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Bestyrelsens klumme:
2021 er oprunden, men arter sig indtil videre som 2020. Det 
har vi besluttet at være ligeglade med, om ikke andet så for 
selvopretholdelsens skyld. Der er derfor fastlagt datoer for 
hjemmebyggermøde og div. kurser. Vi er selvfølgelig klar over, 
at mange af klubbens aktiviteter også i år må aflyses, men for 
kursernes vedkommende kan noget måske lade sig gøre, fx 
med lavt deltagerantal, efter forudgående coronatest eller en 
kombination heraf. Under alle omstændigheder er der ingen, 
der skal holde en tilmelding tilbage, hvis de vil på kursus. 
Det værste, der kan ske, er, at man bliver skrevet på listen til 
det næste gennemførlige kursus. Og dét får man da slet ikke 
coronavirus af! 

Der er, forud for selve kontingentopkrævningen, udsendt en 
servicemail om, at kontingentopkrævningen snart ville dukke 
op. Mange medlemmer har benyttet denne lejlighed til at 
overføre kontingent til klubbens konto og ca. 45 har så atter 
betalt kontingent, da kontingentopkrævningen blev udsendt. 
Vi forsøger at tydeliggøre kommunikationen næste år.

Som meddelt i OY 4-2020 angår TBST´s krav om forsikrings-
beviser nu ALLE. Husk derfor at uploade dit forsikringsbevis 
til Projektportalen. Herfra bliver det automatisk videresendt til 
TBST.

Den opmærksomme læser vil, længere fremme i bladet, op-
dage, at der er indkommet enkelte artikler til Oscar Yankee.
Herfra en stor tak til bidragyderne, men desværre er det 
langtfra nok. Der skal produceres fire blade om året og hvis 
det skal være fire interessante blade, skal indholdet både 
være relevant og interessant. Intet er mere relevant og 
interessant end det flyprojekt, du har stående i dit værksted. 
Derfor skal du nu gå ud i værkstedet og tage nogle billeder, 
skrive en historie om dét, du går og roder med og sende det 

hele til Orla på adressen redaktoer@eaa655.dk. Så bliver alle 
de andre glade! 

I forhold til TBST, så har vi ikke kunnet få et møde i stand 
mhp. endelig overdragelse af vores delegation af afgørelses-
kompetencer. Den 3-årige prøveperiode, vi indtil videre har 
arbejdet under, udløb pr. 1. september 2020. Det betyder 
ikke alverden i praksis; vi bliver såmænd bare ved at gøre 
som vi plejer, men det ville selvfølgelig være rart at få proce-
durerne formaliseret på en langtidsholdbar måde. 

Jan Thøgersen arbejder som vanligt og han gør det som en 
hest. Som tidligere meddelt har vi indledt et samarbejde med 
EAA222 om videreudvikling af Projektportalen, så den også 
kan bruges af vore svenske venner. Projektet har været igen-
nem en evalueringsfase, hvor svenskerne testede systemet. 
Svenskerne er blevet enige om at adoptere Projektportalen 
og har i første omgang fået et setup, der ligner vores.  

Svenskerne øver sig nu i at bruge systemet, alt imens Jan er 
i gang med at udvikle en helt ny version af Projektportalen. 
Projektportalen V. 2.0 ser lidt mere moderne ud og bliver 
oversat til engelsk og svensk. Denne version kan skaleres ud 
til mange flere EAA chapters og bliver beta-testet af svensker-
ne. Når den nye Projektportal er helt færdig og gennemtestet, 
bliver den rullet ud til os i Danmark. Horisonten er velsagtens 
et års tid. Og hvis vi bruger de første otte måneder på at få 
en fin flyvesæson, bliver ventetiden ikke lang!

Screendump fra projektportalen
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Flystellet har levet en omtumlet tilværel-
se, da det efter sin tid i RDAF tilbragte 
mange år i bl.a. Norge og sine sidste år 
på taget af restauranten i forlystelses-
parken High Chaparrel i Sverige. Her var 
flyet offer for en brand, hvilket stadig 
ses på nogle af delene.

17. marts 2014 blev der afholdt et 
møde hos FLYHIS hvor mulige interes-
senter fik en beskrivelse af projektet, 
samt mulighed for at beskue delene. 
En mulig organisation og finansiering af 
projektet blev også beskrevet. Det stod 
hurtigt klart at der blandt de eksiste-
rende Strut’er, pensionist grupper og 
andre interesserede ikke var mulig-

”Kunne du ikke tænke 

dig at restaurere 

en Harvard?”

Sådan lød det i telefonen da daværende leder for Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) Lars SØE Jensen ringede til 
mig i 2014.SØE havde med snilde fået en formentlig komplet Harvard i bytte og ledte efter en egnet gruppe som kunne 
tage sig af restaureringen af Harvard’en som bl.a. består af dele fra RDAF Harvard 310.

SØE med Harvard flaps og Centervinge – det skal vi nok få et fly ud af!

Harvard vinge og rørstel
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hed for at en enkelt gruppe påtog sig 
hele ansvaret for restaureringen, pga. 
den forventede størrelse af projektet. 
Det blev derfor bestemt at der skulle 
arbejdes mod at det skabes en Strut 
Harvard Danmark, med den ene formål 
at restaurerer og operere Harvard’en. 
Medlemmerne i denne strut kan såle-
des være individer, men primært de 

eksisterende Strut’er og pensionistgrup-
per, som i fællesskab løfter opgaven 
med at lave en flyvedygtig Harvard.

En anden mulighed var også blevet 
undersøgt, nemlig at man kunne lave 
en byttehandel med museet i Egeskov, 
så man restaurerede Harvard 324 som 
var udstillet på Egeskov til flyvende 

stand, mod at Egeskov så fik en Harvard 
til static display.

I 2015 fortsatte arbejdet støt og roligt 
fortsat med at få en Harvard på vin-
gerne i Danmark igen. Fokus var en 
fortsat jagt på finansiering og etablering 
af projektet. Derudover havde Frank 
Nielsen og pensionisterne på FSN ALL 
påtaget sig den store opgave at sortere 
alle stumper og sammenligne med 
styklister/partskataloget for at se hvad vi 
har og ikke mindst hvad vi manglede. 

Det viste sig desværre sig tidligt at vejen 
til en flyvende Harvard ville være meget 
lang og kostbar, hvis vi skulle basere 
projektet på Harvard 310. Blandt andet 
var centervingen meget korroderet, og 
Harvard kendere vil vide at den cen-
trale struktur del ikke er enkel at skille 
ad og genopbygge. Ligeledes var hele 
kontrolsystemet helt enkelt rustet fast, 
så her var dommen desværre at et 
helt nyt system skal fremskaffes, hvis 
der skulle gøres håb om flyvning med 
Harvard 310.

Baseret på erfaringerne med stum-
perne fra 310 blev der indledt en 
forhandling med museet i Egeskov. For-
målet var at Harvard 310 restaureres til 

Egeskovs Harvard 324 i smukke omgivelser.

