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Det gode initiativ …
Af BES
… trives og har det godt i KZ & V. De rare
mennesker fra Nordals Flyveklub har –
helt af sig selv – besluttet at tilbyde at afholde KZ Rally i 2018. Det er rigtig dejligt,
når aktive medlemmer gerne vil gøre et
stykke arbejde til fælles bedste.
Næste års rally bliver afholdt i weekenden 10.-12. august. Jeg er sikker på, at
teamet fra Nordals vil arrangere alle tiders
fest for hele klubben. Det bliver nyt og
spændende, at rallyet ’flytter hjemmefra’
og det kan måske blive starten på en god
tradition, hvor rallyet afholdes forskellige
steder i Danmark – ligesom det var tilfældet de allerførste år.
Apropos initiativ, så er her en god nyhed:
Klubben har, for nogen tid siden, købt 2
stk. KZ III projekter, som stod i hangaren
i Stauning. De skulle selvfølgelig ud at flyve igen. Derfor ønskede klubben at sælge
projekterne til et (eller flere) medlem(mer),
som kunne tænke sig at restaurere dem.
Det er derfor en meget stor glæde at
kunne fortælle, at de to projekter har fået
et godt, nyt hjem hos et medlem, som
har motivation og ressourcer til at restaurere dem. Meget tilfredsstillende, at de to
uerstattelige fly nu bliver bevaret for eftertiden, i flyvende stand.

For kort tid siden måtte vi sige farvel til
vort æresmedlem Viggo Christiansen.
Viggo sov stille ind den 17. oktober. Inde
i bladet kan du læse en nekrolog over et
usædvanligt menneske.
KZ &Vs gode ven fra EAA HQ i Oshkosh,
Norman Petersen, gik bort den 1. november, efter lang tids sygdom. Norman blev
87 år gammel.
I sit arbejde som skribent i EAAs publikationsafdeling var Norm højt værdsat.
Hans elskelige artikler fra nær og fjern røbede en kæmpestor indsigt i og viden om
gamle fly.

Norm var ’andengenerations-indvandrer’.
Hans forældre kom fra Danmark og Norm
bevarede hele livet en stor begejstring for
alt dansk. Han og fru Loretta besøgte KZ
Rally tre gange, hvor de fik mange danske venner.
Alle, som havde fornøjelsen af at bo hos
Norm og Loretta i ’The Petersen Bunk
House’ på 1159 N. Oakwood Rd. i Oshkosh, husker med veneration en meget
hyggelig og venlig ’dansker’, som altid
havde en sjov bemærkning og en vits på
lager.
Æret være Normans minde. 

Norman Petersen og OY-ABA i Norm’s garage på North Oakwood Rd. i Oshkosh.
Foto: BES 2002

Cubs laver en “missing man” formation for Norman Petersen.
Foto: David Leiting Jr.
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Caveat Emptor
Af Troels Juhl Kristensen

En god pilot-ven og læge fra det Sønderjyske drog en tankevækkende parallel til
et særdeles uheldigt forår undertegnede
måtte gennemgå.
Min ny importerede RV8 fra Hamburg
D-ERVC viste sig motormæssigt at være
en købt kat i en sæk. Jeg nåede at flyve 6

timer i DK med OY-RVK før jeg den 26/3
under “run-up” inden take off hørte og
mærkede uventet motorgang. Vibrationerne var anderledes og lyden var ligesom
tændingsbanken. Det blev ikke til pandekage fly-in på Revninge den dag, idet jeg
opdagede, at halvdelen af møtrikkerne på
bolte for cylinder 02 var knækket af pga.

