket tilbage i 1971.
   I Frankrig blev den ligevingede Dassault 
Ouragan til Dassault Mystère I, hvis jom-
fruflyvning fandt sted i 1951. Den forblev i 
tjeneste frem til 1957. 
   Og så var der den imponerende otte mo-
tors YB-60 prototype som fløj i 1952, både 
som konkurrent til B-52, og som back-up 

program, hvis noget skulle gå rivende galt 
med sidstnævntes udvikling. Både vinger 
og krop var baseret på Convair B-36 
Peacemaker, og var ikke ideel som jetfly.
   Enkelte fly som Bell P-63 Kingcobra og 
Saab Safir har fløjet med pilformede vin-
ger, som del af testprogrammer for andre 
af firmaernes fly, i hhv. 1946 og 1947. 

Fra stempler til turbineblade
Første gang det berømte tyske jagerfly 
Messerschmitt Me 262 i 1941 lettede fra 
terra firma, var det med en Junkers Jumo 
210 V12 motor i næsen. Derefter blev 
et par BMW 003 jetmotorer monteret på 
vingerne, men da begge svigtede under 
første prøveflyvning året efter, var man nok 
glad for at have beholdt Jumo’en. 
   Efter krigen gik det som bekendt stærkt 
med at udvikle jetfly, og ret ofte monterede 
man jetmotorer på eksisterende flytyper, 
for at piloter, mekanikere og teknikere 

Republic RF-84F

Messerschmitt Me 262 V1

Convair B-36 
’Peacemaker’
havde seks 
28-cylindrede 
stjernemotorer 
samt fire 
jetmotorer.

Convair YB-60

Grumman F-9 Cougar

Dassault Mystère I

Messerschmitt 262 med næsehjul og de Jumo 004 
motorer den 
brugte krigen 
ud.
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kunne se hvordan det i praksis var at 
bruge dem. 

I masseproduktion
En af de simpleste ombygninger var da det 
sovjetiske Yak-3 jagerfly blev til Yak-15, 
ved at erstatte Klimov V12’eren med en 
Klimov RD-10, der var en kopi af den tyske 
Jumo 004 jetmotor. Man byggede 280 
stk. Yak-15, hvilket er det højeste antal af 
den slags fly. Første flyning var i 1946, og 
efterfølgeren Yak-17 med næsehjul fløj i 
Polen indtil 1960.
   Det eneste andet af den slags fly, som 
formåede at gå videre end prototypesta-
diet, var SAAB 21R. Det var fra starten af 
var forberedt som en videreudvikling af 
SAAB 21A med V12 licensbygget Daimler-
Benz stempelmotor. Sidstnævnte fløj 
første gang i 1943, og var i tjeneste frem 
til 1954. Af åbenlyse grunde havde flyet 
katapultsæde.
   SAAB 21R brugte en licensbygget, 
engelsk de Havilland Goblin turbojet, 
men projektet var knap så ligetil som først 
antaget, idet mere 50 % af 21A’eren måtte 
bygges om i den proces. Første flyvning 
var i 1947, sidste i 1956, og ialt 64 stk. 
21R blev bygget.

Jetbomberne
Det smukkeste af alle den slags konver-
teringer var uden tvivl den flyvende vinge 
Northrop YB-49, som var udviklet fra 
XB-35. Sidstnævnte var tiltænkt rollen at 
kunne bombe Europa fra baser i USA, i 
tilfælde af en nazistisk sejr. De tre YB-49 
prototyper havde først seks, og siden otte, 

Allison J35 jetmotorer. De tidlige jetmotorer 
var dog meget tørstige, og dette kombi-
neret med en vingeprofil udviklet til XB-35 
med stempelmotorer, gjorde at dens ræk-
kevidde var alt for kort til operationel brug.
   I 1947 og et par år frem bød Sovjetunio-
nen ind med seks stk. tomotors Tupolev 
Tu-12, jetmotoriserede udgaver af bom-
beflyet Tu-2. De brugte Klimov RD-45 kopi-
versioner af Rolls-Royce Nene motoren, 
som England nok lidt uforsigtigt havde 
tilladt at eksportere. Som med YB-49 var 
Tu-12 vingeprofilen optimeret til lavere 
hastigheder end jetfly normalt har, så 
flyenes bidrag var begrænset til værdifulde 
erfaringer mht. bevæbning, og til jagerflys 
taktik når man angreb hurtige jetbombere. 

