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Bestyrelsens klumme:
Julen sig nærmer. Året, som derfor går på hæld, har været 
fattigt på flyvestævner, men det ser ud som om, de fleste 
alligevel har fået brændt lidt benzin.

Året har til gengæld 
budt på mange nye 

opgaver til bestyrelsen
Vi har indkøbt udstyr til afbalancering af propeller og rotorer. 
Dette betyder, at du nu kan få foretaget afbalancering uden 
anden omkostning end en startafgift. Afbalancering fore-
tages pt. af Jan Thøgersen, som har landet en aftale om, 
at det kan foregå på Elsesminde ved Hou. Tak til Jesper 
Rosenberg, som ejer Elsesminde.

Flere medlemmer har fremsat ønske om, at vi bevarer den 
gamle hjemmeside, www.veteranflyklubben.dk, da hjemme-
siden indeholder en del historisk materiale. Vi har efterkom-
met ønsket således, at den gamle hjemmeside er lagt ind 
på Projektportalen, så den kan tilgås af klubbens medlem-
mer, men ikke af offentligheden.

Den nye hjemmeside hedder 
www.eaa655.dk 

og det er alene den 
nye hjemmeside, 

der bliver opdateret og udviklet
Og når vi nu er ved Projektportalen, så er den også gen-
stand for konstant udvikling og opdatering. De medlemmer, 
der har igangværende byggesager, vil opdage, at en bygge-
sag nu er opdelt i flere faser end tidligere. Det vil fremover 
kun være muligt at uploade de dokumenter, der er nød-
vendige, for at man kan komme videre til byggeriets næste 
fase. Herved bliver papirgangen mere overskuelig, da man 
så at sige ”spiser elefanten i mindre bidder”.

Projektportalen fungerer godt og der er for alvor kommet 
styr på papirarbejdet. Dette rygte er løbet så langt som til 
Sverige, hvor vore venner i EAA222 er i dialog med Jan 
Thøgersen om udvikling af en svensk udgave af Projektpor-
talen. Det bliver spændende at følge!

Året har desværre også        
budt på opgaver af 
mere uskøn karakter

Én af disse opgaver har været at følge op på og rykke for 
kontingentindbetalinger. Problematikken har været tilbage-

vendende, år efter år.  Vi har derfor besluttet at indføre et 
rykkergebyr på kr. 100,- i tilfælde af, at vi skal udsende en 
betalingspåmindelse. Hvis man melder sin kontingentbe-
taling til Betalingsservice, kan man være helt sikker på at 
undgå det nye rykkergebyr, ligesom kassereren kan bruge 
sin tid på opgaver af mere munter karakter.

En anden uskøn opgave har bestået i at levere stof til Oscar 
Yankee. Redaktøren modtager stort set intet fra medlem-
merne, så det har også været en bestyrelsesopgave at leve-
re stof til bladet. Det synes vi ikke er rimeligt. Oscar Yankee 
er medlemmernes blad og  skulle gerne handle om dét, vi 
går og hygger os med og gerne vil dele med andre. Denne 
og tidligere bestyrelser har lagt oceaner af tid og ressourcer 
i, at medlemmerne kan bygge, restaurere, importere og sta-
tuskonvertere deres fly. Det kan ikke være meningen, at be-
styrelsen efterfølgende også skal stå for underholdningen, 
når det er medlemmerne, der har de gode, de morsomme 
og de interessante historier. Der er både påbegyndt og fær-
diggjort rigtig mange projekter de senere år og redaktøren 
har hørt fra uendelig få af de projektansvarlige. Kort og godt; 
fat pennen og fortæl. Det handler om bladets overlevelse!

Endelig kan en stolt bestyrelse meddele, at vi ikke har haft 
havarier i det forgangne år. Der har været enkelte uheld og 
mishaps, men ikke noget, der ligger udover dét, man må 
påregne i en aktiv flyveklub. Tilbage er vist kun at ønske alle 
en glædelig jul og takke for god ro og orden i året der gik.