Egeskovs Harvard 324 ”prøvelyves”.
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static display og Egeskovs Harvard 324 
bringes i flyvende stand. I starten af 
2016 blev der indgået en byttehandel 
mellem Egeskov og FLYHIS, som gjorde 
det muligt at få 324 overført til Harvard 
Danmark. Harvard 310 skulle således 
laves til static display, hvorefter den 
returneres til FLYHIS, som får råderetten 
over Harvard 310.

Harvard 324 skal restaureres til flyvende 
stand af Harvard Danmark, som heref-
ter opererer og vedligeholder flyet. 
Selvom om Harvard 324 oprindeligt 
var restaureret til static display, var der 
generel enighed om at Harvard 324 er 
et meget bedre udgangspunkt for en 
flyvende restaurering, da flyet generelt 
er i god stand. Der blev en inspektionen 

dog observeret nogen korrosion i vin-
gen, men ikke noget der afskrækkede

Harvard ”324”

I foråret 2016 kom så endelig dagen 
hvor vi kunne afhente Harvard 324 i 
Egeskov. SØE havde med stor indsats 
arrangeret det sådan at Harvard 324 
returneredes til FLV, så den kan restau-
reres til flyvende stand.

I foråret rykkede vi ind i FLYHIS’ lastbil 
værksted, som SØE stillede til rådig-
hed 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 detaljeret beskriver hvordan flyet 

Arbejdsfordelingen var initialt som følger:

• Strut Nordjylland tager sig af alt lærredsarbejde
• Team Draken og Harvard Danmark påbegynder arbejdet på kroppen og systemer
• Harvard Danmark ”Station Nord” (Læs Kræn Hjortlunds værksted) tager sig af       
  motor og propel

Carlos fremviser stolt et Harvard instrument under 
kyndig vejledning fra vores kontrollant Jørgen. 

Holdet samlet ved demonteringen 
af understellet panel.

Dog fight over Wedelslund i 2017 med to svenske Harvard. –Den bagerste er efterfølgende kommet på dansk register 
med registreringen OY-FUD og hjemmehørende i Vamdrup. Foto: Steen Jørgensen



Harvard Danmark

71 • 2021

repareres, samles og skilles af. Derud-
over er alle fæsteelementer amerikan-
ske tomme mål i UNF og UNC – for 
dem der har arbejdet på engelske fly 
er det en kæmpe 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. Pensionist grup-
pen/Team Draken har måttet lave en 
del specialudstyr og jigs til at holde flyet. 
En pudsig detalje er interiørfarverne. 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 cockpit 
grøn, eller gul eller sågar sort. Derud-
over er det tydeligt malet med pensel, 
så der er nok ingen tvivl om at man 
havde travlt i 1943 da flyet blev lavet.

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.

Detalje adskillelse

Vi startede året med et fly adskilt i ho-
veddele, og kastede os derefter straks 
over alle detaljerne. Arbejdet består i 
at skille alle småstumper ad og ligge 
stumperne i kasser så vi har et overblik 
over delene. 

Det blev også besluttet at vi skulle bytte 
centervinge med Harvard 310, da den 
oprindelige centervinge fra 324 havde 
en del uheldig spaltekorrosion i om-
rådet ved den forreste hovedbjælke. 
Selvom det så ikke helt igennem er 
324, så er vi dog alle enige om at hen-
synet til Flight Safety vejer tungest. Vi fik 
også i foråret de to første restaurerede 
stumper klar, nemlig de to instrument-
paneler og selvom vi ved der er lang vej 
igen, så er det en vigtig milepæl.

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.
En af de større udfordringer var dog de 
to fodtrin på bagbords side. Mange års 

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.

Her skilles cockpit sektion fra bagkrop.

Det glade hold John, Kræn, Tommy og Carlos 
efter bagkroppen er fjernet.
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udendørs opbevaring havde efterladt 
sit spor med store mængder korrosion. 
Efter lidt ”overbevisning” med bl.a. en 
cola og en momentstang, lykkedes det 
os at få begge fodtrin fjernet fra det 
relativt tynde sidepanel.

Formanden påtog sig at slibe lidt på 
bagkroppen for at se hvilke farver der 
havde brugt igennem årene. Det blev 
til ikke mindre end 9 lag. Årsagen er at 
den oprindelige malingstegning fra FLV 
dikterer farverne som gul, brun og mør-
kegrøn, uden nærmere specifikation, 
hvilket gør en nøjagtig fastlæggelse af 
farverne en smule besværlig. Vi arbej-
der dog videre på sagen, og skulle der 
nu sidde en læser der ved hvilke farver 
der blev brugt, må de meget gerne sige 
til.

Rørrammen og motorfundamentet er 
blevet sandblæst, røntgen fotograferet, 
tykkelsesmålt og malet. Der var nogle 
små revne der er lavet og lidt gravrust 
på motorfundamentet som ligeledes er 
blevet slebet. 

I 2018 måtte vi jo også sige farvel til 
SØE og vi takker ham for hans entusias-
me og hjælp i at få stablet projektet på 
benene. Vi er også glade for at kunne 
byde Henrik Hjorth velkommen til FLY-
HIS og til at lære ham meget mere om 
en Harvard.

Harvard 324 som vi glæder os til at se den igen!

Holdet samlet ved da centerplanet skulle vendes.

Den første restaurerede del - et Harvard instrumentpanel.
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Den første stump

Vi startede året med en relativt lille 
men yderst vigtig investering, nemlig en 
plastblæser. Den så nok lidt klejn ud, 
men viste sig hurtigt at kunne tage pu-
sten fra både kompressor og operatør. 
En venlig sponsor levere plastgranulat 
i flykvalitet og blæsning kunne for alvor 
begynde.

Bare fordi noget er gammelt er det ikke 
nødvendigvis dårligt, da især den gule 
maling der er brugt på undersiden af 
flyet, er nærmest umulig at fjerne, men 
kræver gentagne omgange stripper 
efterfulgt af blæsning.

Vi har koncentreret os om delene til 
cockpitsektionen, da det er den mest 
komplekse og med fordel kan samles 

først, således at arbejdet med el og 
systemer kan begynde.

En anden stor ting var da vi i foråret 
fik rørrammen tilbage fra maleren. Der 
er dog lidt arbejde igen inden vi kan 
sætte stumper på, men det går også 
den rigtige vej. Team Drakens maler er 
også i fuld gang med at prime og male 
stumper efterhånden som de bliver 
klare, hvilket lover godt for at vi i starten 
af det nye år kan begynde at skrue 324 
sammen.

Heldet går vores vej

Og nu til de positive overraskelser. Når 
riget fattes penge, må man tage andre 
midler i brug. Vores oprindelige plan var 
jo at sende motoren til overhaul i USA, 
men med en pris på $60.000 var det 
ikke inden for vores økonomiske ram-
mer. Ført an af Kræn, kastede vi os selv 
over motorrenoveringen, hvilket i bund 
og grund ikke er svært, der er bare ni 
cylindre i stedet for f.eks. fire og alt er 
beskrevet i bøgerne.