udmattelse. I stedet blev motoren afmonteret og kørt til motorværksted for videre
undersøgelse.
Turn around tiden for overhaul af skadede dele var 9 uger og det tog yderligere
2 uger før motoren igen sad på sin plads
og spandt med en uovertruffen tillidsvækkende lyd.
I ventetiden, som oprindeligt var skønnet
væsentlig mindre, faldt humøret dag for
dag og vinterdepressionen tiltog.
Til den magtesløse ventetid drog lægen
sammenligningen for en flytosse som jeg,
at det måtte føles som at være handlingslammet overfor ens eget, psykisk syge
barn. Selv som barnløs og ugift kunne jeg
fint relatere til det. Når meget af ens identitet ligger i himmelrummets frihed, er det
ren tortur, på vore breddegrader, ikke at
kunne udnytte de gode flyvedage og lufte
sit ’barn’. Med tiden har jeg lært, at flyvehobby er en sygdom, hvorimod der ikke
findes en kur, men kun een type behandling og behandlingen består af mere flyvning.
Det viste sig, at sælger af D-ERVC havde
indkøbt alle rigtige nye dele i forbindelse
med overhaul og samling af motor, MEN
benyttet sig af en mekanikerven gennem
30 år til at samle motoren FORKERT.
Samlingen var ikke udført efter Lycomings
SL, Service Letter, idet der var anvendt
ikke godkendt pakningsmateriale og ikke
godkendt procedure.
Da krumtaphus-halvdelene lå på værkstedsbordet, sås tydeligt overdreven brug
af rød silikone pakning i tykt og størknet lag, samt spor af silketråd på pakfladerne. Hermed var motorens indre udenfor tolerance og kunne, med den elastiske
midtersamling, bevæge sig mikroskopisk
i forhold til hinanden, med fretting-skade
som resultat. Fretting vil sige, at der sker
materialeflytning i kontaktfladerne.

Knækkede bolte med manglende møtrikker.
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Importeret RV8, OY-RVK amputeret pga. motorhavari efter blot 6 timer i luften.
I oliefilteret fandtes metalpartikler fra
fretting-skader, der var sket på krumtaphus-halvdelenes kontaktflader og lejepandernes kontaktflader.
Min indre maveuro har nogle nætter fortalt mig, at de knækkede bolte ved møtrikkerne for cylinder 02 og de øvrige boltes manglende tilspændingsmoment ikke
skete momentant den 26/3, men var sket
gradvis pga. mikroskopiske elastiske påvirkninger. Jeg priser mig lykkelig for, med
kritisk øre og mavefornemmelse, at stoppe run-up før take off, således en ny OYRVS nødlanding ikke blev aktuelt.
De skadede dele blev sendt til overhaul
i USA, hvor en planslibning af krumtaphushalvdelene blev foretaget. Samtlige strutog throughbolte blev udskiftet og krumtaphus i samlet tilstand lineboret, således
halvdelene passede til krumtap og lejepanders dimension og tolerance.
Processen med demontage, adskillelse,
rengøring/forberedelse, samling og montage under professionel og kyndig vejled-

Rød silikone pakningsmateriale i samlinger.

Fortsættes næste side
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ning, har været en vanvittig givtig og lærerig proces. Indlæringskurven har været
stejl, og processen har afmystificeret motor-sammenhænge, hvilket har givet mig
den tekniske tillid og selvtillid tilbage, som
skal være der, når man hænger over vandet på vej til ø-frokost.
Prøveflyvning på 30 min. lokalt rundt og
rundt først den ene vej så den anden vej
i 3000 fod over Rårup i aldrig større af-

stand fra pladsen end glidedistance i tilfælde af motorstop, var en grænseoverskridende oplevelse og blev foretaget
nogle dage efter at motoren på OY-RVK
var færdigmonteret. Efter færdig montagen var jeg først mentalt klar til prøveflyvningen efter et par døgn med god nattesøvn.
I skrivende stund og som flyvetimerne
bygges på, er humøret steget 400-500%

Caveat emptor, ordsprogsagtig sammenfatning af de indskrænkninger, som kan
forekomme i en købers ret til at gøre et
mangelansvar gældende, hvis han har
haft adgang til før købet at undersøge
salgsgenstanden. “Køber, pas på.”.
l

Fretting skader på kontaktflader.