Propeller i halen 
Douglas XB-42 Mixmaster var et mellem-
størrelse bombefly, med to Allison V12 mo-
torer midt i skroget og hver sin skubbende 
propel i halen, med det formål at opnå 
højere hastigheder. Det fløj første gang i 
1944, men da krigen sluttede, valgte man 
at vente på nye jetfly, fremfor at videre-
udvikle XB-42. I 1947, sidste år flyet var i 
luften, eksperimenterede man med også at 
have en lille jetmotor under hver vinge.
    Efterfølgeren XB-43 var groft sagt 

en XB-42 med to jetmotorer, som Douglas 
havde funderet over allerede i 1943. Man 
håbede at kunne sælge i hundredevis af til  
USA’s luftvåben, men håbede forgæves. 
Første flyvning var i 1946, og den blev 
testet frem til 1953.
   Spøjst nok havde man også en civil 
udgave af Mixmaster, betegnet DC-8 (ikke 
at forveksle med det firemotors jetfly), på 
tegnebrættet. Hvor den forblev.

Passagerflyene
Vickers Viscount var et mellemstort firemo-
tors turbopropfly, der fløj først i 1947, og 
blev brugt frem til 2008. I 1950 fløj det med 
to Rolls-Royce Tay jetmotorer i stedet. Et 
af firmaets andre fly, taildraggeren Vickers 
Viking, fik sine to stempelmotorer skiftet ud 
med Rolls-Royce Nene turbojets, som den 
fløj med i 1948. Ingen af dem var tiltænkt 
masseproduktion, men brugtes blot som 
forsøgsfly.
   Avro 706 Ashton var et tilsvarende fly, 
som fløj første gang i 1950. Krop og vinger 
var lånt fra Avro Tudor, det fik et næse-
hjul og ændret sideror, og fire R-R Nene 
motorer monteret parvis under hver vinge. 
Man nåede at bygge seks stk., men blev 
overhalet af udviklingen i form af de Havil-
land Comet passagerflyet. 

Yak-15

Northrop YB- 49

Douglas XB-43SAAB 21R

Tupolev Tu-12
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I MASSEPRODUKTION
En af de simpleste ombygninger var da 
det sovjetiske Yak-3 jagerfly blev til Yak-
15, ved at erstatte Klimov V12’eren med 
en Klimov RD-10, der var en kopi af den 
tyske Jumo 004 jetmotor. Man bygge-
de 280 stk. Yak-15, hvilket er det højeste 
antal af den slags fly. Første flyning var i 
1946, og efterfølgeren Yak-17 med næ-
sehjul fløj i Polen indtil 1960.
Det eneste andet af den slags fly, som 
formåede at gå videre end prototypesta-
diet, var SAAB 21R. Det var fra starten 
af forberedt som en videreudvikling af 
SAAB 21A med V12 licensbygget Daim-
ler-Benz stempelmotor. Sidstnævnte fløj 
første gang i 1943 og var i tjeneste frem 
til 1954. Af åbenlyse grunde havde flyet 
katapultsæde.
SAAB 21R brugte en licensbygget, en-
gelsk de Havilland Goblin turbojet, men 
projektet var knap så ligetil som først an-
taget, idet mere 50% af 21A’eren måtte 
bygges om i den proces. Første flyvning 
var i 1947, sidste i 1956 og ialt 64 stk. 
21R blev bygget.

