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Bestyrelsens klumme:
Så må der flyves. Ikke til udlandet, sådan for alvor, men ud 
i sommerlandet og helt uden mundbind. Du bør derfor be-
slutte at flyve til KZ Rally i dagene 27. – 29. august!

KZ Rally 2021 afholdes på Kolding Lufthavn EKVD, se fore-
løbigt program og indkaldelse til generalforsamling inde i 
bladet.

KZ Rally falder sammen med lufthavnens ”Actiondag”, som 
er lørdag d. 28. august. Actiondag går ud på, at man inviterer 
offentligheden til at komme og se nogle forskellige flyvema-
skiner, der er noget brand og redning, hjemmeværnet dukker 
op og der sælges pølser med sodavand og sågar fadøl til 
dem, der ikke skal flyve særlig meget.

Endelig bliver der lidt airshow og her kommer vi forhåbentlig 
ind i billedet med noget, der er både sjovt og spændende. 

Derfor:
Hvis du har lyst til at vise dit fly frem i luften, skal du kontakte 
flyvepladschef Glenn på tlf. 2176 8616. 
Der er anmeldt et officielt airshow, så aerobatics, lav overflyv-
ning og røg med støj er både tilladt og velkomment!

Vi skal være opmærksom på, at der pga. airshow og andre 
aktiviteter er restriktioner på ind. og udflyvning. Den forelø-
bige plan giver mulighed for iind- og udflyvning i følgende 
tidrrum: 06.00-10.00, 11.30-11.45, 12.00-12.15, 13.00-
13.15, 14.00-14.15 og igen efter kl. 16.00. Planen kan blive 
udsat for ændringer, men 
vi udsender et nyhedsbrev 
kort tid før rallyet, hvoraf 
fremgår, hvad man kan 
regne med. Vel mødt!
Arbejdet i bestyrelsen pågår 
som det plejer. 

5. juni var store støjmå-
lingsdag i Esbjerg. Trods 
dårlig sigt først på dagen, 
lykkedes det fire fly at nå 
frem. De tre kunne umid-
delbart få udstedt støjcer-
tifikat, den sidste var en 
kende for højlydt og måtte 
hjem og foretage justerin-
ger. Der kommer formentlig 
endnu en støjmålingsdag 
senere på året.
Henrik Gabs og Jan Thø-
gersen er så småt gået i 
gang med digitalisering og 
opdatering af Byggehånd-
bogen, så den kommer til 
at fremstå mere moderne 
og, ikke mindst, søgbar. Der 
er ikke tale om den store 

og gennemgribende omskrivning, men det er dog et stort 
skridt på vejen.

Der er ingen nye invitationer til arrangementer i udlandet, 
men vi minder om, at der som altid er torsdagsgrill på Pøl 
og mandags-klubaften på Haderslev Flyveplads. For begge 
arrangementers vedkommende er der varm velkomst og fri 
landing. Selv starten er gratis, så der er ingen undskyldning 
for at blive hjemme!

Hjemmebyggermødet har endnu en gang måttet aflyses. Alt 
håb er dog ikke ude idet Orla håber, mødet kan gennemføres 
senere på året.

Endelig har der været en del udskiftning i bestyrelsen. Jacob 
Laue Petersen, Troels Juhl Kristensen og Katrine Bæk har 
ønsket at udtræde af bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen har 
suppleret sig selv med Jan Dorn Johansson som næstfor-
mand, Claus Vad som teknikansvarlig og Torben Matzen som 
kasserer og chef i brændstofselskabet. Vi sender en stor tak 
til de afgående bestyrelsesmedlemmer og en varm velkomst 
til de nye!  

Endelig glemmer vi selvfølgelig ikke den sædvanlige bøn. 
Oscar Yankee er medlemmernes blad og skal afspejle med-
lemmernes interesser, gøren og laden. Hvis du ligger inde 
med materiale, der kunne være interessant for andre, så 
send det til Orla på redaktoer@eaa655.dk.

Aftenhygge på Samsø
Foto: Thomas Bjørn
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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i KZ & Veteranfly Klubben. 

Generalforsamlingen finder sted på Koldingegnens Lufthavn (EKVD), 
lørdag d. 28. august 2021, kl. 16:00

På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles: 

 

 

KZ & Veteranfly Klubben er vært ved et let måltid.

Indkaldelse til generalforsamling 
i KZ & Veteranfly Klubben

1.  Valg af dirigent. 

2.  Aflæggelse af beretning 

3.  Fremlæggelse af regnskab 

4.  Fastsættelse af kontingent 

5.  Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 Der er i 2021 ændret i bestyrelsens sammensætning som følger:
 Jan Dorn Johannesen er indtrådt i bestrelsen og afløser Jacob Laue 
 Petersen. Claus Vad er indtrådt i bestyrelsen og afløser Troels Juhl    
 Kristensen. Torben Matzen er indtrådt i bestyrelsen og afløser 
 Katrine Bæk.
 Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen bekræfter Jan Dorn   
 Johannesen, Claus Vad og Torben Matzen indtræder i bestyrelsen.