Trafikstyrelsen vil have kopi af alle luftfartøjers for-
sikringsbevis, uanset om det er på prøveflyvningstil-
ladelse eller national flyvetilladelse. Det betyder, at 
reglen om upload af forsikringsbeviser for luftfartøjer 
på national flyvetilladelse genindføres. 

Den projektansvarlige vil 6 uger før modtage en advar-
sel fra projektportalen om, at forsikringsbeviset er ved 
at udløbe. 

Herefter følger en påmindelse hver anden uge. Pro-
jektportalen videresender automatisk en kopi af det 
nye forsikringsbevis til Trafikstyrelsen.

De af jer, som ikke frivilligt har uploadet en kopi af 
jeres forsikring, bedes gøre det snarest muligt.

Henrik Gabs-Pedersen
PU-formand

Vigtigt! 
Kopi af forsikringsbevis
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Oprindeligt startede projektet, i 1977, som et søfly, deraf 
navnet ”Flyvefisken”.
Ideen var at lave en pontonbåd med ”luftskrue”, til sejlads på 
fjorden. 
For at opnå stor hastighed kunne det nok være fornuftigt, 
ikke at bygge en deplacement-båd, men i stedet ”noget der 
kunne plane”. Det kunne vel opnås ved at montere et par 
små, korte vinger? 
Herfra kræver det ikke megen fantasi at forestille sig hvad der 
kunne opnås ved at anvende nogle ”store vinger” – ideen til 
”Flyvefisken” var hermed født.

Et kort citat kan her være på sin plads:
“All men dream, but not equally. Those who dream by night 
in the dusty recesses of their minds wake in the day to find 
that it was vanity, but the dreamers of the day are dangerous 
men, for they may act on their dreams with open eyes, to 
make it possible. This I did.”
T.E. Lawrence

Med min baggrund som svæveflyver var det et krav at der 
skulle være god, og fri udsigt fra cockpittet. I P28A, som jeg 
normalt flyver, er udsigten jo som fra bunden af en meget 
dyb brønd.

Cockpittet skulle være åbent, primært for at forenkle kon-
struktionen, men også fordi jeg har en fortid som motorcykel-
list, hvor fartvinden er en del af fornøjelsen!

En lille del af ”Flyvefisken’s” historieEn lille del af ”Flyvefisken’s” historie

Med kun én Canardvinge kunne flyet ikke rotere.

Af Niels Witthøfft



Flyvefisken

54 • 2020

Jeg vil ikke her beskrive selve byggefasen med alle dens spæn-
dende udfordringer, som opstår når man ikke anvender tegninger 
og beskrivelse fra et bestående byggesæt.

Efterfølgende er derfor primært en beskrivelse af de sidste 
konstruktionsændringer, der var nødvendige for at bringe flyet i 
luften.

Oprindeligt skulle det ikke være et canardfly, men have to hale-
bomme og skubbende motor.
Da flyets tyngdepunkt, ikke måtte ligge for langt tilbage blev 
løsningen et canardfly. Ikke fordi jeg mener det på nogen måde 
er mere optimalt end et normalt fly.

Det havde dog den fordel, at kroppen kunne gøres så kort at 
det kunne bygges hjemme i kælderen. Da vi, for år tilbage, 
lavede en tilbygning fik jeg overtalt arkitekten til at vinduet skulle 

Specifikationer:

Motor:  Continental O-200A, 100 hk. 

Propel:  Sensenich W58 LKL-69.  

Belastningsfaktor :  3,8 (Normal).

Statisk marginal :  5 %.

Startstrækning til 50 ft. : 574 m.

Landingsstrækning fra 50 ft. :  774 m.

Stall-hastighed:  54 kts.

Vy :  92 kts.

Vx :  59 kts.

Rejse hastighed, ved 75 % : 140 kts.

Max. hastighed : 155 kts.

Max. tjenestehøjde:  7.000 m.

