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Hilsen fra layout’eren
Klubbens formand Bent Esbensen har i årevis for-
søgt at få mig til at blive redaktør for Oscar Yankee, 
men da jeg i forvejen kæmper en brav - omend 
forgæves - kamp for at slippe af med min tjans som 
redaktør for Nimbus Tidende, har jeg undslået mig. 
Til gengæld virkede det mere overskueligt bare at 
skulle lave layout på bladet her, så dér lykkedes det 
ham at lokke mig.
   I modsætning resten af jer har jeg hverken fly 
eller certifikat til det, men kun en Nimbus motor-
cykel, hvis sidevogn engang var droptanken på et 
F-86D jagerfly. Jeg tager dog en fornøjelsestur i ny 
og næ som passager, de bedste gange endda med 
luftakrobatik. 
   Interessen for fly er næsten lige så stor som for 
motorcykler, så jeg er ikke helt blank på området. 
Foreløbig er det er blevet til et par OY-artikler om 
mere kuriøse emner, som krigsfly der blev civilise-
rede, eller som denne gang en artikel om ’taildrag-
ger’ jet- og raketfly.
   I vil allerede nu have bemærket, at bladets layout 
er ændret en smule, hvilket dels skyldes at jeg 
arbejder med at andet computerprogram end det 
Oscar Yankee hidtil er blevet sat op med, og dels 
at jeg lige skal finde mine fødder i denne lille nye 
verden. Der skal nok også komme nogle gedigne 
bommerter undervejs, til hvilket der kun er at sige; 
”I skulle se dem jeg fanger i tide”.
                                                            Mvh. Kim Scholer
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bens/bladets holdning, men står for den enkelte forfatters/ bidrag-
yders egen regning.

Deadlines
Ultimo februar, maj, august og november.
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Velkommen til dette første nummer af Oscar Yankee, som 
udkommer digitalt. Også særdeles meget velkommen 
til vor nye layout’er Kim Scholer, som vil være kendt 
af mange af medlemmerne som Nimbus Tidenes 
mangeårige og uvurdérlige redaktør. Det er en gave, at 
Kim har sagt ja til at bruge sin sparsomme fritid på at lave 
lay-out for os. Tak for’et, Kim! 

Det har været spændende at følge TBSTs lægesag i 
medierne. Det er underligt at tænke på, at samme sag 
allerede var en varm kartoffel på unionsmøderne for 
meget lang tid siden, i både Statens Luftfartsvæsen 
og i Trafikstyrelsen, hvor skiftende chefer meget vredt 
afviste, at der var noget som helst at komme efter, 
når vi stillede spørgsmål ved luftfartslægens habilitet. 
Kammeradvokaten var oppe som postuleret garant for, 
at der var rene linjer, hver gang. Det faldt aldrig SLV eller 
TBST ind, at Kammeradvokatens hurtige meldinger alene 
fungerer som partsindlæg og ikke som afgørelser med 
retsvirkning. Det bliver meget interessant at følge med i, 
om anklagemyndigheden vælger at rejse tiltale – og i så 
fald mod hvem – eller om sagen, som så mange andre, 
løber ud i sandet. 

Din forening har mange IT-jern i ilden, i øjeblikket. Ikke 
alene er projektportalen oppe at køre og den fungerer 
fantastisk, til stor glæde og tidsbesparelse for alle, der 
arbejder med at lave projekter eller føre tilsyn med 
projekter. Det er et kæmpe og imponerende arbejde, 
Jan Thøgersen har lavet, til gavn for os alle. Jan har også 
fingrene i en ny hjemmeside, som skal promote vor 
tilknytning til EAA. Der vil være nogen, som finder, at 
”Veteranflyklub” ikke lige lyder som et tilbud til dem, 
hvorimod ”Experimental Aircraft Association” mere 
klinger som noget, der appellerer. Tag et kig på www.
eaa655.dk næste gang, du er på nettet. Det er et 
arbejde, som slet ikke er færdigt, så hvis du har input, 
gode historier, fotos eller idéer, vil Jan rigtig gerne høre 
om dem. 

Til sidst: Klubben har elektronisk kontaktinfo på langt de 
fleste medlemmer. Alligevel er der nogen, som vi hverken 
har email-adresse eller mobilnummer på. Derfor: Hvis 
du kender nogen – som regel lidt ældre medlemmer 
– kunne du spørge, om de har husket at opgive deres 
emailadresse eller mobilnummer til klubben, så de bl.a. 
kan modtage Oscar Yankee. Vær rar at hjælpe, så vi alle 
sammen kommer med. 