 Følgende bestyrelsensmedlemmer er herefter på valg: 
 Henrik Gabs - Pedersen– Modtager genvalg
 Jan Dorn Johannesen – Modtager genvalg
 Orla Kragh Jensen – Modtager genvalg
     
6.  Valg af revisorer

7.  Behandling af indkomne forslag 
    (Der er pt. ikke indkommet forslag)

8.  Eventuelt. Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen for 
     behandlingen af dagsordenens punkter. 
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    Dagens program:
   Nærmere tilgår! 

”Det er her hjemmebyggere udveksler 
erfaringer…”

Hjemmebyggermødet i 2021 på EKRS 
Ringsted Flyveplads løber af stablen 
den 11. september 2021 og vi tager 
imod tilmeldinger frem til onsdag den 
8. september 2021 kl. 20:00.

Der er fri startafgift for deltagende fly - 
Midtsjællands Motorflyveklub sponserer. 
Husk at tilmelde jeres fly med registre-
ringsnummer og husk at følge instruk-
tionerne omkring den fri startafgift.

Morgenmad (Kaffe med brød), Frokost 
(3 stykker smørrebrød, 1 stykke med 
ost, øl eller vand) og eftermiddags-
kaffe med kage serveres for en pris af 
150,00 kr. Der vil være mulighed for at 
betale med ”MOBILE PAY” på dagen!

HjemmebyggermødeHjemmebyggermøde
Lørdag den 11. september 2021 Lørdag den 11. september 2021 
på Ringsted Flyveplads,på Ringsted Flyveplads,
Haslevvej 58, 4100 RingstedHaslevvej 58, 4100 Ringsted

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

Hjemmebyggere og andre med interesse for bygning af eks-
perimental flyvemaskiner inviteres til hjemmebyggermøde.

 ”Reserver dagen”
 ”Reserver dagen”

Billedserie fra KZ&V Hjemmebyggermøde 2017, 
taget af Sven Hansen.
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Af Carl-Erik Olsen

Reparation af KZ VII  Reparation af KZ VII  

byggenummer 188byggenummer 188

2. Del2. Del

Moderne lim
I forrige artikel blev West System nævnt 
som værende velegnet til sammenlim-
ning af træ, og produktet hører hjemme 
blandt mange andre forskellige epoxy 
limtyper, der kan anvendes til mangfol-
dige formål.

West System blev for mere end 40 
år siden udviklet i USA af brødrene 
Gougeon til konstruktioner for træbåde. 
Produktet viste sig også at kunne benyt-
tes til mange andre opgaver, da epoxy 
med fordel kan lime på materialer 
som aluminium, stål og for eksempel 
forankre stagbolte i cement eller træ. 
Desuden er West System enestående til 
reparationer af glasfiber og til konstruk-
tioner i komposit-materialer.

Den opblandede epoxy fra West Sy-
stem kan efter behov tilsættes forskel-
lige fyldstoffer, hvorved limens egen-
skaber i viskositet og fyldeevne med 
fordel kan benyttes ved lidt vanskelige 
konstruktioner, opbygninger eller som 
spartelmasse.
West Systems egenskaber blev i ud-
strakt grad benyttet til reparationen af 
KZ-vingen og haleplanet. For eksempel 
blev der med en plastikspartel fordelt 
epoxy uden fyldstoffer på vingebjæl-
kens finérside, hvorefter epoxyen i bøt-
ten fik fyldstof blandet i og anvendt på 
bjælkens stringere og vertikaler påført 
med pensel, da den tykkere epoxy er 
mindre flydende og kan bedre hænge 
på de lodrette sider indtil samlingen 
med krydsfineren holdes fast med 
klemkraft. På den måde blev der lagt 
epoxy på begge limflader, og krydsfine-
rens overflade samtidigt blev “lakeret”. 

Epoxy forhindrer effektivt fugtindtræng-
ning. 
(Når man i marine-verdenen har fået 
skader på glasfiberen under vandlinjen, 
beskyttes fartøjets blottede glasfibre 
bedst med epoxybaserede reparationer 
af samme årsag). 