En af forfatterens store bekymringer var 
at motoren ikke kunne drejes, det er 
som regel ikke et godt tegn, men selv 
dette havde en god årsag. Den første 
cylinder var nærmest umulig at trække 

Martin i gang med at løsne det bagerste fodtrin. Og jo, det er en 2m moment 
stang og vi brugte liberale mængder cola til at fjerne korrosion.

Korrosion på indersiden af fodtrinnet.

De ni lag maling på bagkroppen.
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af, dog kom den med lidt overbevis-
ning og et fantastisk syn åbenbarede 
sig. Motoren viste sig nemlig at være 
konserveret, og efter lidt søgen af John 
Andersen i flyets logbog, fandt vi ud af 
at motor og propel formentlig kun har 
gået 60 timer inden det blev konserve-
ret ved udfasning fra FLV. Så vi var glade 
for at vi ikke har sendt en næsten ny 
motor til overhaul.

Propellen viste sig på samme måde at 
være indvendigt konserveret, men det 
er dog nødvendigt at sende bladene til 
inspektion og udmåling. 

En anden stor succes oplevelse var 
beskeden om at Harvard Danmark var 
blevet tildelt et legat fra Flyvevåbnets 
Jubilæumsfond på 10.000,00 kr. Det 
er vi meget taknemmelige for og det 
betyder meget for os, ikke bare den 
umiddelbare værdi, men frem for alt 
at det også åbner dørene op til andre 
fonde og organisationer som finder 
projektet værdigt at støtte. At legatet så 
ovenikøbet skulle overrækkes på F-16 
40-års fødselsdag, ja, det var jo ren 
luksus. Stor tak til John Andersen og 
Niels Arvedsen.

Arbejdet med Harvard 324 er også 
skredet ufortrødent frem, hvor året har 
handlet om to hovedopgave: At få mo-
toren klar på Station Nord og at fjerne 
maling!

På station Nord i Stenum, har Kræn, Ja-
kob, Martin og Mogens nu rekonstrue-
ret en Pratt & Whitney R-1340, som nu 
i princippet bare mangler en Harvard til 
at blive skruet på. Selve motor og mo-
torfundament er samlet i det der bedst 
kan betegnes som en PowerPack. Hele 
Harvard’en er bygget op af en række 
hovedelementer, som kan produceres 
hver for sig og sættes sammen til en 
flyvemaskine – ret fiffigt faktisk, og no-
get den moderne industri kunne lære 
en hel del af.Årets andet store arbejde 
med slibning har vist hvilken dedika-
tion der er blandt Harvard Danmarks 
medlemmer. Men, på et tidspunkt i 
324’s tidligere liv har der været gået en 
del til stålet ved slibning, så desværre er 
en del af de rundhovedede nitter blevet 
temmelig flade, hvilket betyder at vi 
kommer til at bytte en del nitter i bag-
kroppen. De fleste kan vi nå, så de kan 
erstattes med rundhovedede AD-nitter 
som originalen, dog må vi visse steder 
ty til Cherry nitter (pop-nitter).

Vores kontrollant Jørgen, Kræn og Jakob inspicerer motorfundamentet 
der er til røntgen undersøgelse. I baggrunden ses rørrammen.

Udsigten fra bagsædet i en Harvard, som vi glæder os til at se den igen!
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Den første stump klar fra plastblæseren Martin og Jakob i gang med plastblæseren

60 år gammel Shell Grease 5 rorpedalerne – 
det kunne sikkert godt tage 60 år til.

Den adskilles, der renses og katalogiseres, som har 
været processen for det meste af året
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For nørderne, korn 240 på excenter sliberen, derefter 
vådslib med korn 800 og afslutning med korn 1200 
giver en fin overflade til Alodine og primer.En anden 
pudsig oplevelse er at bruge moderne miljørigtig strip-
per til at fjerne 77 år gammel maling. Især den originale 
gule maling har vist sig at være særdeles genstridig og 
har krævet adskillige gange stripper før den bed på. Det 
er også sjovt at bemærke at alle stumper malet med 
gul på 324, formentlig er original farven, eller noget der 
er malet tidligt i 324’s karrierer i FLV.

En stor tak til SSG Henrik Hjorth, hvis hjælp har været 
uvurderlig gennem året, som f.eks. da der dukkede fem 
(5!) Harvard hjul op.

En stor tak til Strut Nordjylland, Team Draken, og Pen-
sionisterne på FSN AAL og KAR – uden jer var vi ikke 
kommet langt. 

Afslutningsvist: Skulle der nu sidde nogle vordende 
Harvard folk derude, en underafdeling af FLYHIS eller 
lignende, som savner lidt spænding, så har vi masser af 
Harvard klar til jer!

Følg med på www.harvarddanmark.dk  eller Harvard 
Danmark på Facebook og meld jer ind i Harvard Dan-
mark. Alle, uanset erfaring, er meget velkomne!

Glæd jer til at se en ægte ”dansk” Harvard i luften!

På vegne af Harvard Danmark

Jan D. Johanssoz

En gang imellem får man nogle små hints om hvad det 
er vi har med at gøre. Her ser vi inspektørens notater på 
hovedbjælken fra den 15/6/43, en fantastisk tidslomme.

Rørrammen med flag for at fejre at den kommet ”hjem”.

Første cylinder løftes forsigtigt fri – 
bemærk det brune feronat. 
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Der blæses cylinder, der er ”kun” 9.

Accessory gearboxen løftes af motoren. Vi 
var bekymret for korrosion på impelleren 
men det viste sig at være støv

Den ny nymalede motor, klar til at får cylindre monteret.´

Det ene propelblad i forbavsende god stand, 
bemærk igen det brune feronat brugt til kon-
servering. Propellen deler olie med motoren 
via en Governor der bestemmer bladvinklen.
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Harvard Danmark modtager legat fra Flyvevåbnets Jubilæumsfond, overræk-
kes af Formanden for Flyvevåbnets Jubilæumsfond, Generalmajor Anders Rex 
(ERA) (FLV foto).

Værktøjet var et nyudviklet, og nu 
standardiseret, model Stenum til at 
slibe ventiler på en P&W R-1340.

 Eight down - one to go...... og så lige resten.

Station Nord: Motoren kom op at hænge i et dertil 
konstrueret stativ. Nu er vi klar til at montere motor-
fundament og alt accessories, tanke, rør, kabler mm.

Flot fremmøde på Station Nord, til Harvardaften. 
En masse mekanik- og flyvesnak i værkstedet.
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Carlos da Silva havde taget hele vejen fra 
Bornholm for at slibe, dedikation!

Sådan ser det ud når en båndpudser tager 
glæden (eller toppene) af en række rundho-
vedede nitter – nuvel de kan byttes!

Harvard dele i plast, så stripperen kan få lov til at virke. Jakob Bak kaster sig endnu en gang over plast-
blæseren, men en hel omgang rør til en Harvard.

