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Kalenderen siger forår …

... hvilket, i skrivende stund, forekommer 
en smule opreklameret. I hangaren i mor-
ges blev jeg mere og mere stivfrossen i 
takt med, at CLL fik varmet motoren før 
start. 

Vinterflyvning bringer et par udfordringer 
med sig: Motoren skal forvarmes, hvis 
olien skal være lidt mere flydende end 
asfalt – og piloten skal have så meget tøj 
på, at opgaven med at kravle ind i flyet 
udfordrer såvel deksteritet som buksebag 
til bristepunktet. Den i forvejen uelegante 
ombordstigning bliver nu en kamp mod 
tyngdekraft og pladsmangel, som van-
skeligt lader sig beskrive. 

Anyway, når man så sidder der, motoren 
er i gang, alt kører som det skal (og man 
ikke har glemt at fjerne klodserne foran 
hjulene), er der ikke meget, der er så gi-
vende og sjovt som en flyvetur i kold, tør 
luft. Både vinger og motor yder mere i 

den tætte luft og udsigten sådan en vin-
termorgen er bare fin! Forventningen, før 
håndtaget skubbes frem og ’suset’, når 
flyet slipper banen og hæver sig op i en 
iskold, blå himmel. 

Der er ikke mange ting, man lovligt og 
etisk forsvarligt kan foretage sig, der til-
nærmelsesvis giver samme, dybe tilfreds-
hed som en flyvetur en morgen, hvor ka-
lenderen siger ’forår’, men virkeligheden 
er ligeglad. 

Klubbens meningsmåling vedr. etablering 
af et EAA-Center på Vamdrup flyveplads 
gav det interessante resultat, at ca. 90% 
af de medlemmer, som valgte at svare 
på meningsmålingen, var positive – både 
mht. idéen og lokationen. Over halvdelen 
af resten var uafklarede. 

Bestyrelsen vil nu arbejde på at klargøre 
et projekt, som kan vise dels, hvordan 

opgaven kan løses, og dels hvordan mid-
lerne kan tilvejebringes. Så kan alle klub-
bens medlemmer få lejlighed til at vur-
dere, om vi skal videre af den vej, når vi 
ses til generalforsamlingen på Nordborg 
Flyveplads i august. 

Det ville være til stor hjælp for bestyrel-
sen – og implicit hele foreningen – hvis du 
ville dele dine gode idéer til, hvad sådan 
et EAA-Center skal indeholde, hvordan 
det kan laves og hvordan du mener, at vi 
sammen kan skaffe de fornødne midler. 
Skriv eller ring til tovholder Tim Jørgen-
sen. Så samler Tim alle de gode kræfter 
og synkroniserer dem til at trække på 
samme hammel. 

Mens vi venter på, at foråret bestemmer 
sig for at vise sig som sådant, ønsker jeg 
god fornøjelse med dette Oscar Yankee! 
 l

Af BES

Midtersiderne: Tegning af KZ IV med tyngdepunktsberegning. Erik Danielsen, Køge, fik den på et tidspunkt af Bent Frikke, som 
arbejdede på KZ fabrikken. Han mener, det er Viggo Kramme, der har lavet beregningen? 
(Foto: KZ IV over Klægbanken, Ringkøbing Fjord. TBS.)
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CLAVACO elektronisk tænding
– less is more

Af Claus Vad

I OY 3/2016 kunne jeg berette om bag-
grunden for at påbegynde udviklingen af 
et nyt tændingssystem til stempelmotor 
drevne flyvemaskiner. Valget faldt på et 
elektronisk tændingssystem, der skulle 
være så simpelt og let som muligt. Samti-
digt var det ingen skade til, om det kunne 
bruges eller tilpasses til mange forskellige 
motorfabrikater. I april 2016 fløj OY-KZS, 
min fatters KZ-8, med prototypen af sy-
stemet. Her skal det lige nævnes, at det 
elektroniske tændingssystem kun erstat-
ter én af de konventionelle magneter, så 
driftssikkerheden ved at have noget velaf-
prøvet tændingsteknologi med blev ikke 
sat helt til side ...! 

Efter nogle timers testflyvning på KZS 
stod det klart at systemet som udgangs-
punkt var stabilt og værd at arbejde videre 
med. Det blev derfor tilpasset og monte-
ret på OY-DEY (Piel Emeraude) i juli 2016. 
Testflyvningerne fortsatte sæsonen igen-
nem og videre ind i 2017 på DEY og KZS, 
og samtidigt blev konceptet yderligere ud-
viklet, så der nu findes EMI støjbeskyttel-

se, optisk isolering af styresignaler, input 
filtrering, m.m. 

Alt sammen for at gøre systemet mere ro-
bust i forhold til det miljø, det skal fungere 
i, men med fokus på, at det ikke må blive 
unødigt kompliceret.

Der findes selvfølgelig mange andre ud-
bydere af elektroniske tændingssystemer, 
heriblandt kan nævnes: Lightspeed, La-
sar, ElectroAir, EmagAir, Surefly og EFII. 
Fælles for mange af deres systemer er, at 
de bl.a. tilbagekobler manifold tryk og er 
forberedt til indbygning i diverse glascock-
pit apparater. For at kunne dette, skal de 
have meget mere indbygget, der poten-
tielt kan fejle og gå i stykker. Tændingssy-
stemerne fra Clavaco er bygget på “less 
is more” princippet, og kan derfor ikke 
mere, end en almindelig magnet kan. På 
den anden side er der så også færre fejl-
kilder ved en Clavaco tænding.
En forudsætning for alle tændingssyste-
merne er, at de kræver en 12 V spæn-
dingskilde, der er i stand til at levere cirka 

3 Ampere for at kunne fungere. Mange af 
de ældre veteranfly har ikke et etableret 
el-system, man kan koble tændingssyste-
met på. Clavaco har derfor lavet en løs-
ning, der består af en Kubota alternator, 
der bliver viklet om, så den passer til det 
omdrejningstal en flymotor typisk kører 
ved. Alternatoren kan, sammen med et 
kombineret ensretter- og lade relæ, yde 
ca. 6,2 Ampere og 14,4 V ved 2200 rpm. 
Kombineres denne alternator løsning med 
et lille 3 Ah gel-batteri, så har man et lille 
og let 12V system, der både kan forsyne 
tændingssystemet og lidt elektronisk hjæl-
pemateriel i kabinen.