Benzinbeholdning: vingetanke 2 x 50 l og kroptank 30 l.

Data:
Type : Oprindelig NX-77c, ændret til 77c.

Tomvægt :  330 kg.

Startvægt :  512 kg.

Længde .  3,9 m.

Højde :  2,3 m.

Spændvidde: hovedvinge 8,4 m.,  canard :  2,6 m.

Planareal: hovedvinge  8,8 m2.,  canard :  1,0 m2.

Opdrift :  Canard = 25 %.

Profiler :  Hovedvinge, NACA 631-212,  Canard, NACA 4415.

Geometrisk vridning (kun hovedvingen) :  ÷ 0,8 grd. pr. m. begyndende ved vertikalfinnen.

Rorudslag [grd.] :  Højde ± 20,  Side ± 45,  Krænge ÷ 25, +12.  (Nedad regnes positivt).

være mindst 1,37 m bredt – højden 
måtte han selv bestemme. ”Tilfældig-
vis” er 1,37 m den største bredde på 
”Flyvefisken´s” vinge.

De oprindelige, og væsentlige, speci-
fikationer og data er, i korthed, som 
nedenstående. 
Det er de beregnede, teoretiske vær-
dier, ud fra en startvægt på 512 kg. 
De vil blive redigerede som resultat af 
prøveflyvningerne:

Under de første high speed taxitest 
kunne flyet ikke rotere, selv om hastig-
heden var høj. Eneste brugbare løsning 
var forøget opdrift på canardvingen. 
Dette blev opnået ved en ekstra vinge, 
under den eksisterende. Det betød at 
det ikke var nødvendigt at gøre indgreb 
i den bestående struktur. Vingen kunne 
monteres, sikkert, under det rør der sad 
under den gamle canard og som blev 
brugt til ballast.
Samtidig blev der monteret et stort, ef-
fektivt, trimmeror med elektrisk betje-
ning.

Før disse ændringer viste det sig, at 
statiske marginal lå omkring 14 %. Efter 
fjernelse af benzintanken (75 l) under 

Fra ”Flyv”, August 1988

På disse ca. 200 sider, ligger sammen med diverse teg-
ninger over 1000 arbejdstimer. Selve byggeprocessen har 
været på mere end 12.000 dokumenterede arbejdstimer.
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Prøvebelastning af canardvingen.

Klar til malerarbejdet

Ved at lave malekabinen i tre sektioner lykkedes 
det, med varmeblæsere, at holde den nødvendige 
temperatur, selv om November er en kold måned.
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kroppen, og indkobling af vingetankene 
(2 x 50 l), ligger den nu på 5%. 
Det er tilsyneladende en passende 
værdi for dette fly, thi det har ikke vist 
tendens til pitch om tværaksen (”An-
ders And flyvning”) som canardfly - ef-
ter sigende kan gøre hvis tyngdepunktet 
ligger for langt fremme. Ej heller ”Dutch 
Rolling” som hvis det ligger for langt 
tilbage.

De beregninger som lå til grund for 
indføring af den ekstra canardvinge 
viste sig i praksis at passe meget fint – 
sådan noget bliver en konstruktør rigtig 
glad for!

Der blev kørt to taxitest hvorunder flyet 
var i luften, og fløj begge gange ca. 600 
m i 0,7 m´s højde. 
Under disse taxitest’s var jeg påpasselig 
med kun at have én variabel ad gan-
gen. Enten højderor eller gashåndtag. 
Disse to kørsler betød at jeg havde stor 
tillid til flyet – og piloten.

Så oprandt den store dag. 
Vejret var perfekt. Sammen med Poul 
Münsberg kørte jeg til Roskilde. 
Det var på forhånd aftalt med TWR at 
gå op i TMA’et - uden transponder -  for 
udføre den første del af prøveflyvnin-
gen.

Mon det er nødvendigt med så mange instrumenter?