Harvard 324 som vi glæder os til at se den igen 
(via Steen Hartov, stor tak, 
det er vores motivationsbillede)
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HjemmebyggermødeHjemmebyggermøde

Hjemmebyggere og andre med interesse for bygning af eksperimental 
flyvemaskiner inviteres til hjemmebyggermøde.

”Det er her hjemmebyggere udveksler erfaringer…”

Dagens program:  Nærmere tilgår!

Lørdag den 29. maj 2021 Lørdag den 29. maj 2021 
på Ringsted Flyveplads,på Ringsted Flyveplads,
Haslevvej 58, 4100 RingstedHaslevvej 58, 4100 Ringsted

Arrangør: 
Kontant Orla Kragh Jensen via mail: 
orla@kragh-jensen.dk

Finder du en billedserie fra KZ&V Hjemmebyggermøde 2017, 
tage af Sven Hansen.

 ”Reserver dagen”

 ”Reserver dagen”
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Oscar Yankee bragte i 1/2020 en 
artikel om den sidste Schweiziske 
Syver, HB-EPS, som fire KZ-entusiaster 
i september 2019 hentede hjem til 
Danmark, efter den forrige ejer gennem 
40 år blev udsat for et landingsuheld. 
De næste numre af Oscar Yankee i 
2021 vil indeholde en artikelserie over 
reparationen af Syveren, som vil ende 
med at få en ny registrering, OY-EPS. 
Flyet har siden leveringen i 1951 og 
indtil 2019 været hjemmehørende i 
Schweiz.

I korthed var beskadigelserne så omfat-
tende, at ejeren, Georg Zueblin, måtte 
opgive at gennemføre en reparation i 
Alpelandet. 

Skadeomfang
Venstre vinges to bærende kassebjæl-
ker var svært beskadigede ved vinge-
stræberens fastgørelse og de langsgå-
ende gennemgående top-og bund lister 
i bjælkerne var delvis separerede. En 
fjerdedel af forkant-slat’sen var knust og 
et stykke af tip-buen brækket af. Dele af 
vingens D-forkant med finér og spanter 
med beslag var slået i stykker. Desuden 
var der skader på vingebagkanten, og 
småskader på krængeroret. 

Haleplanet havde et knæk i krydsfinér-
beklædningen ved enden af halepla-
nets tværbjælke, hvilket betød, at både 
for- og bagkanter var brækkede. 
Venstre understels-ben var bukket ind 
under kroppen og trækstræberen krøl-
let. Aluminiums-panelerne i bunden 
under cockpittet var trykket ind og det 

lange udvendige udstødningsrør med 
lyddæmper var beskadiget (De originale 
KZ VII udstødning manifold og lydpotter 
var erstattet på grund af særlige krav til 
lyddæmpning i Schweiz). 

Forruden var slået i stykker, men forbav-
sende nok blev motoren ikke ramt af et 
“prop-strike”, for metalpropellen havde 
ikke nogen antydning af at have rørt 
jorden under uheldet. Så bortset fra lidt 
træ-, lærreds-, metal-, og malerarbejde, 
fru Kammerherreinde, ser flyveren 
meget fin ud. God instrumentering med 
en 8.33 radio. Motoren, en Continental 
O-300, så ud som ny med små 400 
timer bag sig siden en hovedreparation.

Projektovervejelser 
Som bekendt er et KZ-fly’s vinger, slats, 
flaps, krængeror og haleplan hovedsa-
geligt fremstillet af fyrretræ og krydsfi-
ner, beklædt med Ceconite-lærred og 
malet. Så med snilde, simple værktøjer, 
og ikke mindst med tilstrækkeligt med 
“gå på mod” og vedholdenhed kan 
man fint reparere skader og komme i 
luften igen.

KZ & Veteranflyklubben har i dag et 
ideelt samarbejde med luftfartsmyndig-
hederne som gør det muligt på amatør-
niveau at restaurere og genopbygge ve-
teranfly til flyvende status. Det er oplagt 
at tage vare på landets vidunderlige og 
ypperlige fly, som Kramme & Zeuthen 
med deres fortræffelige medarbejdere 
fremstille for 70-80 år siden, og holde 
disse dejlige maskiner flyvende for 
eftertiden. 

Det var ikke svært at finde nogle men-
nesker, der i forvejen holder meget af 
KZ-fly, og som gerne ville deltage i at 
redde en af de relativt få KZ Syvere fra 
at blive opgivet - og i værste fald slettet 
for altid.

Det kan godt virke uoverkommeligt at 
kaste sig ud i et fly-projekt. Det vil tage 
tid, og som regel vil det kræve meget 
mere end man oprindeligt forestillede 
sig. Som hjemmebygger vil det hjælpe 
meget at være optimist og motiveret 
hele vejen. Man skal se bort fra ele-
fanten i rummet i form af omfanget 
af det kommende arbejde, og i stedet 
koncentrere sig om en række mindre 
delprojekter, som er overskuelige. Bare 
et skridt ad gangen, og derefter skal 
man blive ved med at gå. Der vil givet-
vis være udfordringer undervejs, men 
også mange gode oplevelser af fornø-
jelser med “well done, mate” . . .

En hjemmebygger skal være kreativ i 
hvordan en problemstilling under en 
vanskelig reparation kan gennemføres. 
Sommetider skal nødvendige hjælpe-
værktøj fremstilles undervejs. Desuden 
findes der flere hjemmebyggere i KZ 
& Veteranflyklubben og andre hånd-
værkere, som ofte har gode erfaringer 
og viden, som man kan benytte sig af, 
herunder ikke mindst klubbens projekt-
udvalg og kontrollanter.

Værkstedet og forberedelser
Efter min opfattelse er betingelserne for 
et godt kørende projekt starter med et 
optimalt værksted, der helst skal være 

Af Carl-Erik Olsen

Reparation af KZ VII  Reparation af KZ VII  

byggenummer 188byggenummer 188

HB-EPS har fløjet i Schweitz siden det var nyt og det har været på langfart til 
Afrika sammen med HB-EPW. Den nuværende ejer har fået flyet restaureret og 
det er stadig flyvende.
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en del af boligen, så det er let at gå til 
og fra opgaverne. Der er mange små 
delprojekter undervejs, der kan klares 
på et kvarter eller en halv time. Ofte 
en sammenlimning, så projektet kan 
bevæge sig pænt stykke videre dagen 
efter.

Det betyder også, at en ekstra hjælpen-
de hånd i husholdningen kan hentes 
ud i værkstedet, der kan gøre en stor 
forskel, og være delagtig og forstående. 
Det sker også, at en stemme bemærker 
i døren, at kaffen er klar til en pause.

Naturligvis skal værkstedet også være 
opvarmet og forsynet med godt med 
lys. Der vil ofte blive tale om adskillige 
timers arbejdet i lokalet, så man skal 
gøre det så behageligt og indbydende 
som muligt. Helst også gerne med 
et hyggehjørne, som jeg med min 
begrænsede plads desværre ikke kan 
etablere.