Med disse to systemer i kombination vil 
fly som fx Piper Cub’s, Tiger Moths, KZ-
III’ere mv. også have mulighed for at få 
fornyet tændingssystemet. For flyene med 
“engelsk” motor kunne løsningen være 
særligt interessant, da der af og til kan 
være langt mellem egnede reservedele til 
disse maskiner.

Et indtryk af styringens størrelse i forhold til en lille pakke tændstikker.
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Fortsættes næste side

Clavaco elektronisk tænding. Den orange styring er monteret på motorens brandskot.

På billedet ses de dele, som et 
Clavaco tændingssystem består af:

1. Solid State tændspole

2.  Ledning mellem styring og 
tændspole

3.  Forsyningsledning til styring  
(12 V)

4. Styring

5. Tændingskontakter

6. Sensor

7.  Tændrørsledninger, der kan 
klippes af i rette længde
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I skrivende stund er en lille gruppe af 
piloter ved at få tændingssystemet in-
stalleret, således vi ved udgangen af 
sæson 2018 forhåbentligt kan have 
systemet valideret på en bred porteføl-
je af fly:

•  Piel Emeraude (Continental 
C-90) 
[Eltænding + Alternator]

•  KZ-VIII (Lycoming IO-360)   
[Eltænding]

•  DR-109 (Lycoming IO-540)   
[Eltænding]

•  Jodel D.112 (Contonental 
O-200)   
[Eltænding]

•  Aeronca Champion (Continental 
O-200)  
[Eltænding + Alternator]

•  DeHavilland Chipmunk  
(Gipsy Major)  
[Eltænding]

•  Piper Cub (Continental C-90)  
[Eltænding + Alternator]

Min forhåbning er, at vi efter sæsonen 
kan have så mange driftstimer, fordelt 
på forskellige fly, med hver deres unik-
ke el-installationer, at vi kan erklære sy-
stemet for færdigudviklet og at det kun 
vil være små design detaljer – uden 
indflydelse på funktionen – der skal fin-
pudses fremover.
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Se mere på www.clavaco.com l
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Nyt på boghylden
Af BES

NOTLANDUNGEN!

Af Kuno Gross og Kurt J. Jaeger

Undertiden når et nyt afsnit af ’familiekrø-
niken’ frem via de sjoveste omveje. For 
nogen tid siden blev vi kontaktet af en rar 
mand fra Schweiz ved navn Kuno Gross. 
Han hævdede at være i færd med at skri-
ve en bog om de 9 stk. KZ VII, som i sin 
tid kom til Schweiz og havde et par kon-
krete spørgsmål, som han høfligt spurgte, 
om vi kunne hjælpe med. Selvfølgelig, 
da! Det udviklede sig til en lang og meget 
hyggelig mailkorrespondance – men han 
fik søreme skrevet bogen! 

Kuno Gross og Kurt J. Jaegers bog “Not-
landungen” dukkede op forleden. Umid-
delbart måtte man tro, at det ville være 
svært at skrive en hel bog om 9 stk. – i 
Schweiz – obskure fly. Det ville imidler-
tid være en helt forkert tanke. Bogen er 
’tysk grundig’ i sin gennemgang af flye-
nes skæbne, men den er så spændende, 
at denne anmelder næsten ’åd’ den i ét 
stræk. 

Bogen bærer præg af, at begge autorer 
har mange udgivelser bag sig. De kan 
virkelig skrive og bogen er rigtig godt re-
digeret og gavmildt forsynet med fotos, 
hvoraf de fleste mere er det første mødes 
sødme end gensynets glæde. 

En af de 9 KZ VII’ere flyver endnu i 
Schweiz som HB-EPS. Tre (måske fire) af 
dem kom hjem til DK igen. Det var STJ, 
DSB og DMJ. Rygtet vil vide, at serienr. 
192 står på Bornholm, men det fremgår 
ikke helt klart af bogen. 

Bogen kan varmt anbefales og er ganske 
billig. Hvis man på amazon.de søger på 
Notlandungen, dukker bogen frem til €17. 
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DEN RØDE BARON

Af Pierre Veys og Carlos Puerta

Hvis man både er historie-nørd og tegne-
serie-fan, kan man passende anskaffe sig 
det nye oplag af Den Røde Baron, bind 
1-3. Det med historie-nørderiet skulle 
udelukkende være fordi, det den 21. april 
i år er 100 år siden Manfred von Richtho-
fen blev dræbt. 

Tegneserien har nemlig, som sådan, intet 
med de historiske begivenheder at gøre, 
men er en frit opfundet fabuleren over 
temaerne 1. verdenskrig, fly og krig. Illu-
strationerne er fantastiske. Ikke mindst 
de store tegninger af luftkampe. 

Heldigvis for historie-nørderne er den 
danske udgave forsynet med en redakti-
onel tekst, som på bedste vis sætter de 
historiske kendsgerninger (og gisninger) 
på plads. 

Fortsættes næste side
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UNE HISTOIRE ILLUSTRÉE 
DES AVIONS D’HERGÉ

Af Frank Griese og Richard Humberstone

Mon ikke vi er mange, som må beken-
de os som Tintin-fans. Undertegnede 
er i hvert fald vild med Tintin, så denne 
bog, som systematisk beskriver de fly, 
der optræder i historierne, er vældig in-
teressant. Ikke alene giver den en masse 
detaljer om de forskellige fly, der er en 
del af historierne, den historiske kontekst 
er skam også beskrevet. Det hele er rigt 
illustreret – og som en tillægsgevinst kan 
man få øvet sin franske sprogforståelse. 
Hvis ikke man har sådan én, er der mas-
ser af billeder at glæde sig over. 