Min dyrt købte import erfaring skal for alt i verden
komme andre til gode i form af følgende råd:
•	ved inspektion medbring usagt et nyt oliefilter til sælger og bed om at få det gamle med
hjem.
•	gå efter nye fly med fabriks-overhalet motor
eller ældre fly med min. 100 tacho timer.
•	se efter, om der er sket samling af motor med
rød silikone pakning.
•	bed om at se motorens log.
•	udform købskontrakten således at der ydes
kompensation for skjulte fejl og mangler.
•	køb ikke motor fra Uetersen ved Hamborg.
Overdreven brug af rød silikone pakning samt spor af silketråd.
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Godkendt vindgenerator installation
til PA-19 (Army L-18C) Approval Ref. No.: TS3110215-00187
Af Torben Schou
Hvis man gerne vil have lidt “grøn energi” på sin Cub, er her nu en mulighed.
Jeg har fået godkendt det som en mindre ændring hos Trafik-, Bygge-og Boligstyrelsen.
Det har været lidt tidskrævende, både
mht. godkendelse og installationsarbej-

det, så jeg vil anbefale det som et vinter
projekt.
Samlet vægtforøgelse 1,78 kg, nav. light
bliver udskiftet til LED type. Der monteres
et pwr. panel i højre planrod panel, samme sted som Super-Cub’en har det. l

Projektbeskrivelse, krav, design, monteringsvejledning, kredsløbsbeskrivelse kan
ses ved henvendelse til:
Torben Schou
Tlf. 4060 7490, tobcub@get2net.dk

Tegning af installation af ”EL POWER PANEL” i vingerod.

Batteri.
Fortsættes næste side
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Test af højre LED navigationslys.

Prøveinstallation af ”EL POWER PANEL” i OY-EFA.

Generatoren monteret på understellet”.
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Viggo Christiansen in memoriam
Af BES
Viggo Christiansen blev født den 25. november 1933 og døde den 17. oktober
2017. Et næsten 84-årigt liv var slut.
Viggo blev oprindeligt udlært som automekaniker, men det blev i Flyvevåbnet,
at uddannelsen som flymekaniker formede den Viggo, som de fleste af os kendte og holdt af.
Efter et længere ophold i Sverige, hvor
Viggos eget autoværksted holdt Stockholms Mercedes-taxaer kørende, vendte
Viggo tilbage til Sønderjylland, idet værkstedet, hvor han oprindeligt stod i lære,
var til salg.
Viggo købte værkstedet og ernærede sig
herefter som motor-troldmand, plade-

smed og 1000-kunstner. En rigtig håndværker i ordets allermest respektfulde betydning.
Viggos hjerte bankede for klassiske fly
og disses motorer. Mon ikke vi er mange, der flyver med en motor, som Viggo
på en eller anden måde har været med til
at renovere eller reparere? Man gik aldrig
forgæves til Viggo, hvis et spørgsmål om
en motor skulle opklares og han delte altid gavmildt ud af sin store viden og erfaring. Især Gypsy- og Cirrus-motorer, som
kan være lidt af et mysterium for andre,
forstod Viggo at ’tale’ med.
Viggo fløj med stor fornøjelse Europa
tyndt i sine Chipmunks og sin Piaggio.

Fast inventar ved KZ Rally i mange, mange år – de sidste sammen med sin Yrsa.
Viggo var en stout mand, som kunne virke intimiderende på de, som ikke kendte ham. I virkeligheden var Viggo en meget rar og venlig mand, som havde sans
for humor og som altid var med på en
hyggelig sludder. Super-sportsmand var
han også. Viggo løb Berlin Marathon flere
gange – herunder én gang i træsko!
Mennesker som Viggo laves ikke mere.
Vi, der kendte Viggo, vil huske ham med
glæde, taknemmelighed og respekt. Det
er rart at tænke på, at klubben udnævnte
Viggo til æresmedlem.
Æret være Viggos minde. 
l

Viggo i OY-POT. Fotos: TBS og Kim Toft Jørgensen.

Viggos båre i kapellet i Bov. Foto via Paul Kjær
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Fur Flyveplads
år

Af Knud Peder Jensen, “FurNyt”
Den 2. september fejrer Fur Flyveplads,
at det er 25 år siden at landingsbanen
blev åbnet for flytrafik. I den anledning
har ”FurNyt” taget en snak med Poul-Erik
Haubo i familiens sommerhus på Furs
Nordkyst.

fra turistchef Hilda Frøjk fra Fur Turistforening. Hun havde fået en del henvendelser om, hvorvidt der kunne laves en flyveplads på Fur, fortæller Poul Erik, idet han
rækker fadet med morgenbrød til den udsendte.