JETBOMBERNE
Det smukkeste af alle den slags konver-
teringer var uden tvivl den flyvende vin-
ge Northrop YB-49, som var udviklet fra 
XB-35. Sidstnævnte var tiltænkt rollen at 
kunne bombe Europa fra baser i USA, 
i tilfælde af en nazistisk sejr. De tre YB-
49 prototyper havde først seks, og siden 
otte Allison J35 jetmotorer. De tidlige jet-
motorer var dog meget tørstige, og det-
te kombineret med en vingeprofil udviklet 

til XB-35 med stempelmotorer, gjorde at 
dens rækkevidde var alt for kort til opera-
tionel brug.
I 1947 og et par år frem bød Sovjetunio-
nen ind med seks stk. tomotors Tupolev 
Tu-12, jetmotoriserede udgaver af bom-
beflyet Tu-2. De brugte Klimov RD-45 ko-
piversioner af Rolls-Royce Nene motoren, 
som England nok lidt uforsigtigt havde til-
ladt at eksportere. Som med YB-49 var 
Tu-12 vingeprofilen optimeret til lavere ha-
stigheder end jetfly normalt har, så flyenes 
bidrag var begrænset til værdifulde erfa-
ringer mht. bevæbning og til jagerflys tak-
tik, når man angreb hurtige jetbombere.

PROPELLER I HALEN
Douglas XB-42 Mixmaster var et mellem-
størrelse bombefly, med to Allison V12 mo-
torer midt i skroget og hver sin skubben-
de propel i halen, med det formål at opnå 
højere hastigheder. Det fløj første gang i 
1944, men da krigen sluttede, valgte man 
at vente på nye jetfly, fremfor at videreud-
vikle XB-42. I 1947, sidste år flyet var i luf-
ten, eksperimenterede man med også at 
have en lille jetmotor under hver vinge.
Efterfølgeren XB-43 var groft sagt en XB-
42 med to jetmotorer, som Douglas hav-

de funderet over allerede i 1943. Man hå-
bede at kunne sælge i hundredevis af til 
USA’s luftvåben, men håbede forgæves.
Første flyvning var i 1946, og den blev te-
stet frem til 1953.
Spøjst nok havde man også en civil ud-
gave af Mixmaster, betegnet DC-8 (ikke 
at forveksle med det firemotors jetfly), på 
tegnebrættet. Hvor den forblev.

PASSAGERFLYENE
Vickers Viscount var et mellemstort fire-
motors turbopropfly, der fløj først i 1947, 
og blev brugt frem til 2008. I 1950 fløj det 
med to Rolls-Royce Tay jetmotorer i ste-
det. Et af firmaets andre fly, taildraggeren 
Vickers Viking, fik sine to stempelmoto-
rer skiftet ud med Rolls-Royce Nene tur-
bojets, som den fløj med i 1948. Ingen af 
dem var tiltænkt masseproduktion, men 
brugtes blot som forsøgsfly.
Avro 706 Ashton var et tilsvarende fly, 
som fløj første gang i 1950. Krop og vin-
ger var lånt fra Avro Tudor, det fik et næ-
sehjul og ændret sideror, og fire R-R 
Nene motorer monteret parvis under hver 
vinge. Man nåede at bygge seks stk., 
men blev overhalet af udviklingen i form 
af de Havilland Comet passagerflyet.
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kunne se hvordan det i praksis var at 
bruge dem. 

I masseproduktion
En af de simpleste ombygninger var da det 
sovjetiske Yak-3 jagerfly blev til Yak-15, 
ved at erstatte Klimov V12’eren med en 
Klimov RD-10, der var en kopi af den tyske 
Jumo 004 jetmotor. Man byggede 280 
stk. Yak-15, hvilket er det højeste antal af 
den slags fly. Første flyning var i 1946, og 
efterfølgeren Yak-17 med næsehjul fløj i 
Polen indtil 1960.
   Det eneste andet af den slags fly, som 
formåede at gå videre end prototypesta-
diet, var SAAB 21R. Det var fra starten af 
var forberedt som en videreudvikling af 
SAAB 21A med V12 licensbygget Daimler-
Benz stempelmotor. Sidstnævnte fløj 
første gang i 1943, og var i tjeneste frem 
til 1954. Af åbenlyse grunde havde flyet 
katapultsæde.
   SAAB 21R brugte en licensbygget, 
engelsk de Havilland Goblin turbojet, 
men projektet var knap så ligetil som først 
antaget, idet mere 50 % af 21A’eren måtte 
bygges om i den proces. Første flyvning 
var i 1947, sidste i 1956, og ialt 64 stk. 
21R blev bygget.