Købt på Amazon for ca. DKK 230,- 
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Tintinfly
Af PJC

Tintinalbummet “Den Sorte Ø” (“L’Ile Noi-
re”) har absolut flest fly. Den blev oprin-
deligt udgivet som nr. 7 i 1937. Så ingen 
Kaptajn Haddock endnu. Historien blev 
gentegnet i midt-tresserne på opfordring 
af det engelske forlag, så den blev mere 
realistisk. Moderne trafikfly, Cessna 150 
og Chipmunk med canadisk boblecano-
py. Desuden indgår en gul Tiger Moth 
med Dupond og Dupont (“Thomson and 
Thompson”) og adskillige Percival Pren-
tices i historien. 
(Fotos: Thorbjørn Brunander Sund) l 
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Harvard Danmark 
– status fra værkstedet

Af Jan D. Johansson, Formand Harvard Danmark

De fleste læsere er nok bekendt med 
Harvard Danmark projektet, hvor vores 
mål er at få Harvard 324 flyvende igen.

Målet for 2017 var at Harvard 324 skulle 
være adskilt i hoveddele, så at detalje ar-
bejdet kunne påbegyndes i 2018, og det 
mål nåede vi med god margin. Arbejdet 
fortsætter nu i fuld fart med adskille, ren-
se, katalogisere og konservere.

En anden detalje som læseren sikkert 
bemærker, er at vi har byttet navn, såle-

des at projektet nu er kendt som Harvard 
Danmark. Årsagen er, at vi fik mange 
spørgsmål om hvad “Strut Harvard” be-
tød, så derfor tog vi beslutningen om at 
bytte navn, hvilket også gør markedsfø-
ringen af projektet mere tydelig.

Planen for gennemførslen af projektet er 
at Harvard 310 skal laves til static display, 
hvorefter den returneres til Flyvevåbnets 
Historiske Samling (FLYHIS), som får rå-
deretten over Harvard 310.

Harvard 324 skal restaureres til flyvende 
stand af Harvard Danmark, som herefter 
opererer og vedligeholder flyet. Glæd jer 
til at se en ægte “dansk” Harvard i luften!

HARVARD 310
Som læseren sikkert er bekendt med, 
består Harvard Danmark også af Harvard 
310, som restaureres af Frank Nielsen 
og pensionisterne på FSN AAL. Anført 
af Finn Christensen er man nu kommet 
så vidt, at man har malet rørstellet og 
monteret bagkroppen. Især bagkroppen 
havde behov for en del kyndigt plades-
medsarbejde.

Målet for Harvard 310 er at den kan stå 
på egne ben til åbent hus på FSN AAL 
2018, og mon ikke de gæve svende på 
FSN AAL når det.

Derudover er vi så heldige at have en 
ekstra ikke flyvedygtig motor, som skal 
bruges til static display.

HARVARD 324
I foråret 2017 rykkede vi ind i FLYHIS’ 
lastbil værksted, som FLYHIS stillede til 

rådighed for projektet. Det er ren luksus 
at arbejde et sted med varme og grav, 
selvom den sidste måske ikke umiddel-
bart er så relevant for en Harvard.

En Harvard er lidt som et stort modelfly, 
opbygget i moduler, hvilket gør den relativ 
nem at skille af og samle. Vi nyder også 
godt af den dokumentation, der blev 
fremstillet under krigen, som meget de-
taljeret beskriver, hvordan flyet repareres, 
samles og skilles af. Derudover er alle 

fæsteelementer amerikanske tomme mål 
i UNF og UNC – for dem der tidligere har 
arbejdet på engelske fly, er det en kæm-
pe fordel! Den eneste rigtige udfordring 
er den store mængde af delvist rustne 
skruer med lige kærv, som kan være lidt 
træge at løsne. Det klares dog med store 
mængder WD40.

Modulopbygningen af en Harvard har 
også betydet at bl.a. John, John, Ole og 
Børge fra Pensionist gruppen/Team Dra-

Nymalet Harvard ”310” rørstel og vinger
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ken har måttet lave en del specialudstyr 
og jigs til at holde flyet. En pudsig detal-
je er interiør farverne. Da vi var kommet 
under huden på flyet, opdagede vi, at 
mange af delene, f.eks hydraulikrør og 
trækstænger er malet i engelsk cockpit-
grøn på den side, der kan ses, mens der 
på siden der vender væk, er malet med 
amerikansk cockpitgrøn, gul eller sågar 
sort. Derudover er det tydeligt malet med 
pensel, så der er nok ingen tvivl om, at 
man havde travlt i 1943, da flyet blev la-
vet. For nu at berolige læseren lover pro-
jektet at flyet bliver malet i British Interior 
Green og de rigtige camouflagefarver på 

ydersiden, samt gul underside, og det ef-
ter de originale tegninger fra Flyvevåbnet.

Vi blev også beriget med endnu en mo-
tor, hvor dog kun indmaden kan bruges. 
Den motor bruges til Harvard 310, så at 
den kommer til at se så rigtig ud så mu-
lig. Tanken er at begge de to brugbare 
motorer skal renoveres, såfremt der er 
økonomi til det.

Næste skridt er at tage fat på renoverin-
gen af cockpit sektionen, som skal plast-
blæses, inspiceres og så males. Endvi-
dere har vi taget den beslutning at bruge 

centerplanet fra 310, da centerplanet fra 
324 desværre er en del korroderet. Selv-
om det så ikke helt igennem er 324, så er 
vi dog alle enige om at hensynet til Flight 
Safety vejer tungest.
  
En stor tak til Strut Nordjylland, Team 
Draken og Pensionisterne på FSN AAL – 
uden jer var vi ikke kommet langt.

På show siden har Harvard Danmark ej 
heller ligget stille. Vi startede idet stille i 
2017 med en stand på Wedelslund gods 
på Fars dag. Vi blev meget velmodtaget, 
da der jo også var flyvende Harvards til 
stede.

Herefter fulgte Airshow’et i Stauning og 
Roskilde, hvor vi begge havde mange 
besøgende og et stort salg af modeller, 

Holdet samlet ved demonteringen af 
understellet,  Ole Miller, John Ander-
sen og Kræn Hjortlund – under kyndig 
vejledning fra vores kontrollant Jørgen

Carlos DaSilva fremviser stolt et Harvard instrument panel

Udsigten fra brønden bag det bagerste cockpit. Den blå flaske er iltflasken. Lidt 
pudsigt at sidde der og tænke på, at her er det første gang nogen sidder i ca 60 år

Fortsættes næste side
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hvilket lunede godt i kassen. Den succes 
fortsætter vi i 2018, hvor vi planlægger at 
øge vores sortiment markant.