En duft af nybagt morgenbrød og nylavet kaffe fører ”FurNyts” udsendte de sidste meter hen til sommerhuset, der ligger
godt gemt blandt de vindblæste fyrtræer.
Morgenbrødet har fru Lis stået for, gætter den udsendte, mens han tager lidt af
den hjemmelavede marmelade på osten.
Den er lavet i Spanien, hvor familien bor
om vinteren. Tidligere havde de en kvæggård i Nr. Debel. Dengang var Lis lærer
på Fur Skole.

”Det lyder spændende”, var hans første
reaktion. Som dreng havde han altid stået og fulgt jetjagerne, når de fór hen over
Furs himmel og drømt om, at han også
en dag kunne sidde deroppe og se det
hele lidt fra oven.

Det hele begyndte med en henvendelse

Jens Fisker, Sparekassedirektøren i Thise
Sparekasse var aktiv pilot, vidste Poul
Erik og satte sig i forbindelse med ham.
Det var en god ide syntes Fisker, da han
hørte om planerne, og bad Poul-Erik rydde et stykke jord for græs og hegnspæ-
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le. Så ville han komme og prøve at lande.
Banen var dengang 450 meter og 15 meter bred, siden blev den gjort lidt større.
Landingen gik godt, og dermed var flyvepladsen på Fur en realitet. Der blev sendt
indbydelser ud til nær og fjern og nyheden gik snart over det ganske land, at
der kunne landes på Fur med fly. Det blev
en succes. Men. Men. Man havde glemt
at tage Viborg Amt i ed. Formalia var ikke
opfyldt og fluks blev der nedlagt start og
landingsforbud af Politiet. En privat kunne ikke uden videre åbne en flyveplads.
Der skulle laves lokalplan og støjmålinger m.m.
Den daværende Sundsøre Kommune
bakkede 100% op bag planerne og udarbejdede hurtigt en lokalplan for området
med høringer og alt hvad der skulle til.

Men det var ikke nok for Viborg Amt. Der
skulle foretages støjmålinger.
Hvad så? Det førte til en henvendelse til
Lydteknologisk Institut. De havde aldrig
fået en lignende henvendelse fra en privat mand. Men enden blev, at de ud fra
en Cessna 172 flyvemaskine lavede en
oversigt over støjen i bestemte højder og
områder. Det gjorde de gratis, men skulle der en større analyse til, skulle de have
betaling. Enden blev at Viborg Amt godtog rapporten. Det hele betød at landingsbanen blev et år forsinket. Men i år
for 25 år siden kom godkendelsen fra
Statens Luftfartsvæsen, og dermed var
der en Flyveplads på Fur.

Siden fik Flyvepladsen tildelt det den officielle ICAO betegnelse: EKFU. Det betød
at Fur Flyveplads var med i det fine selskab. Alle danske fly bærer bogstaverne
OY. Dertil han så evt. føjes den lokalitet
man kommer fra. Poul-Erik købte således
OY-FUR til sit fly.
I en del år har en garage ved sommerhuset været rammen om et større projekt.
Her har Poul-Erik nemlig været i gang
med at bygge sin egen helikopter. Delene
er indkøbt i USA og netop i denne måned
var projektet efter adskillige år kommet
så langt, at helikopteren kunne fragtes til
hangaren ved landingsbanen i Debel. Helikopteren kunne akkurat kantes gennem
døren. Tilbage står så den sidste klargø-
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ring og en lang række afprøvninger. Som
det allersidste skal Poul-Erik have et ”kørekort” til den.
Lørdag den 2. september holder Flyvepladsen i Debel åbent hus, så furboerne
får mulighed for at se, hvad der foregår
på pladsen. 
l

Se videoerne:
At bygge en helikopter – interview
med Poul-Erik Haubo:
https://youtu.be/vnyNoG9Z-Kw
Fur Flyveplads: https://youtu.be/
gJ2JIyldBZM

Debriefing 2017
Af Kirsten Andersen
Debriefing 2017 blev afholdt i Vestjylland
med ophold på Smedegården i Lem.
Efter kaffen lørdag eftermiddag gik selskabet til Danmarks Vindkrafthistoriske
Samling, hvor to personer ihærdig fortalte om møllernes oprindelse op til de nye
møller i dag. Alle fik hørt hvad en klapmølle er og at den første mølle stammer
fra 1894.