Vejning af fly med pilot.
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1.September, 2020, 17:45

”Oscar India Whiskey, tilladt at 
køre ind på Bane 11, og starte”:

Kører ind – liner op. Trim og højderor 
neutrale. Alle instrumenter i grønt. 
Fødderne på bremserne, fuld gas – så 
ruller vi!
Efter 300 m aflæses IAS til 50 kts. Der 
trækkes roligt til fuldt højderor, hvor det 
holdes. 
Ved 60 kts. hæver næsen sig stille og 
roligt – vi er i luften!
Stiger med 2 m/s til 500 ft - drejer i en 
blød bue mod syd, uden om Gadstrup, 
og fortsætter til 1300 ft.
Vi var sent på den, så skyggerne på jor-
den begyndte at blive lange, og mørket 
kravlede frem – der langt nede. 
Her oppe i højden var det stadig lyst, 
og jeg nød synet af den gyldne sol-
nedgang, draperet af mørke skyer i blå 
nuancer – langt ude mod vest. 

Dette var et øjeblik der aldrig glemmes! 
Det var belønningen efter mere end 
12.000 arbejdstimer, fordelt mellem 
sorger og besvær, men dog mest 
glæde.

Dette var den korte version af ”Flyvefi-
sken’ s”  foreløbige  historie.
Til slut  vil jeg takke ”KZ & V” for den 
store hjælp jeg har fået, ikke mindst fra 
projektudvalget.

Der er dog én person som jeg skylder 
en særlig tak, min kontrollant, Poul 
Münsberg, uden hvis tålmodige indsats 
jeg måske aldrig ville være kommet 
i luften. Vi har holdt mange gode og 
teknisk konstruktive møder – og talt om 
flyvemaskiner og flyvemaskiner og -----!

 Blev i vinteren 2019/2020 kon-
verteret til et ”Canard-biplan”.

Her er beviset på at ”Flyvefisken” er i luften.

På vej til landing efter første prøveflyvning.
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I Oscar Yankee nr. 2 i år bragte vi et billede af en 
Cirrus SR 22. I dette nummer bliver lidt i samme 
boldgade idet vi her præsenterer jer for en ’let-
tere’ ombygget 1939 Plymouth pick-up.

Dens ellers 6 cylindrede rækkemotor har i denne 
version fået én cylinder mere så den her har en 
7-cylindret stjernemotor stammende fra en Ces-
sna 195. Motoren er den legendariske 12,4 liter, 
220 HK med modelbetegnelsen L4 fra Jacobs 
Aircraft Engine Company. Motoren, der i militær-
udgaven havde modelbetegnelsen R-755, blev 
benyttet i bl.a. Cessna 195 og den to-motorede 
Cessna Bobcat samt i Stearman Kaydet.

L4 blev produceret fra 1933, og blev på det 
tidspunkt kendt som den bedste producent af 
motorer i området 200-400 hestekræfter.

Det siges om L4 motoren at den ved få omdrej-
ninger rystede ganske meget hvilket gav den 
øgenavnet ”Shakey Jake”

1939 Plymouth Pickup med Cessna motor
Af Steen Jørgensen

Prototypen på denne Cessna 190 fløj første gang i 1945 og kom 
endelig i produktion to år senere i både en civil version Cessna 
190/195 og i en militærversion med betegnelsen LC-126. Over 
1100 195’er blev produceret indtil den stoppede i 1954.
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5 år efter en lidt for langsom indflyvning til Elsesminde, 
hvor venstre vinge sank igennem og snittede græsset er 
min Sirocco MJ5 endelig atter på vingerne; og de bærer 
præcist som jeg husker det.