Jagten på sponsorer foregår for fulde 
gardiner, med mange positive tilkendegi-
velser. En Harvard er jo som bekendt ikke 
er specielt billig i drift. En række fonde 

kontaktes, samt private sponsorer som 
kunne tænkes at have interesse i at hjæl-
pe.

Strut Harvard er også Søe-Jensen, Leder 
af FLYHIS, en stor tak skyldig, da vi har 
fået mulighed for at låne FLYHIS’ værk-
sted. 2018 bliver spændende da vi for-

håbentlig kan begynde at samle flyet idet 
små og vi har nu de to første stumper 
klar, nemlig de to instrumentpaneler

Og afslutningsvist: Skulle der nu sidde 
nogle vordende Harvard folk derude, så 
gå ind på www.harvarddanmark.dk, el-
ler find os på Facebook og meld jer ind i 
Harvard Danmark. Alle, uanset erfaring, 
er meget velkomne!

Glæd jer til at se en ægte “dansk” Har-
vard i luften! l

Her skilles cockpit sektion fra bagkrop

Det glade hold Kræn Hjortlund, Tom-
my Christian Olsen og Carlos DaSilva 
efter bagkroppen er fjernet

Harvard 324 som vi glæder os til at se den igen!
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Mens vi venter 
på sommer og flyveopvisninger

Fotos. Alf Blume “Chip Chaps” har lige afsluttet deres display mellem heftige regnbyger ved Roskilde 
Airshow 2017. Autograferne må vente lidt. l
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De største biplaner 2. del

Af Kim Scholer

Ligesom Tyskland og England, var Frank-
rig også en aktør mht. store fly, og brugte 
dem som bombe- og recognoscringsfly 
under 1. Verdenskrig. Omkring 300 af dis-
se fly blev bygget af Société d’Aviation Le-
tord, som udstyrede de første syv typer – 
Let. 1 til Let. 7 – med Hispano-Suiza eller 
Lorraine-Dietrich motorer, mens Let. 9 fik 
amerikanske Liberty motorer. Lidt usæd-
vanligt sad de øverste vinger forskudt bag-
ud i forhold til de nederste.
Caudron R.4 var et udsædvanligt strømli-
niet fly for 1915. Selv om det var udviklet 
som bomber, blev det tomotors fly mest 
blev brugt til recogniscering, og viste sig 
her udmærket istand til at forsvare sig 
mod fjendtlige jagerfly. Der blev bygget 
249 stk., men pga. problemer med flyets 
strukturelle styrke, udviklede man R,11, 
hvoraf hele 370 stk. blev bygget. R.4’s 
spændvidde var 21 m, mens efterfølgeren 
måtte nøjes med 18 m.
Der vides ikke meget om det tydeligvis 

meget store Dorand fly fra 1913 eller 1914. 
Er der nogen læsere, som kender til det?

FARMAN, BLERIOT & LIORÉ ET 
OLIVIER
Fra 1919 og frem byggede det franske 
fima Farman ca. 60 stk. tomotors F.60 
Goliath med 26 m spændvidde. Flyet 
havde plads til 12-14 passager og kunne 
tage tre tons nyttelast. Ni stk. firemotore-
de F.140 Super Goliath fulgte i 1924, og 
blev brugt af det franske luftvåben. F.140 
havde et vingefang på 31,4 m og en fuld-
vægt på knap tolv tons. Efter en række 
uheld blev begge typer grounded i 1930.
Firmaet Bleriot forsøgte sig med en hel 
række firecylindrede kæmper, hvoraf 
kun passagerflyet Bleriot 115 med seks 
stk. byggede opnåede en smule succes. 
Udover at sætte en række rekorder for 
nyttelast, huskes det bedst for sin rolle i 
fransk udforskning og kolonisering af Afri-
ka. Flyets debut i 1923 endte med et dø-

deligt styrt, mens den forbedrede 115-bis 
fra 1924 klarede sig.
Lioré et Olivier byggede op gennem 1920’ 
erne og 1930’erne en serie tomotors 
bombefly, som i forskellige versioner blev 
brugt af Vichy Frankrig frem til 1944. Den 
civile udgave LeO 213 blev bygget fra 
1928, havde plads til atten passagerer, el-
ler fjorten soldater som troppetransport.

BOULTON-PAUL
Den engelske Boulton & Paul P.12 Bodmin 
bombefly havde, som nogle få andre fly af 
slagsen, sine motorer helt inde i flyets krop. 
P.12’s fordel var, at motorerne kunne ser-
viceres under flyvning, og at begge moto-
reruafhængigt af hinanden drev propeller 
i hver side, så der også på kun én motor 
ikke ville være assymetrisk træk. Der blev 
bygget to af de tomotorede fly, det første 
fløj i 1924, men det resulterede ikke i ordrer.
I de oprindelige ordrer fra luftfartsministe-
riet var P.12 flyene benævnt ’postal’, for 
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Ligesom Tyskland og England, var Frank-
rig også en aktør mht. store fly, og brugte 
dem som bombe- og recognoscringsfly 
under 1. Verdenskrig. Omkring 300 af 
disse fly blev bygget af Société d’Aviation 
Letord, som udstyrede de første syv typer 
- Let. 1 til Let. 7 - med Hispano-Suiza eller 
Lorraine-Dietrich motorer, mens Let. 9 fik 
amerikanske Liberty motorer. Lidt usæd-
vanligt sad de øverste vinger forskudt 
bagud i forhold til de nederste.
   Caudron R.4 var et udsædvanligt strøm-
liniet fly for 1915. Selv om det var udviklet 
som bomber, blev det tomotors fly mest 
blev brugt til recogniscering, og viste sig 
her udmærket istand til at forsvare sig mod 
fjendtlige jagerfly. Der blev bygget 249 stk., 
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styrke, udviklede man R,11, hvoraf hele 
370 stk. blev bygget. R.4’s spændvidde 
var 21 m, mens efterfølgeren måtte nøjes 
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   Der vides ikke meget om det tydeligvis 
meget store Dorand fly fra 1913 eller 1914. 
Er der nogen læsere som kender til det?