Hilsen fra formanden 
Af BES

Ny projektportal - hvorfor? 
Af HGP

Alle medlemmer med en overfor 
KZ & Veteranfly Klubben kor-
rekt oplyst e-mailadresse, har 
nu modtaget en invitation til den 
nye projektportal. Hvis det ikke er 
tilfældet, så vil det være et forsøg 
værd at kigge i sit SPAM filter. 
Klubbens IT ansvarlige Jan Thø-
gersen, it-ansvarlig@eaa655.dk, 
kan også kontaktes, hvis der er 
brug for hjælp.

En af de gode grunde til, at klub-
ben har fået en portal, er den, 
at det effektiviser og letter den n 
mængde tid, som især bestyrelsen 
og klubbens projektudvalg bruger 
på håndtering af medlemsoplys-
ninger, udsendelse af klubblad 
elektronisk, samt sagsbehandling 
af flyprojekternes dokumenter. 
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Udover tidsbesparelsen , så hjælper systemet også 
med at sikre, at kvaliteten af  disse dokumenter  
overholder de krav, som lovgivningen stiller og lever 
op til Trafikstyrelsens krav.

Alle medlemmer, uanset om de har et flyprojekt eller 
ej, skal logge ind og kontrollere, at deres kontaktop-
lysninger er korrekte og eventuelt selv rette dem. 

Medlemmer uden flyprojekt kan i øvrigt se en opda-
teret liste over alle projekter under klubbens auspi-
cier. Listen indeholder et billede af hvert projekt. 
Byggere / projektansvarlige opfordres på det kraf-
tigste til at uploade et billede af deres projekt, også 
selvom det er ufærdigt. Det vil give medlemmerne 
en bedre oplevelse, når de kigger på listen.

Vi har følgende projekttyper under klubbens vinger: 
Bygning, restaurering, statuskonvertering og import. 
De 4 projekttyper går gennem forskellige faser, 
inden at der bliver udstedt en national flyvetilladelse. 
Under hver fase er der en tjekliste over dokumenter, 
som skal uploades af byggeren / den projektansvar-
lige og godkendes af projektudvalget, inden at 
projektet kan komme videre til næste fase.

Projektudvalget skal sikre sig, at alle projekter i de 
forskellige faser opfylder de krav, som er stillet af 
Trafikstyrelsen. Til at hjælpe med det, er der i syste-
met indbygget et ”trafiklys”, som viser grønt, når alt 
er OK. Gult når der er en advarsel om et dokument, 
hvis gyldighed nærmer sig sit udløb. Er dokumen-
tet endnu ikke uploadet eller er udløbet, så vil der 

komme en rød fejlvisning.

Gyldigheden af en tilladelse til bygning og restaure-
ring er afhængig af, at der årligt inden 1/10 uploades 
en bygge-statusrapport (F/5) samt en kontrollanter-
klæring (F/6) hvert 5. år fra tilladelsens udstedelse. 
Formularen til bygge-statusrapporten bliver lavet om 
til en kort afkrydsningsformular med få punkter.

Projekter under statuskonvertering eller import vil 
fremover gå direkte fra fasen projekt til fasen natio-
nal flyvetilladelse. Prøvesagerne kører videre som 
aftalt, indtil de er afsluttede.

Projekter, der flyver på en prøveflyvningstilladelse, 
er lidt mere komplicerede. Der gælder følgende:

Fremover skal byggeren eller den projektansvarlige 
uploade dokumenterne på projektportalensit projekt 
her. Nogle af dokumenterne skal derudover også 
sendes med posten til projektudvalget. Hvilke do-
kumenter det drejer sig om, vil fremgå af de egen-
kontrollister, som findes under fanebladet officielle 
dokumenter.

Vær opmærksom på, at uploade dokumenterne 
med den korrekte betegnelse samt sørge for, at 
der er signatur og stempel de rette steder. Afvises 
et dokument, gives der en forklaring samt en klage 
vejledning, som kan anvendes, hvis byggeren / den 
projektansvarlige er uenig i afgørelsen. 
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1. Prøveflyvningstilladelse (PU12)  Gyldighedsperiode 2 år
2. Midlertidigt registreringsbevis (G13)  Gyldighedsperiode 2 år
3. Gyldig ansvarsforsikring (G30)  Gyldighedsperiode 1 år

Viser det sig at være nødvendigt, at få et nyt midler-
tidigt registreringsbevis,  så fornyes det efter samme 
princip som under prøveflyvning.