Kravene til de nødvendige værktøjer, 
arbejdsborde og frie arealer afhænger 
naturligvis af projektets omfang og 
forhold.  

Den første opgave var at forberede et 
bord, egnet til at reparere den beskadi-
gede vinge. Da vingens overside med 
heldækkende krydsfiner var næsten 
intakt, bestod opgaven i at lægge vin-
gen ned på et “bord”, der bedst kunne 
støtte de to kassebjælker og spanterne 
mellem dem. 
Derfor blev et gammelt byggebord 
ændret således, at afstanden mellem 

bordets to vanger svarede til vingens 
for- og bagbjælke og forbundet med 
krumme “form-spanter”, der svarede til 
vingens overside for derved at kunne 
understøtte overfinérens limflade mod 
hvert eneste mellemspant. På den 
måde kunne vingen hvile i en “vugge”, 
hvorved en reparation af vingebjælker-
nes konstruktion kunne gennemføres 
ved at sætte skruetvinger på og bruge 
vangerne som modhold, når limninger 
skulle udføres med klemkraft. Samtidigt 
ville vingens krydsfiner virke som “byg-
gebord” og levere en bygge-skabelon.

Reparation af vingen

Da lærredet blev fjernet, kom skaderne 
for alvor til syne. Efterhånden viste det 
sig også, at de var mere omfattende 
end først antaget. 
Til venstre ses bagbjælken med bag-
spanter, horn til krængeror, og til højre 
for bjælken med D-næsen, der består 
af for spanter med beslag til slats. 
Mellem vingebjælkerne ses mellem-
spanterne.
Hornene til venstre flap er intakte, men 
to af de tre horn til venstre krængeror 
er revet ud af bagvingen.
Den inderste halvdel af for- og bagbjæl-
ken var begge intakte. Den yderste del 

Byggebord

Venstre vinge på byggebordet med bunden opad.
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af bagbjælken skulle gerne kunne red-
des. Den yderste halvdel af for bjælken 
skal fornyes hele vejen ud til tipbuen, 
samt den tilhørende slat.
For bjælken er 176 mm høj, og bag-
bjælkens højde er 152 mm. Begge 
bjælker er 32 mm brede, og er bygget 
som en “kasse”, set i tværsnit. Begge 
lodrette sider er belagt med 1.5 mm 
krydsfiner, limet fast på den indvendige 
konstruktion, der består af fyrretræsli-
ster. I begge kassebjælkes top og bund 
løber en langsgående fyrreliste, 29 mm 
bred, som jeg kalder for en “stringer”. 
Stringernes højde i for bjælkens top- 
og bundstringer er begge 37 mm, og 
bagbjælkens vedkommende er stringer 
højderne på 18 mm. Ved hvert spant, 
og midt mellem dem, er der indven-
digt i bjælkerne anbragt en vertikal (et 
lodret afstandsstykke i fyrretræ) samt 
diverse forstærkninger for beslag. 

Den forreste kassebjælkes top-stringer 
havde fået en meget lang flække (og 
nogle mindre) fra vingetippen og ind 
mod kroppen, og slutter forbi vin-
gestræberbeslaget. Årsagen hertil er 
tilsyneladende, at alle lim-samlinger er 
meget stærke. Det er egentligt meget 
betrykkende.

Den forreste vingebjælke har et 
stempel, der fortæller, at denne del 

er bygget færdigt hos SAI d. 7. januar 
1947. Blot 5 uger før den ødelæggende 
fabriksbrand, hvor adskillige fly blev til 
aske.

Umiddelbart under top-stringeren ses 
den lange revne i krydsfineren. (Husk: 
Vingen ligger med oversiden nedad på 
billedet). Top-stringeren indeni er flæk-
ket og limen er så stærk, at krydsfineren 
er blevet trukket fra hinanden - i stedet 
for, at limen blot var sprunget op! Det 
har været et voldsomt slag. Hvad man 
desværre ikke kan se på billedet er, at 
revnen i krydsfineren forsætter videre 
ind på den anden side af D-næse-span-
tet til højre på billedet (fremstillet af en 
6 mm krydsfinerplade - af bøgefinér).
Det er interessant, at krydsfineren, både 
på kassebjælken og til D-næse-spantet, 
er fremstillet af bøgefinér. Materialet 
er formodentligt af dansk fabrikat, da 
man i nogle år ikke kunne importere/
skaffe finsk birkekrydsfinér. Den finske 
krydsfiner er stort set lige så stærk, men 

SAI’s stempel ses til højre.

Den indvendige side af for bjælken. Det hvide langs 
limsamlingerne er rester af Aerolite-lim.
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har en lille fordel, da dets vægtfylde er 
lidt mindre. I dag produceres der ikke 
bøgekrydsfinér. 

De sorte nister på den grønne krydsfi-
ner fortæller, at det er bøgefiner). Vin-
kelret på den flækkede top-stringer ses 
gule striber (mellem de grønne flader, 

Vingens for bjælke uden krydsfiner. 

Close-up billede af den beskadigede for bjælke.

som er træbeskyttelse). Det er rester af 
fyrretræ fra et afstandsstykke (vertikal) 
mellem bund- og top-stringerne i kasse-
bjælken. Limen er stærkere end træet. 
(Spant afstanden er 240 mm. Afstand 
mellem vertikaler i kassebjælkerne er 
120 mm, målt fra center til center).

For bjælken blev strippet for krydsfiner. 
Det ses tydeligt, hvor vingestræberens 
beslag har været monteret. Vertikalerne 
er kortere for at give plads til forstærk-
ningerne for på-boltning af vingebesla-
gene. 

Der er åbnet for om muligt at etablere 
en skærfet limsamling af bund-stringe-
ren. Den har et næsten rent og dejligt 
kort brud. Den er relativt let at gå til. 
Bortset fra, at det er nødvendigt at ar-
bejde sig længere ind i den intakte del 
af vingen, for at etablere en tilstrækkelig 
lang skærfning på topstringeren, der lig-
ger lige ovenpå byggebordet vange. 

Top-stringeren har en alvorlig lang 
flække. Den går på skrå og stoppede 
tilsyneladende ved vingestræberens be-
slag. Da krydsfineren blev fjernet, viste 
det sig, at flækken forsætter yderligere 
et stykke. 

Ifølge en tysk norm LN 9008 skal en 
skærfning for fyrretræ og birke-kryds-
finer (uden lasker) være mindst 15 
gange træets tykkelse til limsamlingen 
(ved mindre styrke) og 20 gange træ-
ets tykkelse for at opnå middel til høj 
styrke. Det vil sige en længde henholds-
vis på 56 cm eller 74 cm ubeskadiget 
træ. Det betyder desværre, at flere 
spanter skal tages ud på begge sider 
af kassebjælken for at fjerne mere af 
bjælkens krydsfinérsider, så stringerne 
kan skærfes sammen med nyt fyrretræ. 
Efterfølgende kan bjælkerne få lagt nyt 
sandwich-krysfinér på, og spanterne 
blive genmonterede.