Farman, Bleriot & Lioré et Olivier
Fra 1919 og frem byggede det franske 
fima Farman ca. 60 stk. tomotors F.60 Go-
liath med 26 m spændvidde. Flyet havde 
plads til 12-14 passager og kunne tage tre 
tons nyttelast. Ni stk. firemotorede F.140 
Super Goliath fulgte i 1924, og blev brugt 
af det franske luftvåben. F.140 havde et 
vingefang på 31,40 m og en fuldvægt på 
knap tolv tons. Efter en række uheld blev 
begge typer grounded i 1930.
   Firmaet Bleriot forsøgte sig med en 
hel række firecylindrede kæmper, hvoraf 
kun passagerflyet Bleriot 115 med seks 
stk. byggede opnåede en smule succes. 
Udover at sætte en række rekorder for 
nyttelast, huskes det bedst for sin rolle 
i fransk udforskning og kolonisering af 
Afrika. Flyets debut i 1923 endte med et 
dødeligt styrt, mens den forbedrede 115-
bis fra 1924 klarede sig. 
   Lioré et Olivier byggede op gennem 
1920’erne og 1930’erne en serie tomotors 
bombefly, som i forskellige versioner blev 

brugt af Vichy Frankrig frem til 1944. Den 
civile udgave LeO 213 blev bygget fra 
1928, havde plads til atten passagerer, el-
ler fjorten soldater som troppetransport. 

Boulton-Paul
Den engelske Boulton & Paul P.12 Bodmin 
bombefly havde som nogle få andre fly 
af slagsen sine motorer helt inde i flyets 
krop. P.12’s fordel var at motorerne kunne 
serviceres under flyvning, og at begge 
motoreruafhængigt af hinanden drev 
propeller i hver side, så der også på kun 
én motor ikke ville være assymetrisk træk. 
Der blev bygget to af de tomotorede fly, 
det første fløj i 1924, men det resulterede 
ikke i ordrer. 
   I de oprindelige ordrer fra  luftfartsmini-
steriet var P.12 flyene benævnt ’postal’, 
for at skjule man bestilte bombefly. Det 
skal også nævnes, at flyet var lettet med 
udstrakt brug af metal, og at placeringen af 
motorerne bl.a. var fordi man ville bygge et 
sådant fly med dampturbiner. 
   Boulton Paul P.8 Atlantic var baseret 

De største biplaner          2. del
Af Kim Scholer

Lioré et Olivier 213, og herunder bombeflyet LeO 20.

Bleriot 155, og på det mindre 
billede tv. en Bleriot 67 med 
fire stjernemotorer

Farman Goliath
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på firmaets større P.7 bombefly, og byg-
get specifikt for at vinde en præmie på 
£10,000, som avisen Daily Mail havde 
lovet for den første transatlantiske flyvning. 
Det første af de to man byggede forulyk-
kede under start, mens det andet kom for 
sent til at vinde, og derfor forgæves blev 
forsøgt markedsført som almindeligt pas-
sagerfly.
   P.29 Sidestrand var et konventionelt 
tomotors bombefly fra 1926, og nævnes 
kun her fordi det var i stand til at foretage 
loops, rulninger og spin. 
   P.64 Mailplane fra 1933 er egentlig for 
lille til denne artikel, men det lille 

buttede fly ser så sødt ud, at det slipper 
med. Helmetalflyet skulle som navnet 
antyder bruges til postbefordring, men fløj 
dårligt og styrtede ned samme år. De to 
P.71A  efterfølgere fra 1935 blev bygget 
om som forretningsfly, da Imperial Airways 
i mellemtiden havde mistet interessen 
for postfly. De forulykkede i hhv. 1935 og 
1936, det ene over Den Engelske Kanal. 

Caproni
Caproni Ca.3 var et dobbelthalet, tremo-
tors (to trækkende, én skubbende) itali-
ensk bombefly fra 1. Verdenskrig. Mellem 

250 og 300 stk. blev bygget, nogle under 
betegnelsen Ca.33. To af de originale fly 
har overlevet, og en enkelt replika står pt. 
udstillet i afgangshallen på Bratislavas 
lufthavn. Ca.3 blev siden videreudviklet til 
Ca.5, og produceret i 1917-1921. Ialt 662 
stk. kom i luften, inklusive tre stk. licens-
produceret i USA til U.S. Navy.
   Det mærkbart større Caproni Ca. 90 fra 
1929 havde seks Isotta-Fraschini W18 
motorer på hver 1000 hk, et vingespand 
på 46,60 m, fuldvægt på 30 tons, og kunne 
medbringe hele otte tons bomber. Kun et 
enkelt eksemplar blev bygget.

Caproni Ca.90 optrådte i den meget fine 
tegnefilm ’The Wind Rises’, om manden 
bag jagerflyet Mitsubishi Zero.

Boulton-Paul P.12 Bodmin

Postflyet 
Boulton-Paul 
P.64. Bemærk 
de ottekantede  
motordæksler.

Boulton-Paul P.8 AtlanticLinke-Hoffmann R.1 fra 19 havde ligesom 
P.12 herover sine (fire) motorer anbragt 

inde i den store krop - som på tid-
lige udgaver en transparent 

’cellon’ beklædning.

Caproni Ca.5 Caproni Ca.90
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Fortsættes næste side

at skjule man bestilte bombefly. Det skal 
også nævnes, at flyet var lettet med ud-
strakt brug af metal, og at placeringen af
motorerne bl.a. var fordi man ville bygge 
et sådant fly med dampturbiner.
Boulton Paul P.8 Atlantic var baseret på 
firmaets større P.7 bombefly, og bygget 
specifikt for at vinde en præmie på 
£10,000, som avisen Daily Mail havde lo-
vet for den første transatlantiske flyvning.
Det første af de to, man byggede, forulyk-
kede under start, mens det andet kom for 
sent til at vinde, og derfor forgæves blev 
forsøgt markedsført som almindeligt pas-
sagerfly.

P.29 Sidestrand var et konventionelt to-
motors bombefly fra 1926, og nævnes 
kun her, fordi det var i stand til at foretage 
loops, rulninger og spin.
P.64 Mailplane fra 1933 er egentlig for lille 
til denne artikel, men det lille buttede fly 
ser så sødt ud, at det slipper med. Hel-
metalflyet skulle, som navnet antyder, 
bruges til postbefordring, men fløj dårligt 
og styrtede ned samme år. De to P.71A 
efterfølgere fra 1935 blev bygget om som 
forretningsfly, da Imperial Airways i mel-
lemtiden havde mistet interessen for post-
fly. De forulykkede i hhv. 1935 og 1936, 
det ene over Den Engelske Kanal.