Det var ikke uden kilden i maven og let svedige hånd-
flader, at flyet den sidste tirsdag i september blev gen-
nemgået atter en gang fra A til Z og checklisten blev løbet 
lidt grundigere igennem på banen i Elsesminde, inden 
håndtaget blev skubbet i bund og pinden ført nænsomt 
med frem. Tidligere taxiprøver havde allerede vist at fly og 
motor gjorde det, de skulle. OY-OIV rullede villigt, løftede 
halen alt imens følelsen af den vidunderlige acceleration 
af de 200 ponyer bag propellen fyldte mig og frydede 
mig. Nervøsiteten var glemt – det var genforening med 
en god gammel ven! 400 timer sammen skulle bare lige 
genopfriskes lidt inden næsen blev vendt tilbage mod 
Elsesminde.

Da vingen blev skadet tilbage i august 2015, lovede jeg 
med det samme mig selv, at hun skulle være tilbage på 
vingerne allerede det kommende forår. Vingen skulle 
jo bare af – skindet listes af på den yderste del for at 
inspicere ribber og hovedbjælke og så skulle det hele 
samles og males. Men livet går sjældent som præsten 
prædiker, og flybyggeri er aldrig ’bare lige’. Der går mere 
tid i en reparation en man forventer, og mere end selv jeg 
forventede; også selvom jeg har repareret hende en gang 
før efter stormen i december 1999. Desuden kom der 
lige en skilsmisse, husbyggeri og 2 gange hangarbyggeri 
ind imellem det hele. Men her står vi endelig sammen 
igen – 5 år senere.

Tilbage på vingerneTilbage på vingerne
Et lille hjemmebygget flys historie Der skal males

Prøvesamling af krop og vingeMange  staferinger tager tid
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Syn og vejning
Efter en reparation og om-maling af 
flyet, er der krav om en om-vejning. To-
talvægten har højst sandsynligt ændret 
sig, og tyngdepunktet kan være flyttet. 
Det er vel ikke anderledes en med os 
andre efter en lidt længere stilleperiode 
uden den vanlige aktivitet.

KZ & Veteranfly Klubben råder over sit 
eget kalibrerede vejeudstyr, som kan 
lånes i forbindelse med at kontrollanten 
kommer og syner og vejer. Så vi tog fat 
i Troels med henblik på lån af vægte og 

lavede en aftale med Hardy Vad. Konen 
havde sørget for kage og kaffe til den 
gode stemning – og det var jo vigtigt at 
kontrollanten var i bedst muligt humør, 
når fly og papirer skulle gennemgås for 
forhåbentlig at få den endelige godken-
delse efter reparationssagen.

Vi mødtes på flyvepladsen i Elsesminde 
14 dage før den omtalte sidste tirsdag i 
september. Vejeudstyret stod klar i kas-
sen og Hardy gik i gang med synet, alt 
imens der blev sludret om løst og fast 
omkring projektet. 

Selve vejningen foregik ved at fastlægge 
datum for tyngdepunktsberegningen og 
længden på armene. Der blev mærket 
op med tape på gulvet og Hardy forkla-
rede vigtigheden i en god tæt hangar, 
når der skal vejes. Hvis det blæser bare 
lidt hen over vingen, kan det påvirke 
vægten på de respektive hjul væsent-
ligt; og let så meget at de fintfølende 
vægte ikke kan ’falde til ro’ og udskrive 
en vejning. Det var heldigvis ikke et 
problem i vores dejlige, isolerede og 
dermed ekstra tætnede hangar.

Værkstedet fraflyttesTilbage til hangaren

Vingen færdigmaletReperation af yderste ribbe
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•  Tegninger købt af Marcel Jurca i 1984.
•  Træet er hovedsageligt udvalgt og indkøbt ved den lokale trælast og belastningsprøvet inden anvendelse.
•  Finér er anskaffet gennem OS Finér i Esbjerg og hos Aircraft Spruce.
•  Metal til diverse beslag samt hængsler mv. er hentet hjem fra Aircraft Spruce.
•  Prøveflyvning blev påbegyndt i 1996.
•  Ansøgning om national flyvetilladelse blev indsendt den 2. december 1999.
•  Stormskadet natten til den 3. december 1999, hvor forsikringen vurderede den totalskadet sammen med
   16 øvrige fly på Vamdrup.
•  Ny prøveflyvning påbegyndt i 2002.
•  Ansøgning om national flyvetilladelse genindsendt i 2003.
•  Endeligt syn og flyvetilladelse udstedt i januar 2013 – sagsbehandlingen var omfattende hos det gamle SLV
•  Nuværende nationale flyvetilladelse efter reparationen er både ansøgt om OG udstedt i september 2020.
   (Stor tak til KZ & V)