Gældende for alle former for projekter er, at når de 
har fået udstedt en nationale flyvetilladelse, så skal 
følgende dokumenter være gyldige:

1. National flyvetilladelse (G12)   Gyldighedsperiode 3 år
2. Gyldig ansvarsforsikring (G30)  Gyldighedsperiode 1 år

Byggeren skal årligt uploade en kopi af ansvarsfor-
sikringen. Senest 1 måned før udløb af prøveflyv-
ningstilladelse samt midlertidigt registreringsbevis, 
skal der foretages et syn af luftfartøjet af VK-kon-
trollanten. Synet anmeldes til projektudvalget ved at 
udfylde og uploade en F/9 formular. Efter dette syn 
skal udfyldt formular F/10 med VK-kontrollantens 
signatur og stempel uploades. Projektudvalget 
udsteder herefter en ny prøveflyvningstilladelse, der 
indsendes til  Trafikstyrelsen med anmodning om 

udstedelse af et nyt midlertidigt regi-
streringsbevis. Det optimaledejligste vil 
selvfølgelig være, at prøveflyvningen er 
afsluttet indenfor 2 år, og at luftfartøjet 
er indstillet til national flyvetilladelse. I 
virkeligheden er det oftest ikke tilfæl-
det.

For at et byggeprojekt, som efter endt prøveflyvning 
flyver på en konformitetsflyvetilladelse, er OK,  så 

1. Konformitetsflyvetilladelse (PU13)  Gyldighedsperiode 2 år (pt. uden udløb)
2. Midlertidigt registreringsbevis (G13)  Gyldighedsperiode 2 år
3. Gyldig ansvarsforsikring (G30)  Gyldighedsperiode 1 år

Bemærk venligst, at vi klubben ikke kan kræve en 
kopi af ansvarsforsikringen efter udstedelse af den 
nationale flyvetilladelse, idet det er TBSTsrafiksty-

relsens ansvar at holde øje med, at der er en gyldig 
forsikring. Det vil dog være en stor hjælp for projekt-
udvalgets overblik.

Catch 22 
Den berømte film fra 1970, der red-
dede en del B-25 Mitchell bombefly 
fra at blive skrottet, genopstår som 
miniserie på HULU, og havde premi-
ere d. 17. maj. Den er instrueret af 
George Clooney, der også spiller en 
mindre rolle som General Scheiss-
kopf. Kun to stk. B-25 er med denne 
gang, samt en C-47 og en Ju-52. 
   ”Selv om den ikke er helt så skarp 
som Joseph Heller’s indflydelsesrige 
bog, når ’Catch-22’ nydeligt gennem-
førte, vildt morsomme og forfærdende 
afdækning af krig højt op, takket være 
et hold usædvanligt fine medvirken-
de og en respektfuld følgen af det 
originale forlæg”, skrev filmanmelder- 
hjemmesiden Rotten Tomatoes.
                                         Kim Scholer
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Som en fornyelse tilbød de brave folk på Pøl at 
arrangere årets KZ Rally. De var klar med professionel 
radio, parkering i lange baner, alsisk kaffebord mv. Men 
som sædvanligt? smed vejrguderne en hund i keglerne, 
så mange måtte rejse over landjorden. Imellem torden, 
hagl og regn kiggede solen dog også frem, så der kunne 
”sparkes dæk” på flyene. Festmiddagen med roterende 
gris forløb på bedste vis. Ikke så underligt Pøl er mål for 
mange ”hvor skal vi flyve hen i dag?” ture. 
                                                                                                PJC 

KZ Rally 2018 på Pøl, Nordals



3

KZ VII. Flyvepladslederen: ”Karl-Erik 
Olsen, er De sikker på, De ikke har 
været ”Tilbage til fremtiden”?

KZ III ambulanceflyet havde motorproblemer.

Nyvang - andelslandsbyen hvor 
tiden gik i stå i 1947
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Toms tur til EAA Airventure 2018
                                    i Oshkosh

Grumman J2F Duck. Yakolev Yak-3 NX1157H. Bygget i 90’erne i Rusland efter 
originale tegninger, men med Allison motor.
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Beech AT-11 bombekastertræner.
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Hjemmebygget Turbine Legend 990S.

10

Turbine Legend 990S data.

B-25 med krigsskader. Er under restaurering.
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P-51 NL51JC. Ingen ”fedtede fingre” her!

11
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P-51 med 12,7 mm maskingeværer, der ”næsten” virker.
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Grønhøj

Igen i år er der ”Veterandag” i Grønhøj, og 
igen ønsker planlæggerne deltagelse af 
veteranfly. Det er lørdag den 3. august 
2019. Vi lander ved ”hul 1” på golfbanen, 
og deltagelse er kun for rutinerede piloter i 
veteranfly.
   Ved landing om formiddagen er der gratis 
kaffe, og kroejeren giver frokost til pilot + 
1 ledsager, og desuden får man et tilskud 
til benzin. Der vil senere komme yderligere 
informationer med et kort over landingsfeltet, 
frekvenser, tilmelding m.m., men sæt 
allerede nu et X i kalenderen.