CAPRONI
Caproni Ca.3 var et dobbelthalet, tremo-
tors (to trækkende, én skubbende) itali-
ensk bombefly fra 1. Verdenskrig. Mellem 
250 og 300 stk. blev bygget, nogle under 
betegnelsen Ca.33. To af de originale fly 
har overlevet, og en enkelt replika står 
pt. udstillet i afgangshallen på Bratislavas 
lufthavn. Ca.3 blev siden videreudviklet til 
Ca.5, og produceret i 1917-1921. Ialt 662 
stk. kom i luften, inklusive tre stk. licens-
produceret i USA til U.S. Navy.
Det mærkbart større Caproni Ca. 90 fra 
1929 havde seks Isotta-Fraschini W18 
motorer på hver 1000 hk, et vingespand 
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medbringe hele otte tons bomber. Kun et 
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tegnefilm ’The Wind Rises’, om manden 
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på 46,60 m, fuldvægt på 30 tons, og kun-
ne medbringe hele otte tons bomber. Kun 
et enkelt eksemplar blev bygget.

BOEING OG CURTISS
I USA byggede Boeing et par store bipla-
ner: Det énmotors Model 40 passagerfly 
fra 1925, og det tremotors Model 80 fra 
1928. Sidstnævnte var en konkurrent til 
de samtidige Ford og Fokker monopla-
ner, hvor dets to vinger gav det en fordel, 
når det fløj fra vanskelige og højt belig-
gende startbaner. Model 80 har også 
æren at være det første passagerfly med 
stewardesser ombord til at pusle om de 
12 til 18 passagerer. 16 stk. blev bygget.
Flyvebåden Curtiss Model H blev til, fordi 
det engelske dagblad Daily Mail havde 
udlovet en pris på £10,000 for den før-
ste transatlantiske flyvning. Flyvebåden 
’America’ fløj i 1914, umiddelbart før 1. 
Verdenskrig kom i vejen for det rekord-
forsøg, men i alt forbedrede 478 stk. blev 
bygget, inkl. de engelske Felixstowe vari- 
anter beskrevet i artiklens første del. En 
replika af ’America’ fløj i 2008 – første 
gang til testpiloternes overraskelse, da 
det efter bare 11 sekunder og ved 61 
km/t forlod vandet.
Efter at have bygget bombeflyet B-2 
Condor, konstruerede Curtiss det langt 
mere avancerede Curtiss T-32 Condor II, 
som var blandt de ganske få biplaner med 
optrækkeligt landingsstel. Det debutererde 
i 1933 som et ’sleeper’ fly, med plads til 
tolv sovende passagerer. Ialt 45 stk. blev 
bygget, inkl. otte konverteret til bombefly.

Curtiss Eagle/Model 19 herover er for lille 
til denne artikel, men så speciel, at det 
kommer med alligevel: Flyet fra 1919 ret 
usædvanligt for den tid en meget strøm-
liniet krop, og lukket kabine med plads til 
to piloter og otte passagerer. Uheldigvis 
flød markedet med overskydende krigsfly, 
så kun ca. 24 stk. blev bygget.

SIKORSKY’S SESQUIPLANER
Igor Sikorsky havde allerede bygget store 
fly i Rusland, og fortsatte med det efter han 
var emigreret til USA i 1919. Hans første 
biplan (teknisk set et sesquiplan) dér var 
S-35, bygget på bestilling til en non-stop 

flyvning fra New York til Paris. Det tremoto-
rede fly fløj i 1926, men forulykkede under 
start på rekordforsøget og brændte op.
Det næste store fly var amfibieflyet Sikor-
sky S-38 – også et sesquiplan – fra 1928. 
Det blev brugt mest af U.S. Navy og fly-
selskabet Pan American, men også man-
ge civile ejere brugte det til deres eventyr. 
Pt. flyver et originalt fly samt en replika, 
der blev brugt i filmen ’The Aviator’ om 
Howard Hughes.
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Boeing og Curtiss
I USA byggede Boeing et par store bipla-
ner: Det énmotors Model 40 passagerfly 
fra 1925, og det tremotors Model 80 fra 
1928. Sidstnævnte var en konkurrent til 
de samtidige Ford og Fokker monoplaner, 
hvor dets to vinger gav det en fordel når 
det fløj fra vanskelige og højt beliggende 
startbaner. Model 80 har også æren at 
være det første passagerfly med stewar-
desser ombord til at pusle om de 12 til 18 
passagerer. 16 stk. blev bygget.
   Flyvebåden Curtiss Model H blev til 
fordi det engelske dagblad Daily Mail 
havde udlovet en pris på £10,000 for den 
første transatlantiske flyvning. Flyvebå-
den ’America’ fløj i 1914, umiddelbart 
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varianter beskrevet i artiklens første del. 
En replika af ’America’ fløj i 2008 - første 
gang til testpiloternes overraskelse, da 
det efter bare 11 sekunder og ved 61 km/t 
forlod vandet.
   Efter at have bygget bombeflyet B-2 
Condor, konstruerede Curtiss det langt 
mere avancerede Curtiss T-32 Condor II, 

som var blandt de ganske få biplaner med 
optrækkeligt landingsstel. Det debutererde 
i 1933 som et ’sleeper’ fly, med plads til 
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   Curtiss Eagle/Model 19 herover er for 
lille til denne artikel, men så specielt at det 
kommer med alligevel: Flyet fra 1919 ret 
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markedet med overskydende krigsfly, så 
kun ca. 24 stk. blev bygget.
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Igor Sikorsky havde allerede bygget store 
fly i Rusland, og fortsatte med det efter 
han var emigreret til USA i 1919. Hans 
første biplan (teknisk set et sesquiplan) 
dér var S-35, bygget på bestilling til en 
non-stop flyvning fra New York til Paris. 
Det tremotorede fly fløj i 1926, men for-

ulykkede under start på rekordforsøget og 
brændte op.
   Det næste store fly var amfibieflyet 
Sikorsky S-38 - også et sesquiplan - fra 
1928. Det blev brugt mest af U.S. Navy 
og flyselskabet Pan American, men også 
mange civile ejere brugte det til deres 
eventyr. Pt. flyver et originalt fly, samt en 
replika der blev brugt i filmen ’The Aviator’ 
om Howard Hughes. Sikorsky S-35, som led en krank skæbne.
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   Af andre amerikanske store biplaner kan 
nævnes bombeflyene Glenn Martin MB-1 
og MB-2 fra lige efter 1. Verdenskrig, og 
en række ligeledes tomotors Keystone fly 
bygget fra 1927-1933.