Jetbomberne
Det smukkeste af alle den slags konver-
teringer var uden tvivl den flyvende vinge 
Northrop YB-49, som var udviklet fra 
XB-35. Sidstnævnte var tiltænkt rollen at 
kunne bombe Europa fra baser i USA, i 
tilfælde af en nazistisk sejr. De tre YB-49 
prototyper havde først seks, og siden otte, 

Allison J35 jetmotorer. De tidlige jetmotorer 
var dog meget tørstige, og dette kombi-
neret med en vingeprofil udviklet til XB-35 
med stempelmotorer, gjorde at dens ræk-
kevidde var alt for kort til operationel brug.
   I 1947 og et par år frem bød Sovjetunio-
nen ind med seks stk. tomotors Tupolev 
Tu-12, jetmotoriserede udgaver af bom-
beflyet Tu-2. De brugte Klimov RD-45 kopi-
versioner af Rolls-Royce Nene motoren, 
som England nok lidt uforsigtigt havde 
tilladt at eksportere. Som med YB-49 var 
Tu-12 vingeprofilen optimeret til lavere 
hastigheder end jetfly normalt har, så 
flyenes bidrag var begrænset til værdifulde 
erfaringer mht. bevæbning, og til jagerflys 
taktik når man angreb hurtige jetbombere. 

Propeller i halen 
Douglas XB-42 Mixmaster var et mellem-
størrelse bombefly, med to Allison V12 mo-
torer midt i skroget og hver sin skubbende 
propel i halen, med det formål at opnå 
højere hastigheder. Det fløj første gang i 
1944, men da krigen sluttede, valgte man 
at vente på nye jetfly, fremfor at videre-
udvikle XB-42. I 1947, sidste år flyet var i 
luften, eksperimenterede man med også at 
have en lille jetmotor under hver vinge.
    Efterfølgeren XB-43 var groft sagt 

en XB-42 med to jetmotorer, som Douglas 
havde funderet over allerede i 1943. Man 
håbede at kunne sælge i hundredevis af til  
USA’s luftvåben, men håbede forgæves. 
Første flyvning var i 1946, og den blev 
testet frem til 1953.
   Spøjst nok havde man også en civil 
udgave af Mixmaster, betegnet DC-8 (ikke 
at forveksle med det firemotors jetfly), på 
tegnebrættet. Hvor den forblev.

Passagerflyene
Vickers Viscount var et mellemstort firemo-
tors turbopropfly, der fløj først i 1947, og 
blev brugt frem til 2008. I 1950 fløj det med 
to Rolls-Royce Tay jetmotorer i stedet. Et 
af firmaets andre fly, taildraggeren Vickers 
Viking, fik sine to stempelmotorer skiftet ud 
med Rolls-Royce Nene turbojets, som den 
fløj med i 1948. Ingen af dem var tiltænkt 
masseproduktion, men brugtes blot som 
forsøgsfly.
   Avro 706 Ashton var et tilsvarende fly, 
som fløj første gang i 1950. Krop og vinger 
var lånt fra Avro Tudor, det fik et næse-
hjul og ændret sideror, og fire R-R Nene 
motorer monteret parvis under hver vinge. 
Man nåede at bygge seks stk., men blev 
overhalet af udviklingen i form af de Havil-
land Comet passagerflyet. 
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DE SMÅ MILITÆRE
Ikarus 451, 451M og 453 fra Jugoslavien 
fortjener en særlig plads, for ligesom før-
nævnte B-36/YB-60 fik flytypen både lige 
og (en slags) pilformede vinger, samt både 
stempel- og jetmotorer. Et ekstra plus er, 
at nok meget få som læser dette, har hørt 
om flyet. Og endnu et, at navnet er taget 
fra den græske mytologi, hvor Ikarus flyver 
med fjer sat på kroppen med voks, men 
kommer for tæt på solen og styrter ned.
Ikarus 451 fløj i 1952 med to sekscylin-
drede Walter motorer, og piloten i liggen-
de stilling. Samme år kom Ikarus 451M 
i luften, nu med et par Turbomeca Palas 
jetmotorer under vingerne, og piloten i et 
mere konventionelt cockpit. Den tredie in-
karnation, Ikarus 453M, har fået et par 
vinger i dobbelt pilform, og minder på fo-
toet mest om et WiG fly (’wing-in-groun-
deffect’, eller ’ekranoplan’). Den vingeform 