Orla Gravesen
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I sidste nummer så vi nærmere på Jens Olsens utrolige model 
af en KZ III i ¼ skala. Han er nu godt i gang med en KZ X’er. På 
engelsk hedder det ”scratchbuilt” – dvs. at der er ikke noget 
byggesæt bagved. De vacuum-formede cockpitdele får en til 
at tabe næse og mund. Og som ved alle seriøse flyprojekter 
er der ”knivskarpe” kontrollanter på. Her ”Nøler” Felis Catus. 
                                                                        PJC                        

”Tårnet” på Flyvestation Avnø var placeret på toppen af en hangar.

Og set indefra; Hvem er AFIS flyvelederen, der tit havde udsigt til 
gamle elever, der hilste på i deres ”jetjawere”?

Jens Olsens KZ X

Skum til KZ’en - og ’Nøler’....
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Vacuumform.... 

....og det færdige resultat.

KZ X, 65-632, nåede ikke engang 
at være i Flyvevåbnet fem måne-
der, før den havarerede.
   Typens tjenestetid var i det 
hele taget meget kort - så kort, 
at det ikke lader til, at nogen har 
taget farvebilleder af den.
Foto: FLV Historiske Samling
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Kære medlemmer af KZ & Veteranfly Klubben -  
foråret er på vej og vi skal ud at lufte vore 
Rotorways.

Fælles for alle medlemmer er passionen for at 
udvikle, bygge og være en del af det sociale fælles-
skab som denne 
branche giver 
os. At sætte sig 
tilrette i den må-
ske selvbyggede 
maskine kræver 
et fundamentalt 
håndelag. Dette 
håndelag skal 
hvert år genop-
friskes og det 
ønsker Quality-
Copter at være 

behjælpelig med. 
   QualityCopter er Danmarks nye helikopter-akade-
mi. Vi holder til på Kolding Egnens Lufthavn (Vam-
drup). Vi er en lille, familiedreven virksomhed, som 
tilbyder helikopter-uddannelse. Vor undervisning 
foregår på Guimbal Cabri G2. 

   Denne helikopter har 
et højt sikkerhedsniveau 
samt et rotorsystem, der 
har samme rotations-
retning som Rotorway. 
Derved bliver de rette 
reaktionsmønstre hos 
den enkelte pilot bevaret 
og kan overføres direkte 
fra den ene type til den 
anden med øget sikker-
hed til følge.
   QualityCopter gør kun 

Helikopter akademiet

16
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brug af de dygtigste helikopterinstruktører indenfor 
branchen. Alle vore instruktører er erhvervspiloter 
med baggrund i V.I.P, ambulanceflyvning og offshore. 
Vort mantra er ”kvalitet fremfor kvantitet”. Vi bygger 
vor teori og praktiske undervisning op med afsæt i 
læringsmetoder, som tilgodeser den enkelte elev. 
   Står du og skal have certifikatet fornyet og synes 
vore værdier/helikopter lyder tiltalende, er du meget 
velkommen til at kontakte os. Vi kan tilbyde KZ & V 
medlemmer en rabat på 20% på deres omskoling og 
12 time i 2019.

Ring til Jan Nørskov eller Lars Staal for mere info (Lars 
2795 8642 Jan 4050 3999) eller mail 
jax@Qualitycopter.com
Se mere på https://www.facebook.com/QualityCop-
ter/

Med Venlig Hilsen 
QualityCopter
Lars Staal 
QualityCopter@gmail.com 
Tlf. 27958642

Den futuristiske Dorand Gyrocopter G.20 blev udviklet under 2. Verdenskrig, og stod færdig i 1948. Udviklingen af tyske 
og amerikanske helikoptere havde imidlertid overhalet den, og den fløj aldrig.