TIDSLINJE FOR OY-OIV

De 3 vejeceller blev stillet klar foran 
hjulene og koblet til vægten / compute-
ren. Flyet blev trukket op på plads med 
halen på en støttepind, således at det 
vandrette datum i flyet var i vater, og 
så kunne vægten bare aflæses. Kvit-
teringen blev skrevet ud og vi fik regnet 
totalvægten sammen. Jo, den var god 
nok! Hun havde taget sig mens hun 
havde ’holdt ferie’ i værkstedet. Ca. 3% 
- forbavsende jævnt fordelt i forhold til 
tyngdepunktet.

Efter nogle succesfulde timer i hanga-
ren var tiden moden til kaffe og kage, 
mens vi fik gennemgået, underskrevet 
og stemplet papirer. Det sidste stem-
pel blev sat for denne reparationssag. 
Jeg håber at der går mange år, inden 

OY-OIV skal på værkstedet igen. Nu skal 
der flyves og opleves. Ud og mærke at 
vingerne virkelig bærer på en god gam-
mel ven i livet.

Epilog
En stor tak skal lyde til Kaj Christen-
sen for de første åringer i projektet, 
hvor hjemmebyggeri, som vi kender 
det nu, stadig var i sin spæde start 
og processerne ikke så indgroede og 
veldokumenterede, som de er i dag. 
Og ligeledes en tak til kontrollanterne 
Gunnar Fjord og Carsten Thomasen, 
som ikke længere er blandt os. Og ikke 
mindst, efterfølgende til Hardy Vad, 
som på sin stille midtjyske facon øser 
viden og sparring efter projektet. Hvor 
er det skønt at have en organisation, 
der gør hjemmebyggeri fra tegninger en 
mulighed.

Glad efter første flyvning

Første flyvning
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Min hjemmebyggede Pulsar 1 blev først 
fløjet med en Rotax 582 totakter.
Det blev lidt for spændende, så i 2000 
blev den udskiftet med en firetakters 
Jabiru 2200. Med den nye motor fulgte 
et nyt laderelæ, som startede en kæde-
reaktion af forkerte fejlfindinger over de 
næste 18 år.

Jabiru motoren er kendt for at være 
svær at starte i koldt vejr, hovedsagelige 
på grund af at tændingsmagneterne 
kræver 300 motor omdrejninger for at 
lave tænding.

Så det var ikke uventet at jeg også fik 
problemer med at starte med kold mo-
tor og koldt batteri, efterhånden kunne 
starteren knapt dreje motoren rundt.
En modificeret hårblæser sat til at 
forvarme karburatoren og startkabler til 
et autobatteri kunne afhjælpe proble-
met med første opstart, efterfølgende 
motorstarter med varm motor var uden 
problemer.

Efter et år valgte jeg at indkøbe et nyt 
Odyssey batteri da selv varme dage var 
problematiske med det gamle bat-
teri.Det hjalp dog kun et kort stykke 
tid, andre Jabiru brugere anbefalede 
en kraftigere startermotor, så det 
blev også prøvet. Resultatet var ikke 
overbevisende, faktisk var der ingen 
bedring at spore. Jabiru fabrikkens svar 
på problemet var at anskaffe et større 
og kraftigere batteri end det Odyssey 
PC680 jeg havde, hvilket der ikke er 
plads til i motorrummet. De havde også 
et såkaldt cold starter kit, som jeg så 
indkøbte og monterede.