Men i henhold til ”Aircraft Inspektion 
and Repair” FAA AC 43.13-1B kan man 
gøre skærfningen kortere ved brug af 
lasker, og således kan sammenlimning 
ved skærfning gøres med længder ned 
til 10-12 gange tykkelsen. Jeg vil opfatte 
krydsfineren til at fungere som lasker 
på de tre sider, og der kan monteres 
en fjerde side over/under samlingen 
og gøre vertikalerne tilsvarende min-
dre høje. Derfor er planen at benytte 
skærfninger med 12 gange stringernes 
højde (37 mm), hvilket svarer til en 45 
cm skærfning, eller længere om muligt. 
Desuden kunne der benyttes lidt tyk-
kere krydsfiner på kassebjælkens sider. 
Oprindeligt er krydsfineren med 3 lag 
1.5 mm tyk. Reparationens krydsfiner 
på siderne blev udført med 2x0,8 mm 
krydsfiner, der blev limet sammen på 
forhånd under pres. Resultat blev en 
1,6 mm tykkelse bestående af 6 lag.
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For den bagerste kassebjælkes vedkom-
mende er arbejdet ikke nær så omfat-
tende, fordi stringerne kun er 18 mm 
høje, så skærfningerne kunne udføres 
betydeligt kortere.

Her er resterne af den forreste vinge-
bjælke med D-næsen, hvor bjælkesi-
dernes finér er blevet trukket fra top-
stringeren og har taget noget fyrretræ 
med sig. Indvendigt i vingebjælken ses 
vertikalerne. Nogle er flækkede, andre 
kunne reddes.  

Mellemspanterne løsnes ved hjælp af 
en tynd og skarp klinge, samt af slag 
med en hammer. Enkelte steder sprin-
ger limen, og andre steder er det træet, 
der giver efter. Alle finér-lapper på de 
enkelte spanter bliver styrkeprøvet med 
et fast greb med fingrene, og enkelte 
går løse - altså finérlapperne. De fleste 
spanter kunne repareres med ny lim 
og genanvendes. Nogle steder blev der 
monteret nye lister i spant-strukturen.

Oprindeligt er alle trælimningerne 
blevet udført med kunstharpikslim med 
hærder, Aerolite 306. Limen består af 
et hvidt pulver (Urea-formaldehyd), der 
opløses i lunkent vand til en konsistens 
som ketchup, umiddelbart før anven-
delsen. Samlinger smøres med lim på 
den ene flade, og en hærder på den 
anden flade (Myresyre). Der kræves 
en relativ stor klemkraft for et godt 
resultat, og træ-samlingerne skal være 
helt tætte. Desuden er det vigtigt, at en 
limsamling får fuld klemkraft indenfor 
15-25 minutter for at opnå tilstrækkelig 
styrke.

Hvis en limsamling med Aerolite skal 
limes igen, skal samlingen renses for 
limrester og slibes med groft sandpapir. 
Begge flader i en limsamling skal slibes, 
for at give et godt greb (større over-
flade) for limen. Det gælder også for 
nyt træ. En høvlet overflade, samt alle 
krydsfineroverflade skal ligeledes slibes 
med sandpapir og rengøres for støv før 
på førelse af lim.

En god alternativ limtype til Aerolite for 
trækonstruktioner, både reparationer og 
nybygninger, er epoxy fra West Systems. 
Det vil blive beskrevet nærmere i næste 
artikel.

Mellemspanterne er limet fast på de indvendige sider af vingebjælkerne og mod 
vingeroversiden af krydsfiner. Spanterne skal fjernes, for at vingebjælkerne kan blive 
repareret.

Forreste vingebjælke befriet for bøgekrydsfinér, slebet bort med en lille bæltesliber. 
Det var umuligt at få Aerolite-limen til at springe ved hjælp af et skarpt stemmejern 
og et slag med en kølle. De få forsøg medførte, at krydsfineren trak træfibre ud af fyr-
retræsstringeren i stedet for at skille ad i limsamlingen. 

Bundstringeren (øverst på billedet) har en forstærkning til montage af vingestræber-
beslaget. Det “flammede” areal omkring blothullerne er rester af krydsfiner, der ikke 
skal fjernes. Det skyldes, at beslaget på begge sider har spændt hårdt omkring fyr-
retræet, så meget, at materialet er blevet lidt tyndere. Der ses også, at bundstringeren 
er blevet skærfet, klar til på limning af stringerens forlængelse.
Beskadigelserne på top stringeren slutter ved vertikalen midt i billedet. Det betyder, 
for at udføre en fornuftig skærfning, at de synlige fire vertikaler skal tages ud.
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KZ & Veteranfly Klubben har i mange år 
afviklet kurser i forskellige discipliner for 
at hjælpe medlemmerne til at gennem-
føre deres byggeprojekter.

Alle kurser er med frivillige instruktø-
rer, der gennem deres erhverv eller 
anden erfaring har tilegnet sig den 
faglige ekspertise, der er nødvendig for 
at kunne undervise i så specielle fag 
som lærredsbeklædning, bygning i træ, 
metal eller composite-materialer eller 
systemopbygning. Kurserne er oftest 
weekend-kurser fra fredag aften til søn-
dag eftermiddag. Kursusafgiften ligger 
typisk mellem 600 og 900 kr., hvilket 
dækker undervisning og materialer.

Forplejning arrangeres ofte kollektivt, 
men for deltagernes egen regning. 
Overnatning er individuel og for delta-
gernes egen regning. Ved kurser i Sta-
uning kan man overnatte i klubhuset til 
de sædvanlige lave priser. Kurserne af-
holdes typisk én gang om året, såfremt 
der er mindst 8 deltagere tilmeldt. 

KZ & Veteranfly Klubben udbyder 

følgende kurser i 2021:

Lærredskursus
Kursisterne lærer om de forskellige 
materialer og systemer, der findes på 
markedet, til beklædning. Alle, som 
gennemfører klubbens kurser, får 
udleveret et kursusbevis. Disse beviser 
er ofte betingelsen for at kunne få 
tilladelse til at starte et byggeprojekt / 
restaurering af lærredsfly. Man be-
klæder en relevant del af et luftfartøj, 
ofte en vingesektion, og kommer 
herved igennem alle de procedurer og 
arbejder, der er forbundet med lær-

redsbeklædning: rengøring, forbere-
delse, tilskæring, klæbning, kalibrering 
af varmekilde, opstramning, syning, 
forstærkninger, inspektionshuller, 
drænhuller, priming, slibning, UV-
beskyttelse, etc.
Sted: AAA, Avedøre Aeronautisk Akti-
vitetscenter (Nærmere tilgår)
Tid: 11.,12. og 13. juni 2021 
(Nærmere tilgår)
Pris: 800,00 Kr.
Instruktør: Jørgen Kolsø
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Trækursus
Trækurset gennemgår de forskellige 
træsorter, der er egnede til flybyg-
ning, deres udskæringer, hvordan 
man udvælger træ til flykonstruktion, 
konstruktionsprincipperne, limty-
per og -teknikker. Der gennemgås 
forskellige værktøjer, deres vedlige-
holdelse samt instruktion i slibning 
af disse. Yderligere demonstreres 
hjælperedskaber, fikseringsmeto-
der og presseværktøjer. Der øves 
sammenskaring af birkefiner og 
lister. Kursisterne fremstiller hver et 
vingespant med finersamlinger.
Sted: KZ&V Klubhuset i Stauning 
(Nærmere tilgår)
Tid: 27., 28. og 29. August 2021 
(Nærmere tilgår)
Pris: 800,00 Kr.
Instruktør: Hardy Vad