A pro pos elegante franske helikoptere: 

17
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Zeppeliner
Da krigen blev luftbåren
Forfatter Jens Robdrup – Forlaget Veterania
AF BES

Bogen tager fat på de store luftskibes fødsel, op-
vækst og udvikling og den efterfølgende 
rolle som våben i Første Verdenskrig. 
   Historien kommer vidt omkring og man 
møder mange, kendte mennesker un-
dervejs. Det er et omfattende og meget 
spændende emne, forfatteren kaster sig 
over – og han har en masse interessante 
historier på hjerte, så der burde være lagt 
i ovnen til en rigtig spændende historie. 
   Når jeg alligevel ikke er så glad for 
bogen, er det fordi det desværre er så 
åbenlyst, at der har manglet en god 
redaktør. Der er mange underlige 
tegnsætninger, stavefejl og utraditionel 
syntaks på et niveau, hvor det faktisk 
irriterer og fjerner opmærksomheden 
fra budskabet. Desuden springer 
kronologien rundt som et loppecirkus 
og man fornemmer, at de gode idéer 
er kommet ilende til forfatteren som 
så har stablet dem ind i fortællingen 
undervejs, uanset kronologi. Her 
mangler redaktøren igen. 
   Til trods herfor får læseren man-
ge gode facts med på vejen. Bl.a. 
anede jeg ikke, at gassækkene i 
Zeppelinerne var lavet af husdyr-
tarme og at krigsindustriens 
fortrinsret til råvarer medførte, at 
tyskerne måtte undvære pølser 
i et par år. Barske forhold at 
leve under! 

   Opførelsen af zeppelin-basen i Tønder tages un-
der behandling og her får man en grundig indførelse 
i, hvorfor og hvad, der førte til, at historiens første, 
hangarskibsbaserede angreb, fandt sted på det, der 
nu er dansk jord. 
   Tre stjerner ud af fem, herfra. 

Zeppeliner
Da krigen blev luftbåren

18
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Tiden fra 2. Verdenskrig og ti år frem var 
interessant hvad flyteknologi angik. Under 
krigen blev al udvikling accellereret, og i 
årene der fulgte blev stempelmotorer på 
mange måder overhalet af jetturbiner. I 
’Ombygning med jet og pilformede vinger’ 
i Oscar Yankee nr. 3-2017 nævntes en 
del testfly for jetmotorer samt ’proof-of-
concept’ fly, der havde halehjul. Denne 
artikel vil imidlertid se på hvordan der gik 
lidt tid før jet- og raketfly med halehjul - 
’taildraggers’ som de fleste af denne klubs 
medlemmer har - forsvandt ud af billedet.

Tyskland   
Heinkel 178 fløj som verdens første jetfly i 
1939, og det blev også Tyskland der leve-
rede de næste to ’taildraggers’: Raketflyet 
Messerschmitt 163 ’Komet’, der fløj første 
gang i 1940, og snart efter kom Messer-
schmitt Me 262 med to jetmotorer i luften. 

   De var vidt forskellige jagerfly, idet Me 
163 havde brændstof til knap 9 minutter, 
fløj en del af sit angreb som svævefly og 
landede på en mede. ’Kometen’ fløj ud-
mærket, men dets farlige brændstof betød 
at flyet i praksis var mere farligt for sine 
egne piloter, end for de allierede bombe-
fly. Selv om det var det første fly til at slå 
1.000 km/t, og andre nationer efter krigen 
eksperimenterede med raketmotorer på 
jagerfly, forblev konceptet en blindgyde.
   Me 262 var til gengæld forsmagen på de 
nye tider, både mht. motorer og pilformede 
vinger. Det var også et af de første jagerfly 
med næselandingshjul, men er med her, 
fordi forserien blev bygget med halehjul.
   Eftersom Me 262 ikke havde nogen 
propel, måtte piloterne lige røre bremserne 
lidt under start, så bagenden kom op i 
fartvinden, hvor det vandrette haleplan 
kunne fungere. Et andet problem var at 

motorerne sved græsset af under start 
(hvilket var en af de ting de allierede havde 
bemærket, da man analyserede luftfotos 
taget over de tyske baser).

Italien
Allerede først i 1930’erne var ingeniøren 
Secondo Campini igang med forberedelser 
til det jetfly, som i form af Caproni Campini 
N.1 fløj i august 1940. Motoren var en så-
kaldt ’thermojet’, senere almindelig kendt 
som en ’motorjet’, hvor kompressoren var 
drevet af en konventionel 900 hk stempel-
motor. Motortypen var først blevet testet 
på en båd i 1932, og var således verdens 
første jetmotor. 
   Federation Aeronatique Internationale 
noterede fejlagtigt at Caproni Campini var 
det første jetfly, da Heinkel 178’s flyvning 
året før ikke var offentligt kendt. Det italien-
ske fly var dog ikke overvældende hurtigt, 

Taildragger jet- og raketfly 
Af Kim Scholer

Mitsubishi J8M, en 
licensbygget Me 163, 
fløj en enkelt gang i 
1945.