Det består af en ny magnet og en 
tændspole som får strøm når state-
ren påvirkes. Igen ikke overbevisende 
resultat.

Radioanlægget bestod af en håndholdt 
Icom A20, fastmonteret og strømfor-
syning fra flyet, dette virkede fint indtil 
tårnet begyndte at klage over at der var 
så meget baggrundsstøj at de knapt 
kunne forstå hvad jeg sagde. Fejlen var 
at mikrofonen i selve radio ikke længere 
blev slået fra når headset var tilkoblet.
Ny radio indkøbt.

I forbindelse med ombygning af mo-
toren til vandkøling var der behov for 
at spare noget vægt og et af de nye 
liFePO4 batterier var lige passende med 
en vægt på kun 1,7 kg . Dette batteri 
havde endda kraftigere startstrøm end 
det gamle, så nu var problemet endelig 
løst, så selvom sådant et batteri var 
dobbelt så dyrt som det gamle, var jeg 
vældig fornøjet.

Glæden varede ca 1 år før at alt var 
som før. Jeg klagede min nød til Aero-
akku, tysk firma som leverede batteriet, 
og deres melding var at batteriet var 
blevet udsat for høj ladestrøm. Nyt 
batteri blev indkøbt, det har indbyg-
get deep discharge protection, for at 
beskytte mod overvoltage blev seperat 
relæ monteret.

Vigtigst af alt blev der også monteret 
nyt laderelæ!

For meget ladestrøm ødelægger celler 
i et blybatteri, Odyssey, og gør også 
onde ting ved LiFe batterier, desuden 
kommer der for meget volt i flyets 
strømkreds og det kan radio og headset 
overhovedet ikke klare.
Det er svært at fejlfinde et laderelæ 
som tidvis tillader for meget volt til bat-
teriet, normalt tjekkes volten kun perio-
devis, måske er det for høj temperatur 
som udløser fejlen.

Jeg kan kun anbefale de nye LiFe bat-
terier, lav vægt og kraftig startstrøm, 
men husk endeligt at de skal beskyttes 
mod at gå under 11 volt og ladestrøm 
over 15 volt.

Kurt Nielsen
Pulsar 1  OY-NIF
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Så kom da den dag, hvor jeg var løbet 
tør for undskyldninger og udflugter. 
Der var ingen vej udenom. Min hjem-
mebyggede Acro Sport II skulle op 
at flyve for første gang. For ca.25 år 
siden eksisterede den kun som et sæt 
tegninger, nu stod den fuldt færdig og 
flyveklar. 

Det var lørdag eftermiddag, dagen var 
perfekt, CAVOK og den meget svage 
vind var lige på bane 24 på Pøl flyve-
plads, eller EKNB som den jo hedder 
nu. Flere andre fra vores lille flyveklub 
var tilstede. Det var en god ting, så var 
der jo folk, der kunne være klar med 
ildslukker og hjælp, hvis det nu skulle 
gå helt forfærdelig galt.

Mærkelig nok var jeg ikke særlig 
nervøs, Jeg tjekkede benzinmængden, 
evt. vand i benzinen, oliestand, og alle 
de andre ting man plejer at sikre sig er 
i orden. Dernæst på med flyverdragt, 
læderhjelm og nomex- handsker, op i 
det snævre cockpit og spænde den 7 
punkts Hooker-harness og så var jeg 
klar.

Flyet havde egentlig været færdigbyg-
get og sådan set klar til flyvning i mere 
end 2 år. Men alle mulige forsinkelser 
havde bevirket, at det kun var blevet 
til kørsel på jorden. Nu, hvor det skulle 

være alvor, havde Lycoming motoren 
allerede kørt over 4 timer, deraf adskil-
lige minutter med fuld gas, så jeg var 
nogenlunde sikker på, at den ikke ville 
lave vrøvl.

Helt sikker kan man jo aldrig være, 
derfor skulle 1. flyvning være på bane 
24, hvor der er marker til nødlanding. 
Bane 06 ville føre en ud over havet.