er ellers kun er set på tyske papirprojekter 
fra slutningen af 2. Verdenskrig.

DE SMÅ CIVILE
En af dem forfatteren holder meget af, er 
Miles Sparrowjet, udviklet fra firmaets ra-
cerfly Sparrowhawk, der blev bygget i 
seks eksemplarer i 1935-36. Efter krigen 

blev en af dem bygget om med to meget 
små Turbomeca Palas motorer, kom i luf-
ten i 1953, og blev også brugt til race.
En god del mindre er det amerikanske 
Bede-5 hjemmebygger micro-jet, som et 
stort dagblad herhjemme i sin tid præsen-
terede som et fly, enhver terroristorgani-
sation havde råd til. Det fløj første gang i 
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1971 med en propel i bagenden, men var 
fra starten tiltænkt også at kunne bygges 
med en fransk Microturbo TRS 18 motor 
som drivkraft. En Bede-5 havde iøvrigt en 
rolle i James Bond filmen ’Octopussy’ hvor 
Roger Moore fløj det sideværts gennem en 
hangar.
   Allermindst er det franske hjemmebyg-
gerfly Cri-Cri (’fårekylling’)med to motorer. 
Normalt bruges et par 15 hk totaktsmo-
torer, men uværgeligt fandt nogen på at 
montere to helt små jetmotorer. De vejer 
hver især et par kilo, og yder hver 47 pund 
trykkraft ved 122.000 omdr/min. Hvor 
mange Cri-Cri’er der flyver med jetmotorer 
vides ikke, men EADS - Airbus konsortiet 
- har bygget en version med fire elmotorer, 

hvilket gør det til verdens mindste firemo-
tors fly.  

Helikopterne
Sikorsky S-43 fløj første gang i 1954, 
og videreudviklingen S-55 brugt af det 
danske flyvevåben 1957-65. Helikopteren 
blev licensbygget mange steder, bl.a. af 
Westland i England, hvor den som Wessex 
med jetmotor fløj i 1958. S-34’rens Wright 
stjernemotor var udskiftet med en Napier 
Gazelle jetmotor og senere en de Havil-
land Gnome. 
   Sovjetunionens Kamov Ka-126 og 226 er 
begge videreudviklinger af Ka-26, der har 
to ni-cylindrede Vedeneyev M14P stjerne-
motorer, og som fløj første gang i 1965. 

Hvor Ka-26’s motorer hang prominent (og 
larmende) på siden af helikopterens krop, 
var de to franske Turbomeca Arrius jets, nu 
anbragt øverst på agterkroppen. Ka-226 
bruges i dag primært af det russiske og det 
indiske luftvåben.
   Bell 47 med sit guldsmede-lignende 
cockpit er velkendt herhjemme, både i 
militær udgave (1954-58) og som civilfly 
bl.a. til at sprøjte afgrøder. Den har en 
sekscylindret Franklin eller Lycoming bok-
sermotor, og er med ca. 5.600 eksempla-
rer (1946-74) verdens fjerdemest byggede 
helikopter. 
   Blandt de mange licensbyggede versio-
ner, fik flere med tiden turbinemotorer, og 
på 2013 Heli-Expo så man på en flyud-

Piloter der skulle flyve Bede-5 
kunne på denne måde få lidt 

øvelse inden de blev sendt i luften.