Heinkel og den flyvende tank
En af de få store biplaner som blev brugt 
under 2. Verdenskrig, var det tyske Hein-
kel He 59 søfly, der fløj første gang (som 
landfly) i 1931. Det blev brugt af Luftwaffe 
fra 1935-1944, af det finske luftvåben (fire 
måneder i 1943) og af Spanien. Luftwaffe 
benyttede He 59 som torpedobomber, til 
mineudlægning og recognoscering, som 
redningsfly og til sidst til træning. Der blev 
bygget ialt 142 stk.
   Antonov A-40 var og forblev det eneste 
fly, som kombinerede vinger og en tank. 
At nogen overhovedet kunne komme på 
idéen, må tilskrives at der under Den Sto-

re Fædrelandskrig var mere plads til den 
slags vilde eksperimenter. Anyway, for 
at komme i aktion så hurtigt som muligt, 
skulle en tank med sin besætning kunne 
flyves til slagmarken, enten i et svævefly, 
eller - som Oleg Antonov ambitiøst tænkte 
- ved simpelthen at montere vinger på en 
lille T-60 tank.
   I 1942 kom A-40 svæveflyet kortvarigt i 
luften, og formåede at lave en fin flyvning 
og - med tankens bælter kørende - lan-
ding. Projektet blev dog opgivet, da man 
ikke havde fly der var stærke nok til at 
trække den ikke specielt aerodynamiske 
uhyrlighed efter sig. 

Antonov An-2 
Et sidste fly, der med 18,2 m burde være 
for lille til denne artikel, er Antonov An-2. 
Det udmærker sig imidlertid ved at være 
bygget i over 18.000 eksemplarer, stadig 

være i tjeneste over det meste af verden, 
være relativt billigt, blive brugt til stort set 
alt, og her i Vesten ellers have samme 
form for nostalgiske skær over sig, som 
en DC-3. 
   Det fløj første gang i 1947, og blev byg-
get i et stort antal kommunistiske lande 
frem til 2001, og måske stadig i Kina som 
Nanchang Y-5. Turbopropversionen An-3 
(billede på næste side) fløj i 1980, og har 
været i produktion fra 1990’erne og til 
dato, ligesom mange An-2 fly er blevet 
tilsvarende modificeret.
   An-2 er bedst kendt for sine stabile 
flyveegenskaber og evner til at benytte 
korte, improviserede startbaner. Nytte-
lasten er stor, og som vist herunder har 
flyet vist sig velegnet til modificering, når 
forskellige idéer til andre fly skulle testes.

Bemærk at hagekorset på ambulanceflyet Heinkel He 59 er drejet, 
                        så armene ikke sidder på skrå. Antonov An-40

Antonov An-2 er lidt af et skrummel at se på....

A pro pos den slags, så blev den flyvende Jeep 
’Hafner Rotabuggy’  herunder blev testet i 1943.

Herover: Den estisk registrerede ES-CAB 
er ejet af fire svenskere, der ville have 
noget endnu sjovere sammen end deres 
store amerikanerbiler. Grønne hotrod 
scallops, ’Grateful Dead’ på siden af cock-
pittet, og dødningehoved på haleplanet. 
(Guys just wanna have fun.....)

Ekranoplanet An-2E 

Th.: Det An-2 baserede ’Lala-1’ (’flyvende 
laboratorium 1’) blev brugt i udviklingen af 

PZL M-15 ’Belphegor’ på næste side.

Lala-1
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Af andre amerikanske store biplaner kan 
nævnes bombeflyene Glenn Martin MB-1 
og MB-2 fra lige efter 1. Verdenskrig, og 
en række ligeledes tomotors Keystone fly 
bygget fra 1927-1933.
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fly, som kombinerede vinger og en tank. 
At nogen overhovedet kunne komme på 
idéen må tilskrives, at der under Den Sto-
re Fædrelandskrig var mere plads til den 

slags vilde eksperimenter. Anyway, for 
at komme i aktion så hurtigt som muligt, 
skulle en tank med sin besætning kunne 
flyves til slagmarken, enten i et svævefly, 
eller – som Oleg Antonov ambitiøst tænk-
te – ved simpelthen at montere vinger på 
en lille T-60 tank.
I 1942 kom A-40 svæveflyet kortvarigt i 
luften, og formåede at lave en fin flyvning 
og – med tankens bælter kørende – lan-
ding. Projektet blev dog opgivet, da man 
ikke havde fly, der var stærke nok til at 
trække den ikke specielt aerodynamiske 
uhyrlighed efter sig.

ANTONOV AN-2
Et sidste fly, der med 18,2 m burde være 
for lille til denne artikel, er Antonov An-2. 
Det udmærker sig imidlertid ved at være 
bygget i over 18.000 eksemplarer, stadig 
være i tjeneste over det meste af verden, 
være relativt billigt, blive brugt til stort set 

alt, og her i Vesten ellers have samme 
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en DC-3.
Det fløj første gang i 1947, og blev byg-
get i et stort antal i kommunistiske lande 
frem til 2001, og måske stadig i Kina som 
Nanchang Y-5. Turbopropversionen An-3 
(billede på næste side) fløj i 1980, og har 
været i produktion fra 1990’erne og til 
dato, ligesom mange An-2 fly er blevet 
tilsvarende modificeret.
An-2 er bedst kendt for sine stabile flyve- 
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improviserede startbaner. Nyttelasten er 
stor, og som vist herunder har flyet vist 
sig velegnet til modificering, når forskelli-
ge idéer til andre fly skulle testes.