Opholdet på Smedegården var bare i top.
Rigtig god mad og gode senge og god
betjening. Alt var TIPTOP.

blev vi budt ind i stuen for at se en film
om Jens Tofts virke og fik æblemost fra
Endelave.

Søndag kl.10 kørte selskabet til Jens Toft,
hvor alle fik en uforglemmelig rundvisning i hallerne. Helt utroligt hvad samlingen bød på.
Veterantraktorer, veteranbiler, veteranfly der “lige” skulle restaureres og Trabanter samt ALT mellem himmel og jord. MEGET spændende at se. Efter rundvisning

Det var svært at løsrive sig, men vi skulle
herfra til Sv. Erik og Inger Kjær i Sdr. Felding hvor, den stod på sild og smørrebrød samt hjemmebag før dagen var slut.
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En rigtig dejlig weekend og på gensyn 1.
weekend i november 2018.
l

Metalkursus
Lørdag aften blev der tid til et besøg i
Johnnys garage, hvor han bygger RV4. Aldrig har så megen orden været
samlet på ét sted! Garagen var selvfølgelig, som ethvert andet hjemmebyggerværksted, proppet med ting,
heraf en hel del hjemmegjort specialværktøj, men ALT havde en plads
og det hele var pudset og poleret.
Ikke én borespån at finde. Værkstedet var dog for intet at regne i forhold
til Johnnys RV-4, der helt, aldeles og
udenfor enhver sammenligning, er det
flotteste og mest snorlige stykke metalsløjd, øjne har set. Med varme i sæderne, selvfølgelig ... Der
kommer til at stå Johnny Jensen på rigtig mange flybedømmelsespræmier fremover; vær
vis på dét!

I dagene 3.-5. november blev der afholdt metalkursus i Holeby. Der var tilmeldt 8 kursister, som arbejdede sammen to og to.
Johnny Jensen havde venligt tilbudt sig
som instruktør. Johnny bygger, på tolvte
år, på en RV-4, som
efterhånden er metalfærdig. Den vender vi
tilbage til.

Det var noget af et antiklimaks at komme tilbage på værkstedet søndag
morgen og se dét, man
selv havde været i stand
til at frembringe. De syv af
deltagerne mente dog, de
havde fået en god forståelse af, hvordan man arbejder på flyvemaskiner af
aluminium. Den ottende
deltager havde fået stensikker forvisning om, at
aluminiumsplader ikke egner sig til noget konstruktionsmæssigt formål. l

Johnny havde fået
frie hænder i forhold
til kursets indhold og
han besluttede, at der
skulle fremstilles en
forkantsektion til en
vinge. KZ & V har indkøbt 4 værktøjssæt til
formålet, så alle havde korrekt værktøj af
fornuftig kvalitet.
Forbindingskassen var fremme med korte mellemrum og alle fandt ud af, hvilke fortrædeligheder, man udsættes for, når man skal have en
flad plade gjort krum og derefter lige igen. Problemet var størst for den del af deltagerne, der
er metalfly-ejere, for de kunne ikke rigtig tillade
sig at lufte deres inderste følelser overfor materialet. Det havde den deltagende kompositfly-ejer
dog ingen problemer med, så hamrelydene blev
smukt akkompagneret af udspekulerede fornærmelser frem og tilbage over arbejdsbordet.
Det var overordentlig underholdende!
Johnny havde arrangeret overnatning på en
B&B lidt udenfor byen. Det var et nydeligt sted
og det var mægtig hyggeligt at dele en fyraftensdrik med nye mennesker.
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Avedøres KZ II Kupé
Af Knud Høgh Jørgensen
AAA og de andre klubber har for nylig fejret Avedøre Flyveplads’ og de gamle hangarers 100 års jubilæum. AAA inviterede
egne medlemmer på grillpølser og kaffe
for nogen tid siden i Hangar 2, og den
19. november var der åbent hus i alle
klubber.