Westland Wessex

Cri-Cri

Kamov Ka-226

    Bell-47 med sit ikoniske
 plexiglas cockpit, hvis design 
var smukt nok til at der står et 
eksemplar på Museum of Modern
   Art i New York.                                          

Til venstre en scene fra James Bond filmen 
’Octopussy’, hvor Roger Moore flyver 
en Bede-5.

Kamov Ka-26, her som 
sprøjtefly. Alt andet 
lige, så ser den bedre 
ud med de to motorer 
ude på siden. 
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1971 med en propel i bagenden, men var 
fra starten tiltænkt også at kunne bygges 
med en fransk Microturbo TRS 18 motor 
som drivkraft. En Bede-5 havde iøvrigt 
en rolle i James Bond filmen ’Octopussy’ 
hvor Roger Moore fløj det sideværts gen-
nem en hangar.
Allermindst er det franske hjemmebyg-
gerfly Cri-Cri (’fårekylling’) med to moto-
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mindste firemotors fly.

HELIKOPTERNE
Sikorsky S-43 fløj første gang i 1954, og 
videreudviklingen S-55 brugt af det dan-
ske flyvevåben 1957-65. Helikopteren 
blev licensbygget mange steder, bl.a. af 
Westland i England, hvor den som Wes-
sex med jetmotor fløj i 1958. S-34’rens 
Wright stjernemotor var udskiftet med en 
Napier Gazelle jetmotor og senere en de 
Havilland Gnome.
Sovjetunionens Kamov Ka-126 og 226 er 
begge videreudviklinger af Ka-26, der har 
to ni-cylindrede Vedeneyev M14P stjerne-
motorer, og som fløj første gang i 1965.

Hvor Ka-26’s motorer hang prominent 
(og larmende) på siden af helikopterens 
krop, var de to franske Turbomeca Arrius 
jets nu anbragt øverst på agterkroppen. 
Ka-226 bruges i dag primært af det russi-
ske og det indiske luftvåben.
Bell 47 med sit guldsmede-lignende 
cockpit er velkendt herhjemme, både i 
militær udgave (1954-58) og som civil-
fly bl.a. til at sprøjte afgrøder. Den har en 
sekscylindret Franklin eller Lycoming bok-
sermotor, og er med ca. 5.600 eksem-
plarer (1946-74) verdens fjerdemest byg-
gede helikopter.
Blandt de mange licensbyggede versioner, 
fik flere med tiden turbinemotorer, og på 
2013 Heli-Expo så man på en flyudstilling 
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anbragt øverst på agterkroppen. Ka-226 
bruges i dag primært af det russiske og det 
indiske luftvåben.
   Bell 47 med sit guldsmede-lignende 
cockpit er velkendt herhjemme, både i 
militær udgave (1954-58) og som civilfly 
bl.a. til at sprøjte afgrøder. Den har en 
sekscylindret Franklin eller Lycoming bok-
sermotor, og er med ca. 5.600 eksempla-
rer (1946-74) verdens fjerdemest byggede 
helikopter. 
   Blandt de mange licensbyggede versio-
ner, fik flere med tiden turbinemotorer, og 
på 2013 Heli-Expo så man på en flyud-

Piloter der skulle flyve Bede-5 
kunne på denne måde få lidt 

øvelse inden de blev sendt i luften.

Westland Wessex

Cri-Cri

Kamov Ka-226

    Bell-47 med sit ikoniske
 plexiglas cockpit, hvis design 
var smukt nok til at der står et 
eksemplar på Museum of Modern
   Art i New York.                                          

Til venstre en scene fra James Bond filmen 
’Octopussy’, hvor Roger Moore flyver 
en Bede-5.

Kamov Ka-26, her som 
sprøjtefly. Alt andet 
lige, så ser den bedre 
ud med de to motorer 
ude på siden. 