Metalkursus
Metalkurset er delt i 20% teori 
om metallerne aluminium, stål og 
rustfast stål, deres forarbejdning 
og behandling samt 80% praktisk 
arbejde med at måle, opmærke, 
klippe, bukke forskriftsmæssigt, 
bore, samle, nitte, efterbearbejde 
et emne af aluminium, typisk en 
vingeforkant med en ribbe-del. Der 
undervises i brug og vedligeholdelse 
af pladesmedens simple værktøjer. 
Deltagerne får en fornemmelse for 
arbejde i aluminium, således at de 
ikke står fremmede over for opga-
ven at bygge et helmetalfly.
Sted: Holeby (Nærmere tilgår)
Tid: 8., 9. og 10. oktober 2021 
(Nærmere tilgår)
Pris: 800,00 Kr.
Instruktør: Johnny Jensen
 
Yderligere information:
Tilmelding til: Orla Kragh Jensen via 
mail til redaktoer@eaa655.dk
Deltager antal: Min. 8 deltagere 
(Ved ikke tilstrækkeligt antal delta-
gere kan kurset blive aflyst)
Bemærk: Der tages forbehold for 
at kurserne kan/vil blive aflyst hvis 
CORONA situationen kræver det!
Hold dig opdateret på: www.
eaa655.dk
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Vi sluttede sidste års brev med håbet om, at vi fik lige så 
mange gode oplevelser i det nye år som i 2019.

Men - 2020 har ikke været som så mange andre, da vi alle 
har været voldsomt berørt af Coronaen. Det er ikke kun os i 
AAA, men alle i hele den store verden har mærket, at alt kan 
blive forandret på ingen tid, af noget man ikke har forestillet 
sig.

Vi har derfor været meget begrænset i vores aktiviteter i 
2020, og har f.eks. ikke haft mulighed for at gennemføre 
vores foredragsrække, julefrokost, generalforsamling, besøg 
udefra i klubben og andet der skaber forsamling.
 
På trods af neddrosling til et minimum, i forhold til det myn-
dighederne har anbefalet, er der alligevel sket lidt hos AAA i 
2020.
 
Vi har holdt gang i to fly projekter, OY-DHK og OY-AZZ. 
 
Kroppen på DHK er nu malet grøn, og det der skal være 
sølvfarvet, er stort set klar til malerkabinen. Vi havde et håb 
om, at flyet kunne komme i luften i løbet af 2021, men med 
de begrænsninger vi oplever, så bliver det ikke aktuelt.
 
AZZ, Piper L18 Super Cub, går det også fremad med, dog 
ikke så stærkt, med det der bliver lavet bliver godt. Kroppen 
er snart klar til lærred, og motoren bliver samlet i løbet af 
foråret, med nye lejer og overhalet krumtap. Der går dog nok 
endnu et par år, inden vi ser et helt fly.
 
Vi har haft behov for at udvide kapaciteten på smedeværkste-
det, så dette er nu blevet lagt sammen med det tilstødende 

rum, der blev brugt som malerkabine til mindre emner. 
Dermed har vi fået samlet alle relevante maskiner et sted og 
fået den nødvendige plads, til at arbejde med større smede-
opgaver som f.eks. motorfundamenter til de store udstillings 

Nyhedsbrev
til alle medlemmer i flyveklubben
Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre - AAA

Af Bjarne Gren
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motorer. Malerkabinen bliver så etableret andet sted i hanga-
ren, hvor den kan tage noget større emner.
 
Vores samarbejde med Sap9 Group A/S har fungeret fint i lø-
bet af året, hvor vi har passet området med bl.a. græsslåning 
og fungeret som vicevært. For at lette dette arbejde, har vi 
investeret i et par ”nye” maskiner - En meget velkørende og 
fin MF 35 fra 1958 til at slå græsset på de store arealer, med 
den bagmonterede klipper, samt en nyere Bad Boy 27 Z-turn 
maskine, til de mindre og snævre områder. Vi har tidligere 
besluttet, i samarbejdet med Sap9, at der skulle opsættes en 
form for bom ved indkørslen til området samt bag ved prø-
vestandene, for at begrænse uvedkommende trafik, af især 
store lastvogne og af skummel aktivitet i nattetimerne. Disse 
bomme er nu ved at være klar til brug, og det er planen, at 
bommen ved indkørslen skal kunne stå åben i dagtimerne. 
Bommen vil blive udstyret med en lås, der kun kan betjenes 
af personer med aftalt ærinde på området. 
 
Aktiviteten i Oplevelsescenteret Nyvang, hvor OY-DYZ er 
stationeret i den fine Zone flyhangar, har været en succes i 
2020, ligesom mange andre turistattraktioner i landet.
DYZ har været meget i luften, og besøget i hangaren har i 
2020 været ca. 7.500 personer i løbet af sæsonens åbnings-
tid. 
 
Traditionen tro har vi afholdt de sædvanlige flyve aftener på 
henholdsvis EKRS og EKHK.

Arrangementerne på EKRS har været med begrænset suc-
ces, hvorimod dem på EKHK har været formidable, først og 

fremmest fordi Holbæk Flyveklub har gjort et fantastisk stykke 
arbejde. Med over 30 spændende fly på pladsen og salg af 
store mængder grillpølser kan det ikke gøres meget bedre.

Klubbens tre luftdygtige fly har været noget mindre aktive i 
løbet af 2020, hvilket bl.a. må tilskrives situationen i landet. 
Vi har dog også haft tekniske udfordringer, hvilket man må 
regne med, når det drejer sig om aktiviteter med gamle 
flyvemaskiner.

Sidst på sæsonen måtte vi skifte forsikringsselskab på alle 
tre fly, idet det selskab vi havde aftale med stoppede. Vi har 
dermed desværre fået en lidt mindre smidig og mere kostbar 
aftale.
 
Vi håber alle, at 2021 bliver et år uden de samme restriktio-
ner, og vi vil arbejde på, at skabe mere spændende aktivitet 
på Avedøre Gl. Flyveplads. Det kunne f.eks. være interessant, 
igen at arrangere en form for ”Aeronautisk Dag” på pladsen.
 