Selv Ejvind Kramme kom og hilste på.
Han beundrede den KZ-II Kupé, som er
kommet ganske langt i restaureringsprocessen. Kroppen er næsten færdigbeklædt med Ceconite og haleplan, finne
samt alle rorflader er beklædt. Vingernes
træarbejde er fuldført, og så skal der Ce-

conite på dem også. Motoren er færdig
og prøvekørt i vores nye prøvestand.
Så vi kan allerede i fantasien se OY-DHK
svinge sig op i lufthavet – op til skyerne
og solskinnet.
l

Sideror.

Det gamle lærred.

Mogens med nål og tråd.

Krop og haleparti samlet i hangaren.
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Bjarne Gren finindstiller.

Jørgen Koldsø inspicerer motoren.

Kroppens fine form fornemmes.

AAA’s fine hjemmelavede motorstand.
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KZ Rally 2017
Fotos: Michael Andersen
I regn og i blæst, og også lidt solskin, lignede rallyet mange andre gennem årene.
Trods relativt få deltagere var der heldig-

vis mange, der stillede op til “flybedømmelse”.
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Sideløbende var Stauning vært for
VAWC, Vintage Aerobatic World Championship 2017.
l
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Flybedømmelse KZ Rally 2017
Fotos: Michael Andersen
Antique (fly bygget før 1/9 1945):
Ingen deltagere i år.
Classic (fly bygget 1/9 1945 – 31/12
1955):
1. plads:
Piper PA-12 OY-CLL – Mette Grønkjær.
2. plads:
Piper J3 OY-JSN – Jørgen Skov Nielsen.
3. plads:
Miles Mercury VI OY-ALW – Allan Jensen.

Contemporary
(fly bygget 1/1 1956 – 31/12 1970:
1. plads:
Cessna 150 OY-EGK – Søren L. Kristensen.
2. plads:
Piel Emeraude OY-DEY – Claus Vad.
Bedste Kit Built:
1. plads: RV 8 OY-RVK – Troels Juhl Kristensen.

Bedste KZ fly:
1. plads:
KZ III OY-DYZ – Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre.
2. plads:
KZ VII OY-ATI – Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre.
KZ VII OY-AVK – Jørgen Oldhøj.
3. plads:
KZ VII OY-AVR – Zdzislaw Ciborowski.

Bedste Plans Built: Ingen deltagere i år.

1. plads i Contemporary: Cessna 150 OY-EGK
– Søren L. Kristensen

1. plads i Classic: Piper PA-12 OY-CLL – Mette Grønkjær

2. plads i Bedste KZ fly: K
 Z VII OY-AVK – Jørgen Oldhøj.

1. plads i Bedste KZ fly: KZ III OY-DYZ – Aeronautisk
Aktivitetscenter Avedøre
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MOTORER I KROPPEN

ENGLANDS STØRSTE

Fra 1915 til 1919 blev der bygget 37 stk.
Zeppelin-Staaken i alle versioner.
Spændvidden var 42,2 m, og havde i flyets forskellige udgaver fire, fem eller seks
motorer, som regel fra Mercedes eller
Maybach. R.XIV udgaven fra 1918 havde
i sin endelige udgave fire 245 hk Maybach
motorer parvis i naceller, samt en i snuden
af flyet. Med over fjorten tons fuldvægt,
op til to tons bomber, og en rækkevidde
på 1300 km, var Zeppeling-Staaken den
mest succesfulde af disse sværvægtere.
Knap så effektive var de seks Riesenflugzeuge, som Siemens-Schuckert byggede
fra 1915 og frem. R.VII fra 1917 havde tre
200 hk Mercedes motorer anbragt centralt
i kroppen, og stangtræk ud til skubbende
propeller mellem vingerne. Fuldvægten var
knap syv tons, spændvidden knap 34 m.
DFW R.I og R.II lignende fly med 4 motorer i krop. En planlagt R.III med otte motorer og 53,50 m spændvidde nåede ikke at
blive bygget før krigen sluttede. Med Versailles traktatens begrænser mht. flykonstruktion, flyttede det mest af tysk udvikling på området så til udlandet.