PZL M-15 ’BELPHEGOR’
Det polske PZL M-15 sesquiplan var et 
unikt fly ved at være verdens eneste se-
riefremstillede biplan med jetmotor. Flyet 
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PZL M-15 ’Belphegor’
Det polske PZL M-15 sesquiplan var et 
unikt fly, ved at være verdens eneste serie-
fremstillede biplan med jetmotor. Flyet blev 
til på sovjetisk initiativ, bygget i Polen, og 
var planlagt til at være et større og hurti-
gere fly end Antonov An-2 til sprøjtning af 
afgrøder. Det blev nu ingen af delene, men 
larmede til gengæld meget mere, og fik til

Paris Air Show øgenavnet ’Belphegor’, 
efter en særligt støjende dæmon.
   Da jetmotorer ikke er ideelle til langsom 
flyvning i lav højde, blev der kun bygget 
175 stk. af de 3.000 planlagte eksem-
plarer. De blev alle blev brugt i USSR. 
Flyet lettede første gang i 1973, og blev 
produceret fra 1976 til 1981. 

Med en topfart på beskedne 200 km/t, var 
’Belphegor’ verdens langsomste jetfly.

PZL M-15 ’Belphegor’ på Polens 
nationale flymuseum i Krakow.

Turbopropversionen Antonov An-3.

Der dukkede selvfølgelig et par fly op 
der skulle have været med i første 
del af ’De største biplaner’. Som 
f.eks. det russiske Slesarev Svyato-
gor bombefly th., der som flere andre 
af den tids kæmper havde sine 
motorer - her to stk. - anbragt inde i 
kroppen. For- og baghjul målte hhv. 
1,5 og 2 meter. Der blev bygget på 
det fra 1914 til 1921, men det kom 
aldrig i luften.
   Det tyske bombefly Siemens-
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flere andre af den tids kæmper hav-
de sine motorer - her to stk. - an-
bragt inde i kroppen. For- og baghjul 
målte hhv. 1,5 og 2 meter. Der blev 
bygget på det fra 1914 til 1921, 
men det kom aldrig i luften.

2

PZL M-15 ’Belphegor’
Det polske PZL M-15 sesquiplan var et 
unikt fly, ved at være verdens eneste serie-
fremstillede biplan med jetmotor. Flyet blev 
til på sovjetisk initiativ, bygget i Polen, og 
var planlagt til at være et større og hurti-
gere fly end Antonov An-2 til sprøjtning af 
afgrøder. Det blev nu ingen af delene, men 
larmede til gengæld meget mere, og fik til

Paris Air Show øgenavnet ’Belphegor’, 
efter en særligt støjende dæmon.
   Da jetmotorer ikke er ideelle til langsom 
flyvning i lav højde, blev der kun bygget 
175 stk. af de 3.000 planlagte eksem-
plarer. De blev alle blev brugt i USSR. 
Flyet lettede første gang i 1973, og blev 
produceret fra 1976 til 1981. 

Med en topfart på beskedne 200 km/t, var 
’Belphegor’ verdens langsomste jetfly.

PZL M-15 ’Belphegor’ på Polens 
nationale flymuseum i Krakow.

Turbopropversionen Antonov An-3.

Der dukkede selvfølgelig et par fly op 
der skulle have været med i første 
del af ’De største biplaner’. Som 
f.eks. det russiske Slesarev Svyato-
gor bombefly th., der som flere andre 
af den tids kæmper havde sine 
motorer - her to stk. - anbragt inde i 
kroppen. For- og baghjul målte hhv. 
1,5 og 2 meter. Der blev bygget på 
det fra 1914 til 1921, men det kom 
aldrig i luften.
   Det tyske bombefly Siemens-

Efterskrift

2

PZL M-15 ’Belphegor’
Det polske PZL M-15 sesquiplan var et 
unikt fly, ved at være verdens eneste serie-
fremstillede biplan med jetmotor. Flyet blev 
til på sovjetisk initiativ, bygget i Polen, og 
var planlagt til at være et større og hurti-
gere fly end Antonov An-2 til sprøjtning af 
afgrøder. Det blev nu ingen af delene, men 
larmede til gengæld meget mere, og fik til

Paris Air Show øgenavnet ’Belphegor’, 
efter en særligt støjende dæmon.
   Da jetmotorer ikke er ideelle til langsom 
flyvning i lav højde, blev der kun bygget 
175 stk. af de 3.000 planlagte eksem-
plarer. De blev alle blev brugt i USSR. 
Flyet lettede første gang i 1973, og blev 
produceret fra 1976 til 1981. 

Med en topfart på beskedne 200 km/t, var 
’Belphegor’ verdens langsomste jetfly.

PZL M-15 ’Belphegor’ på Polens 
nationale flymuseum i Krakow.

Turbopropversionen Antonov An-3.

Der dukkede selvfølgelig et par fly op 
der skulle have været med i første 
del af ’De største biplaner’. Som 
f.eks. det russiske Slesarev Svyato-
gor bombefly th., der som flere andre 
af den tids kæmper havde sine 
motorer - her to stk. - anbragt inde i 
kroppen. For- og baghjul målte hhv. 
1,5 og 2 meter. Der blev bygget på 
det fra 1914 til 1921, men det kom 
aldrig i luften.
   Det tyske bombefly Siemens-

Efterskrift

22



3

Schuckert R.VIII herover, havde på samme 
vis sine vis seks motorer anbragt inde i 
flyet. Det blev påbegyndt i 1916, og var 
med 48 meter spændvidde dengang 
verdens største fly. To stk. blev bygget, kun 

ét færdiggjort, og det kom pga. Versailles 
traktatens begrænsninger aldrig i luften.
   Blackburn Perth herunder var noget 
mindre, men billedet af det engelske søfly 
er til gengæld så meget smukkere. Det 

var lidt usædvanligt ved at piloterne sad 
i et lukket cockpit, og ved at udover den 
normale bevæbning også at have en 37 
mm kanon. Flyet var kun i aktiv tjeneste fra 
1934 til 1937.

I næste Oscar Yankee bringes artiklen 
’Canard fly gennem tiderne’, der omtaler de 
konstruktioner, som fra flyvningens barndom 
og frem til i dag har hovedplanerne anbragt 
bagerst.

Canard fly
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