Heinkel He 178 Messerschmitt Me 262

Ambrosini Sagittario

Ambrosini Sagittario

Caproni Campini N.1

Messerschmitt Me 163
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men testflyvninger blev fortsat frem til 
1943, hvor den allierede invasion af italien 
gjorde at man fik andet at tænke på. Efter 
krigen arbejdede Secondo Camprini øvrigt 
videre med andre jetfly, bla. det amerikan-
ske B-47 bombely.  
   Det skete af og til i den første tid med 
jetfly, at de blev bygget med motoren fortil. 
Ambrosini Sagittario var et af disse, udvik-
let fra et propelfly, hvor den i 1953 fløj med 
stempelmotoren stadig installeret. Den var 
også bygget om med pilformede vinger, og 
fløj kort efter som ren jet. 

Sovjetunionen
Allerede i 1938 havde den unge ingeniør 
Alexander Berezniak fremlagt et design for 
et raketdrevet rekordfly, og da en tilstræk-
keligt kraftig motor omsider var klar i maj 

1942, var den drifkraften i Berezniak-Isaev 
BI-1 jagerflyet. Flyveklart vejede det inkl. to 
maskinkanoner beskedne 1.650 kg, men 
dets brændstofbeholdning tillod kun syv 
minutter flyvetid på motorkraft. 
   I marts 1943 nåede en af de ialt otte 
prototyper op på anslået 8-900 km/t, før 
flyet styrtede ned, og programmet blev 
yderligere forsinket. Man prøvede også en 
version med ramjet motorer på hver vinge-
spids, men kunne ikke få dem til at starte 
samtidigt. I 1945 var det slut.
   Kostikov 302P var et tilsvarende jagerfly, 
først udset til at have to ramjet motorer un-
der bæreplanerne, og siden kun med raket-
motor. I 1943 blev det testet som svævefly, 
men var endnu ikke prøvet med motor, da 
programmet blev aflyst i 1944.
   Endnu en rød stjerne var Florov 

4302/4303 raketflyet, der fløj første gang 
i 1946 som svævefly, med hjulunderstel. 
I 1947 fløj det med motor installeret, men 
man besluttede sig for at koncentrere kræf-
terne på raketflyet MiG 1-270 i stedet.
     
Hurtige forsøgsfly  
Bisnovat 5 var inspireret af det tyske DFS 
346 raketfly fra 2. Verdenskrig, som skulle 
have været et Mach 2,6 rekognoscerings-
fly. DSF blev efter krigen færdiggjort i Sov-
jetunionen og fløj med motorkraft i 1951, 
dog uden at bryde lydmuren. Bisnovat 5 
fløj tre gange som svævefly i 1948-49, men 
var også kun en begrænset succes.
   Tsybin LL-1, 2 og 3 blev bygget som 
forsøgsfly til høje hastigheder, og kom med 
både lige og fremadrettede vinger. Første 
flyvning med LL-1 var i 1947. Under 

Bisnovat 5Florov

Kostikov 302P Kostikov 302P

Berezniak-Isaev BI-1
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Papir er som bekendt taknemmeligt, og 
blandt de mange ’taildragger’ jet- og 
raketfly som forblev dér, var en pæn 
del af dem tyske (se www.luft46.com). 
Det sovjetiske Kharkov KhAI-2 
til højre var ukendt for 
omverdenen indtil tegningen 
dukkede op i 1993, og nævnes 
kun her fordi det antagelig er fra sidst 
i 1930’erne, og derfor må være blandt 
verdens tidligste jetprojekter.

Et af de tyske papirprojekter var Lippisch Li P.10 
bombeflyet, som lignede en opskaleret Me 163 med to 
jetmotorer. Bemærk bevæbningen i halen.
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start brugte flyet en ’dolly’, blev trukket op 
i 5-7 km højde, og landede på en mede. 
Ombygget som LL-3 med fremadrettede 
vinger foretog det over 100 flyvninger, og 
nåede op på 1.200 km/t / Mach 0.97, før 
det iøvrigt succesfulde program efter nogle 
år sluttede.
   Det næste af Tsybins højhastighedsfly 
var NM-1, der skulle være forløberen for 
et Mach 3 rekognosceringsfly. Bygget til at 
teste flyveegenskaber ved lavere hastighe-
der, kom det i luften i 1957. Der blev bygget 

fem prototyper af det ’rigtige’ fly, men de 
ventede stadig på deres motorer da Nikita 
Krustjov skrinlagde projektet i 1961.