Under 1. Verdenskrig faldt det på Handley Page og Vickers at bygge imperiets
bombefly. Den første H.P Type O fløj første
gang i 1915, og var i tjeneste 1916-1922.
0/400 versionen havde 30 m vingefang,
en fuldvægt på fjorten tons og blev drevet af to Rolls-Royce V12 motorer på
hver 360 hk. Ligesom de tyske fly, blev
det overvejende brugt som natbomber
på Vestfronten, men også over havet til at
jage ubåde, og i Middelhavsområdet. Der
blev bygget over 600 stk., og som med
andre militærfly, fløj mange efter krigen
som civile passager- eller fragtfly.
I 1921 kom den lidt klejnere videreudvikling H.P. W8 på markedet, designet specielt som passagerfly med lukket kabine
og plads til femten passagerer. Sammen
med W.9 og W.10 fløj typen frem til 1934.

TRANSATLANTISKE FLYVNINGER
Vickers Vimy fløj første gang i 1917, og var
fra 1919-1933 Englands andet store bombefly. Det havde de samme R-R motorer som H.P. 0/400, var en smule mindre,
men blev tilgengæld mere kendt, da det

foretog den første transatlantiske flyvning i
1919. Der blev bygget omkring 100 af en
buttet ’Vimy Commercial’ version til passagertransport, heraf ca. halvdelen til Kina
– hvor tyve af dem siden blev bygget om
som bombefly, og brugt af forskellige stridende krigsherrer.
I 1955, 1969 og 1994 har man bygget tre
Vimy replikaer, hvoraf den sidste gentog
oprindelige eksemplarers flyvetur fra England til Austrailen og til Sydafrika, samt turen over Atlanterhavet.

STØRRE OG STØRRE
I 1923 fløj den første af to Armstrong Whitworth Awana prototyper. De tomotors fly
var beregnet til troppetransport, havde et
vingefang på 32 meter, men kom ikke i
produktion. Tre år senere kom passagerflyet Armstrong Whitworth Argosy i luften,
som respons på Imperial Airways’ ønske
om at fly af sikkerhedsmæssige årsager
skulle have flere motorer. Syv stk. blev
bygget, med tre motorer, 27 m vingefang
og en fuldvægt på tyve tons. Tyepn var i
brug frem til 1936.
I 1930 fløj Handley Page’s to ret interesZeppelin-Staaken.

Drevet til propellerne og gearkassen til de tre indvendige motorer på Siemens-Schuckert R.VII.
Handley Page og Vickers Vimy minder meget om
hinanden, mens den civile ’Vimy Commercial’ havde
en noget større krop. Den fandtes også i den militære udgave Vickers Vernon.
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Med uret fra den firemotorede Short
Kent herover: Short
Rangoon, landflyet Short Scylla, den
seksmotrede Short
Sarafand og Felixstowe F2A.

22 m på de japanske, og mellem 29 og
31,6 m på de engelske. Den sidste F5L
udgave med 400 hk liberty motorer udmærkede sig ved at kroppen var bygget
i aluminium.

SHORT FLYVEBÅDE
Den firemotorede Short Singapore Mk.
I kom i luften første gang i 1926, Mk.
III i 1934, og blev brugt af RAF og RNZAF (New Zealand) frem til hhv. 1941 og
1942. Ialt 37 blev bygget. Mk. III havde
metalkrop – en ubetinget fordel, thi forgængeren i træ kunne suge et kvart ton
vand før den var ’mættet’.
Short Calcutta og Rangoon var hhv. den
civile og militære version af Short’s tremotorede flyvebåd, med en spændvidde på
28,35 m. De syv byggede Calcutta flyvebåde blev brugt på middelhavsstrækket
af Imperial Airways’ rute til Indien.
Den endelige udgave af Short biplanerne var de tre stk. firemotorede Kent, som
var forbedret ved at have en bund af rustfrit stål fremfor duraluminium. Fuldvægten
var over fjorten tons og vingefanget 34,45
m. Flyet fandtes også i den landbaserede udgave Scylla (1934-1940), som Imperial Airways bestilte efter at Handley
Page havde skruet prisen voldsomt i vejret for at bygge to H.P. 42 til. To stk. Scyl-