Fortsættes næste side
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en Turbine Bell 47 med en Rolls-Royce 
RR300 jetmotor. Den skulle være i produk-
tion og til salg fra sidste år, men om det 
skulle være lykkedes, har det ikke lige væ-
ret muligt at støve noget op om på nettet.

SVÆVEFLYENE
En del moderne svævefly er blevet udsty-
ret med små jetmotorer, ligesom mange 
militære svævefly fik motorer sat på vin-
gerne. Messerschmitt Me 323 Gigant 
med seks motorer er nok det største af 
dem alle. Men to andre større fly skal 
fremhæves her.
Chase XCG-20 var bygget som svævefly, 
der relativt nemt skulle kunne bygges om 
med motorer. Jomfruflyvningen var i 1950, 
og det fløj samme år med stempelmoto-
rer som Stroukoff YC-134. I 1951 fløj det 
som Chase XC-123A med fire General 
Electric J47 jetmotorer på gondoler 
af samme slags som B-47 bombeflyet 
havde.
Det andet fly var Dougles XCG-17, en 
motorløs C-47 bygget om til svævefly, der 
skulle kunne bruges mere end én gang. 
Man havde imidlertidigt rigeligt af de al-
mindelige svævefly, så det blev 
kun til det ene eksemplar.

BILEN
Historien bliver rundet af med 
en Rover personbil, og to lo-
komotiver fra hhv. USA og 
USSR. Flere fabrikanter for-
søgte sig med turbinemotorer 
i biler, men kun nogle få last-
biler kom i praktisk brug, og 

Lotus havde en vis 
succes med konceptet i Formel 1.
Rover Jet 1 var en af en serie biler, som i 
denne artikels ånd fik en af firmaets egne 
turbinemotor, istedet for en stempelmo-
tor. Efter et par års præsentation rundt 
omkring, blev en af dem i 1952 testet i 
Belgien, hvor den nåede op på 240 km/t. 
Rovers biler var ikke helt uproblemati-
ske – her er et par ord fra en af testfolke-
nes logbog:
1st test: satisfactory light-up, no oil pressure.
2nd test: no light-up.
3rd test: engine exploded.

FART PÅ SKINNER
Når man ser M-497 Black Beetle, kan 
man med rette gøre sig sine tanker om 
1960’erne og den tids eksperimenter 
med LSD og deslige. Ikke desto min-
dre godkendte man, at der blev anbragt 
et par General Electric J47 motorer på 
toppen af en Budd Rail RDC-3 motor-
vogn, der samtidig fik en mere aerodyna-
misk – og dystert udseende – front. (“Det 
var den billigste måde at få 5.000 hk på” 

sagde en af konstruktørerne). Uhyrlighe-
den nåede op på 295,6 km/t, men blev 
fundet for upraktisk til almindelig tjeneste, 
og motorerne herefter genbrugt til sne-
rydning.
“о одна вещь, которую мы должны 
также иметь!” eller “so ein Ding müssen 
Wir auch haben!” I 1970’erne gentog man 
tricket i Sovjetunionen med ER22 SVL, der 
havde to AI-25 motorer fra et Yak-40 pas-
sagerfly på en Riga motorvogn. Idéen var 
at skabe et højhastighedstog med moto-
rer, der havde nået deres pensionsalder, 
hvad flyvning angik. 250 km/t blev nået i 
1972, men konceptet opgivet bl.a. fordi, 
brændstofforbruget var alt for stort. l
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LAA Rally på Sywell Airfield
Af Tim Jørgensen Billeder fra Tim’s tur til LAA Rally på 

Sywell Airfield den 1.-3. september 2017.

Waxed up and ready. FW 190 replica i baby-skala.

Staaken Z-21A Flitzer.

MEGET FLOT Pitts Model 12 med Vedeneyev M14 motor.

Tipsy Nipper. Udseende er tydeligvis ikke alt.

P-51D skala-replica.

FLOT Bücker Jungmeister ... ... som jeg måtte have i close-up.

Helgoland / Düne.

23



Foto: Søren Roed

Foto: Jacob Thomsen