Rumskibet 
Korolyov RP-218 blev udtænkt i 1934 som 
et topersoner observationsfly med trykkabi-
ne. Det forblev på papiret, men raketmoto-
ren til det blev testet i et svævefly ni gange 
i 1940, før krigen stoppede projektet. 
   Yakolev 15 fra 1946 udmærker sig ved at 
være blandt de meget få jet ’taildraggers’ 

der kom i serieproduktion. Udviklet fra Yak-
3 med stempelmotor, skulle Yak-15 give 
piloter og ground crew erfaringer med jetfly, 
indtil mere avancerede typer som MiG 15 
var produktionsklare.
   Den yngste ’taildragger’ i denne artikel 
var jetflyet MiG 105-11, hvis formål var at 
teste en lille rumfærges egenskaber ved lav 
hastighed og under landing. Deltaflyet blev 
bragt i luften af et moderfly, var på størrelse 
med en MiG 21, og blev fløjet 1976-78, i 
starten med hjul og siden med meder.

Korolyov RP-218 tv. 
blev i første omgang 
planlagt med fast 
understel (senere 
udgaver skulle 
kunne trække det 
op), og var derfor 
sammen med Miles 
Sparrowjet på 
s. 23 og Jens Lyns 
raketfly her tv. nok 
de eneste af deres 
slags med overdæk-
kede hjul. Den spøjst udseende MiG 105-11 

på sine fire stankelben var en del af 
udviklingen henimod ’Spiral’ pro-
jektet, hvor et mindre rumfly 
skulle afsendes som 2. trin 
fra et hypersonisk jetfly.

Tsybin NM-1

MiG 105-11

Yakolev 15

Yakolev 15, 2. prototype

Yakolev 15 - søg ’Soviet Yak-15 Aerobatic Team’ på youtube.
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USA
Hvor Europa havde været tidligt ude med 
jet- og raketfly, kom USA først med da 
næsehjul blevet den mere fornuftige måde 
at have landingsstel på. Der er alligevel 
et par stykker med halehjul, det første et 
forsøgsfly og det andet det berømte U-2 
spionfly.
   Ball-Bartoe Jetwing var et forsøgsfly, 
hvor motoren sendte sin udstødning over 
vingerne, for at give dem bedre opdrift. I 
modsætning til Yak-15 og Ambrosini Sagit-
tario, hvis motorer reelt blot erstattede en 
stempelmotor, var det derfor nødvendigt 
for flyet at have motoren placeret fortil.
   Lockheed U-2 ’Dragon Lady’ var til en 
hvis grad baseret på XF-104 Starfighter, 
men fik ekstremt lange vinger, da det var 
bygget til at operere højt nok oppe til at 
undgå fjendtlige missiler. Det gik også me-
get godt en tid, men som bekendt blev et 
U-2 fly i 1960 skudt ned over Sovjetunio-
nen. To andre blev skudt ned siden, over 

hhv. Cuba og Kina.
   Flyet er sin sag at håndtere, dels fordi 
stall speed er tæt på max. anbefalet ha-
stighed, og dels fordi det er et af verdens 
sværeste fly at lande (søg ”U-2 Dragon-
lady - She hates me” med google video). 
For at føje sport til skade er missionerne 
lange, og piloterne må bruge trykdragter 
nærmest som astronauter.
   Flyet var et produkt af ’Lockheed Skunk 
Works’, fløj første gang i 1955, og der blev 
bygget 104 stk. i 1955-1989. Det flyver 
stadig, og er en af de få typer som USAF 
har brugt i over 50 år.  
   Det tredie amerikanske fly er Super 
Salto TJ 100, der i lighed med en del 
andre svævefly har en jetmotor monteret 
over kroppen, så det kan starte ved egen 
kraft. Dets første flyvning var i 2008. 

Søflyene    
Det vil nok være lidt af en tilsnigelse at 
kalde Beriev B-10 (Sovjetunionen) eller 

Saunders-Roe SR A/1 (UK) for ægte 
taildraggers, da de er søfly og man kun 
bruger landingsstellet når de skal manøv-
reres rundt på land. Men de ligner da....

Jugoslavien
Ikarus s451m-3 er særlig interessant, idet 
flyet oprindeligt var et tomotors propelfly, 
hvor piloten lå ned i flyets snude. Siden 
fløj den første jetversion i 1952, hvorefter 
det blev bygget om endnu et par gange, til 
sidst med W-formede vinger!

England
Der blev bygget en del jetdrevne forsøgs-
fly baseret på eksisterende typer, med 
den trinde Vickers Nene Viking, der fløj 
i 1948. Fem år senere fløj det tomotors 
racerfly Miles Sparrowjet, som var baseret 
på Miles Sparrowhawk. Den elegante 
Sparrowhawk var ligeledes til race, men 
med stempelmotor.
   Mens Royal Navy ventede på at mere 

Saunders-Roe SR A/1

Ball-Bartoe Jetwing herover var et af flere 
amerikanske forsøgsfly, hvor man eks-
perimenterede med at give vingen ekstra 
opdrift. Systemet blev faktisk brugt på 
F-104 Starfighter, der med sine korte vinger 
ellers ville have haft en uacceptabelt høj 
landingshastighed.