la blev bygget, fløj første gang i 1934 og
blev trukket tilbage i 1940. Hvor Short
Kent havde plads til 16 passagerer, kunne Scylla tage 39.
Protoypen Short Sarafand fortjener også
at blive nævnt, mest fordi den havde seks
Rolls-Royce Buzzard motorer a’ 825 hk,
en fuldvægt på knap 32 tons og et vingefang på hele 36,59 m. Det var det største
fly i UK, da det blev bygget i 1932.

SUPERMARINE OG
’DET FLØJTENDE LOKUM’

17 stk., mens RCAF fik bygget 40 stk. lokalt, og brugte dem både over Atlanterhavet og Stillehavet.
Pga. ikke specielt imponerende præstationer fik flyet en del lidet flatterende navne, med det mindst høflige som ’The
Whistling Shithouse’ (’det fløjtende lokum’) – hvilket skyldtes lyden ude fra toilettet, hvis man lod sædet stå åbent
under flyvning. Flyet blev dog mere populært i civil brug, især efter et af de lokale luftfartsselskaber havde monteret 1200
hk Wright motorer til erstatning for de originale 920 hk Bristol Pegasus.

Firmaet, som er bedst kendt for Spitfire jagerflyet, startede som navnet antyder
med søfly. De fleste af
firmaets succesfulde
designs op til 2. Verdenskrig blev skabt
under ledelse af R.J.
Mitchell, med Stranraer som den sidste
af en lang række flyvebåde. Den tomotorede Stranraer fløj første gang i 1934, og
blev brugt af RAF og
RCAF (Canada) 19371946, mens de sidste
civile ex-RCAF fly fløj til
Supermarine Stranraer.
1957. RAF brugte kun
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DRAGENS STOREBROR
Det smukke tomotors de Havilland dH.89
Dragon Rapide blev med 731 eksemplarer
et af de sidste meget succesfulde biplaner,
og brugt over næsten hele verden. Den var
udviklet samtidigt med den firemotorede
de Havilland dH.86 eller dH. Express, af
hvilke der nåede at blive bygget 62 stk.
Ligesom lillebroderen fløj dH.86 første
gang i 1934, var i produktion frem til 1937,
og blev brugt helt frem til 1958.
Efter en serie dødelige styrt, der skyldtes
at flyet pga. tidspres ikke var færdigudviklet før produktionen startede, kom den
forbedrede version dH.84B i luften. Flyets
spændvidde var 19,66 m, fuldvægten lidt
under fem ton, og der var plads til 10-12
passagerer, afhængigt af om det var indsat på korte eller lange ruter.
Amerikaneren Hiram Maxim – der med tiden fik engelsk statsborgerskab – har den tvivlsomme ære at have opfundet det
moderne rekyldrevne maskingevær. Blandt hans mere fredelige opfindelser var et dampdrevet fly på 3,5 tons, og med
en spændvidde på 34 m. Det blev drevet frem på en halv km
skinner af to 360 hk dampmaskiner, via propeller med 5,2 m
diameter. For at forhindre flyet i at lette, var der også overliggende træskinner. Da man i 1894 testede flyet, løftede det sig
højt nok til at hive skinnerne op, men man fik stoppet flyvningen inden det gik helt galt. Maxin opgav derefter at eksperimentere med fly, men konstaterede dog at det var nødvendigt
med motorer med et bedre vægt/hk forhold.
l

KZ & Veteranflyklubben ønsker alle
en Glædelig Jul og et Godt Nytår!

Allan Jensen demonstrerer den meget
sjældne Miles Mercury VI.
Foto: Michael Andersen.
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