Desværre er året ikke startet for godt, idet vi allerede nu kan 
se, at det kan blive vanskeligt at gennemføre den ordinære 
generalforsamling i april måned. Mere om det senere på året. 
 
De bedste hilsner til alle i AAA - og godt nytår...!

f. Bestyrelsen
Bjarne Gren
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Jeg har i flere år sagt, at jeg ikke stopper med at flyve, før der 
har stået et åbent biplan i min hangar ... Det gør der så nu - 
en Tiger Moth fra 1942, der har fået registreringen OY-ALN.

I februar 2020 kørte vi, Jørgen Koldsø, Helena Lykkevold og 
jeg selv, til Eslöv i Sverige for at se på det, der var SE-COG. 

Da vi kom frem til flyvepladsen i Eslöv, viste sælger os ind 
i et sandt skatkammer af gamle flyvemaskiner, der alle var 
restaureret til perfekt stand. 

SE-COG stod bagerst i hangaren, der indeholdt eksotiske 
flytyper som Harvard, Bücker Bestmann, Klemm 35, Stieglitz, 
PA-18, Extra 330 og et Moth projekt.
Vi fik kikket på både fly og papir, og både Jørgen Koldsø, 
Helena og jeg selv var positive, men vi kørte hjem uden at 
have handlet.

Efterfølgende gik tiden med overvejelser - skal / skal ikke 
-, lige ind til Helena en dag sagde ”gør det, Allan”.  Og det 
gjorde jeg så, mens Helena og jeg sad på en café i Silkeborg 
og fik en kop kaffe af en eller anden slags.

I handlen indgik et friskt årligt eftersyn samt nyt svensk LDB. 
Men også i Sverige kan papirgangen være langtrukken. 
Lørdag d. 14. maj oprandt dagen, hvor alt var klar. Helena og 
jeg sprang på toget i Skjern tidligt om morgenen, bevæbnet 
med læderhjælme, flyve briller og - hvad vi troede var - nok 
varmt tøj til flyveturen. 

Da vi kom til Kastrup, stod vi af toget og mødtes med Jørgen 
Koldsø, der kørte os det sidste stykke til Eslöv. Ved ankom-
sten blev papirerne gennemgået, overdragelseserklæring 
udfyldt samt besigtigelse af flyet udført.

Jeg havde i forvejen kun ganske lidt Tiger Moth erfaring med 
en engelsk instruktør i G-APFU, så tre landinger med Per 
Cederquist var kærkomne inden optankning og afgang mod 
Holbæk, hvor der var planlagt et fuelstop.

I Tiger Moth fra Eslöv til SpjaldI Tiger Moth fra Eslöv til Spjald

Af Allan Jensen

Landing på Spjald.

Afgang mod toget i Skjern.
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Men da vi kom i luften og fik sat kursen mod Danmark, skulle 
det vise sig at blive en særdeles hård tur - faktisk den værste 
flyvetur nogensinde for mit vedkommende. Helena klarede 
turen i stiv arm og havde overskud til at tage billeder, men for 
mig blev det den hårdeste og mest turbulente tur, jeg nogen 
sinde har fløjet.

Vi var kun lige kommet ud over Øresund, da jeg kunne 
mærke, at det her ikke var godt, hvorfor jeg sad og overve-
jede, om det var smartest at ofre til højre eller venstre, for det 
ville komme - det kunne jeg mærke. Jeg kan oplyse, at det 
skete ca. over Holte nord for København.

Nå, efter 50 minutter i luften fandt vi Holbæk Flyveplads, 
hvor det lykkedes at få lavet en rimelig pæn landing. Mi-
chael Bo Jensen var så flink at hjælpe med fuel, og vi fik en 
tiltrængt pause. 
 
I luften igen blev kursen sat mod Jylland. Ruten var planlagt 
til Sjællands Odde, Samsø, Endelave og så direkte Spjald. 
Men da vi kom i luften, ville jeg bare hjem og satte kursen 
direkte mod Spjald ud over Kattegat. Jeg glemte bare lige at 
fortælle Helena om den ændrede plan. Dumt? Ja, meget! 

Hun sad og kikkede efter både Samsø og Endelave, men 
kunne intet genkende, hvilket jeg godt kan forstå.

Intercom’en var meget støjende, så den havde jeg på et 
tidspunkt slukket. Aftalen var, at hvis hun ville sige noget, 
skulle hun række en finger i vejret, og jeg ville så tænde 
intercom’en. Da vi kom lidt ind over Jylland, rakte hun så en 
finger i vejret, men jeg så intet, da jeg havde gemt mig nede 
i cockpittet. Hun prøvede endnu en gang - denne gang bare 
lidt højere op med fingeren -, men der skete stadig ikke no-
get. Det var først, da hun var omme og banke på mit cockpit, 
jeg reagerede. Det skal siges, at hun udmærket var klar over, 
at jeg absolut ikke var helt frisk. Hun spurgte, om jeg var 
dårlig, hvortil jeg vist fik svaret ”naaeejjj”. ”Du er ikke ved at 
besvime? Vel”, spurgte hun. ”Naaeejjj”, sagde jeg. ”Hvor er vi?” 
spurgte hun så. Jeg svarede: ”Det ved jeg ikke”, hvorefter jeg 
slukkede intercom’en igen. Det var rigtig ubetænksomt, for 
hvis ikke Helena var nervøs før, så blev hun det nu.

Men Spjald Flyveplads dukkede op efter 1 time og 50 minut-
ters flyvning.

Inspektion af flyet på Eslöv ved overtagelsen.

Fuelstop og pause på Holbæk Flyveplads.  Klar til testflyvning og kort flight.
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Vi landede og blev modtaget af venner og familie, der havde 
medbragt en kasse øl til at fejre vores bedrift med, men jeg 
havde absolut ikke lyst til en øl, hvilket ikke ligner mig.
Det er den absolut vildeste flyvetur, jeg nogensinde har be-
givet mig ud på, men samtidig livsbekræftende, iskold og en 
oplevelse for livet.

Så kom arbejdet med om registrering til Eksperimental, og 
OY-ALN var en realitet sidst i juli. Første flyvetur med OY på 
siden af flyet gik til Herning Flyveplads, hvor Claus Vad m.fl. 
havde arrangeret et rigtig hyggeligt fly-in, hvor vi i dagens 
anledning fik speciel tilladelse at benytte græsbanen.

Den bedste flyvetur, vi havde i 2020 i den gamle Moth, gik til 
grillaften i Nordborg.

Vejret var perfekt - næsten vindstille, dejlig lunt og sigt fra 
Jyllands østkyst til vestkyst. Vi blev virkelig godt modtaget på 
Nordborg, og mange nysgerrige mennesker stimlede sam-
men om os og om den gamle Moth, vi var kommet flyvende 
i.

Tiger Moth OY-ALN et eventyr, jeg aldrig vil glemme.

Coaster ud ved den Svenske kyst.Med læderhjelm og flyverbriller.

Fantastisk modtagelse straks ved ankomst til Spjald



4 x Harward T6 Twilightshow
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