Lockheed U-2, her i 
NASA’s typiske hvide bemaling.

Beriev B-10
Ikarus s451m-3

Sit lidt klumpede udseende til trods, 
fløj Sauders-Roe SR A/1 ganske ud-

mærket, men behovet for jagerfly der 
kunne lande på vand forsvandt hurtigt 

efter Anden Verdenskrig.

I denne udgave med motorerne anbragt 
som bl.a. på Gloster Meteor, satte Ikarus 
i 1960 hastighedsrekord i sin klasse. 

Super Salto TJ 100
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Det engelske Miles M.52 jetfly blev udviklet 
i 1942-45, og havde på samme vis anbragt 
piloten i midten af luft-indtaget. Det havde 
dog ikke halehjul...

Sud-Est S.E. 5003Leduc 0.10

Supermarine Attacker, første flyvning i 1946. Supermarine Swift, første flyvning i 1948.

Leduc 0.21

avancerede jetfly blev tilgængelige, brugte 
man en kort overgang Supermarine 
Attacker på hangarskibene. Det havde 
overtaget vingerne fra Spitfire efterfølgeren 
’Spiteful’, og da det var for meget arbejde 
at flytte hovedlandingstellet bagud, fik den 
så et halehjul. Det nydelige fly fungerede 
udmærket på skibsdækkene, mens man 
konstaterede at dets udblæsning kunne 
lave nogle gedigne furer - store nok til tre 
mand - på de græsbaner, som kort efter 
krigen stadig var i brug.
   Produktionsudgaven af RAF’s Supermari-
ne Swift med pilformede vinger fik næse-
hjul, men en tidlig prototype havde halehjul.  

Vive la France
Der er en vis glæde i at kunne nævne 
Frankrig til sidst i en artikel, for man kan 
altid stole på at landets ingeniører fandt på 
et eller andet vildt. Det må være noget de 
kommer i rødvinen dernede...:

   Leduc 0.10 var én stor ramjetmotor, hvor 
piloten bogstavelig talt sad inde i denne. 
Det var udtænkt allerede i 1938, udviklet i 
hemmelighed under krigen, svævede første 
gang i 1947, og fløj med motoren tændt i 
1949. 0.16 udgaven fløj i 1951 kortvarigt 
med to almindelige jetmotorer anbragt på 
vingetipperne, men blev efter et par måne-
der ført tilbage til 0.10 standard. 
   Ramjetmotorer skal være oppe i fart for 
at kunne starte, så flyet blev båret til vejrs 
af et moderfly. Ind- og udstigning blev fore-
taget ved at skyde kabinen frem - lidt svært 
under flyvning; to prototyper styrtede ned 
og deres piloter kom voldsomt til skade. 
Der blev foretaget 83 testflyvninger ialt, 
med hastigheder op til 800 km/t.
   Efterfølgeren Leduc 0.21 var en 30 % 
opskaleret version af 0.10, og udførte i 
1953-56 imponerende 284 flyvninger op til 
900 km/t / Mach 0,95. 
   Den avancerede efterfølger Leduc 0.22 

fra 1956-57 viste ligesom forgængerne 
at ramjet motorer kunne bruges i praksis, 
men man valgte alligevel at satse på mere 
konventionelle fly som Dassault Mirage III.
   Den lille Sud-Est S.E 5003 Baroudeur var 
fra starten af konstrueret uden landingshjul, 
men startede fra en trolley, ligesom f.eks. 
tidlige udgaver af Arado 234 jetflyet gjorde. 
Den brugte dog meder at lande på - og 
havde iøvrigt kræfter nok til også at kunne 
starte på dem.
   Selvom de ikke er ægte ’taildraggers’, 
skal Concorde og Saab Draken alligevel 
nævnes her, fordi de begge havde et 
halehjul til at beskytte fuselagen i tilfælde 
af ’overrotation’. 
Overlydsflyet 
Tupolev 144 var 
iøvigt også beskyt-
tet på den vis, 
men med en al-
mindelig ’tail-skid’. 

Vickers Viking

Miles Sparrowjet

>
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Smukke plakater    
Blandt de titusinvis af plakater eller annoncer, som på den ene eller den anden måde har med fly at gøre, vil der 
altid være nogen der hæver sig over resten, alene i deres grafiske udtryk. I næste nummer af Oscar Yankee 
bringes et par sider med de mest interessante eller smukkeste, som Kim Scholer lige har kunnet finde frem til. 