Min prøveflyvningssagkyndige Hardy 
Vad havde givet mig en masse gode 
råd, om hvordan 1. flyvning skulle fore-
tages: Flyv op i 2500 fod og lær flyet 
lidt at kende, og så øv nogle simule-
rede landinger i denne højde, og bliv 
endelig så tæt på pladsen, at du altid 
kan bruge den til landing. Det var også 
min plan, men sådan gik det ikke.
 
Motorstart efter checklisten: Åben 
benzinhane, 4 slag med wobblepum-
pen, main switz on, venstre magnet 
på, pinden i maven, brems og tryk på 
startknappen og brummm, motoren 
går i gang. Dernæst højre magnet på, 
olie og benzintryk check og så er vi 
ved at være klar. 

Klubbens formand er på medvind til 
landing i sin KZ III, det må vi lige vente 
på, så kan motoren også blive varmet 
lidt op, udmærket da olien er Aeroshell 

100 og vel nok lidt for tyk i det kolde 
efterårsvejr.

Og så ned til enden af banen, line 
op, magnetprøve, olietryk, benzintryk, 
prøve ror, og nu gælder det ! Fuld gas, 
af sted det går, pinden lidt frem, og så 
er vi pludselig flyvende. Men så noget 
helt uventet! Vindpresset i det åbne 
cockpit overraskede mig totalt i sin 
overvældende voldsomhed. Mikropho-
nen blev blæst helt ind i munden på 
mig og motorbrillerne fløj af, men da 
de var fæstnet til hjelmen med et par 
remme, kunne de ikke forsvinde helt, 
men blev skiftevis blæst op og ned 
foran næsen på mig, så det var svært 
at se noget. Til alt held, lykkedes det 
mig at ignorere disse ubehageligheder, 
så jeg kunne koncentrerede mig om at 
flyve flyet, og jeg nåede da også vel-
beholden op i ca. 500 fod. Her tog jeg 
gassen lidt fra og fandt ud af, at hvis 
jeg holdt mig til en fart på 80 miles/t 
blev brillerne nogenlunde på deres 
plads, men ved den mindste fartøg-
ning begyndte de igen på den sindssy-
ge dans op og ned. Jeg vidste jo godt, 
at den fine lille vindskærm af mit eget 
design, ikke kunne forhindre downwa-
shen fra overvingen i at ramme mig i 
hovedet, men voldsomheden over-
raskede mig. Jeg opdagede også, at 
jeg havde glemt at stille højdemåleren, 
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så højden på de 500 fod var bare et 
skøn. Men bortset fra alt det, fløj Acro 
Sporten minsandten så fint og lige og 
var så nem at flyve, så det var en ren 
fornøjelse.

Det var jo ganske dejligt , alligevel 
besluttede jeg på grund af de umulige 
motorbriller straks at gå på medvind 
til bane 24. Og landingen, som jeg 
egentlig havde været lidt bange for, 
gik faktisk helt udramatisk. På grund af 
førersædets position langt bagud kan 
man ikke se banen, når man ligger 

på finalen. Derfor er det nødvendigt 
at sideglide. Det gjorde jeg så, idet jeg 
ikke turde gå under 80 miles/t på no-
get tidspunkt før til allersidst. 80 miles 
er 1,5 x den opgivne stallhastighed, 
så det burde være sikkert nok, hvis 
fartmåleren da ellers passede. Jeg kom 
lidt for langt ind over banen inden flyet 
satte sig, men fik da lavet en hæder-
lig trepunktslanding (omend med et 
enkelt hop )

De tilstedeværende klubkammerater 
kom med massevis af lykønskninger 
og minsandten om ikke det viste sig, at 
der havde gemt sig en flaske champag-
ne i klubhuset. Et levn fra en tidligere 
festlighed holdt i anledning af klubbens 
køb af flyvepladsen fra Sønderborg 
Kommune. Og så blev der skam skålet 
i champagne.
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