Epoxy findes i øvrigt i forskellige typer 
med hensyn til “åbningstider”, så hærd-
ningen efter blanding kan ske hurtigere 
eller langsommere, hvis det ønskes. 
Blandinger kan være 1:1, 1:3 , 1:5 
alt efter type og fabrikat. West System 
sælger nogle pumper til henholdsvis 
hærder og base, der kan give præcist 
det ønskede blandingsforhold med blot 
et enkelt slag på hver pumpe. Hvis for-
holdet ikke er nøjagtigt, vil limsamlingen 
ikke hærde ordentligt. 

Min foretrukne epoxy-type til vingere-
parationen er West Systems Epoxyresin 
“105” med langsomhærder “206”, hvor 
hærdningen begynder efter ca. en halv 
time. Efter 6-7 timer (ved 18-20 gra-
der) vil limen være så fast, at klemmer 
eller skruetvinger kan afmonteres. 
Beskyttelsesmaske er ikke nødven-
dig og epoxy lugter ikke, så det er en 
kæmpe fordel i forhold til glasfiberens 
polyester og styréndampe, hvis man 
skulle reparere en glasfiberbåd.

En anden fordel over Aerolite trælim er 
også, at epoxy, med de rette fyldstoffer, 
ikke kræver tætte limsamlinger eller stor 
klemkraft for at opnå gode resultater. 
Men man skal altid grov slibe for at 
sikre en god og velegnet limflade - og 
fjerne slibestøvet før påsmøring.

Ulemperne: Epoxy er dyrere end 
polyester, og man skal have egnede 
beskyttelseshandsker på, når man 
arbejder med flydende epoxy. Hvis 
man får epoxy på huden under arbej-
det, skal man omgående vaske det af 
med sæbe og varmt vand. Man skal 
sørge for at undgå den store risiko, der 
består i, at epoxy kan irritere huden ved 
berøring, og kan over tid give udslet. I 
værste fald kan man risikere at udvikle 
allergiske reaktioner på flydende epoxy, 
hvorefter man ikke længere kan benytte 
produktet.
En blanding med et “stroke” på hver 
pumpe bliver dog for meget til en lille 
opgave. Derfor kommer T-88 Structural 
Epoxy Adhesive, der blandes 1:1, i brug 
en gang imellem som alternativ. 

Og nu til arbejdet.

Skærfning af stringere på for- 
og agterbjælker
Ved den brækkede agterste kasse-
bjælke var selve vingens oversidefinér 
de-lamineret og revnet. Derfor var en 
lille spot-reparation nødvendig. Der blev 
slebet et tilstrækkeligt stort areal bort, 
men kun ned til det sidste lag kryds-
finer mod lærredet, som gerne skulle 
bevares. Arealets kanter blev skærfet og 
en forstærkning limet i.

Det brunsorte areal bag agterbjæl-
ken er casein- eller casinol-lim. Der 
er tilsyneladende blevet foretaget en 
større reparation tidligere (for godt 20 
år siden), hvor alle agterribberne og al 
finer bag agterbjælken blev udskiftet. 
De nye agterribber dengang blev frem-
stillet af mahogni-marine-krydsfinér. Det 
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kan undre, at man ikke benyttede 10 
lags 6 mm birkekrydsfinér i flykvalitet 
til renoveringen af ribberne. Den brune 
krydsfinér på bagkantens underside er 
relativ tyk mahogni-krydsfinér. Oprinde-
ligt havde SAI benyttet 1.5 mm 3-lags 
bøge- eller birkekrydsfinér. Alt bag ag-
terbjælken er limet med den brunsorte 
lim. Det er formentligt blevet foretaget 
enten på grund af en stor bagkantskade 
eller på grund af et stort problem med 
korrosion i alu-hornene til styrefladerne, 
for alle boltene har været udskiftet til 
unbraco-bolte, og aluminiumshornene 
har fået ny primer beskyttelse. Måske 
er det samme arbejde ligeledes blevet 
udført på den højre vinge. Det er ikke 
undersøgt.

I forbindelse med udskiftning af agter-
ribberne og fineren for år tilbage blev 
vingestræberbeslaget afmonteret og 
renoveret med ny primer og monteret 
med nye bolte på agterbjælken. Deri-
mod blev forbjælkens vingestræberbe-
slag ikke renoveret, for forribberne (D-
næsen) med beslagene til slatsen var 
urørte siden fremstillingen. Forbjælkens 
vingestræberbeslag viste sig at være 
rustangrebet og nogle af de rustne ori-
ginale bolte knækkede, da møtrikkerne 
gik fast på gevindet, da beslaget skulle 
afmonteres.

Og så tager vi en fast-forward:

Den yderste del af agterbjælken med ag-
terribber og det yderste aluminiumshorn 
skal gerne reddes sammen med vingens 
overside-krydsfiner, da den sikrer de 
overordnede mål med rette linier. 

Forskellen på stræberbeslagenes tilstand 
ses tydeligt. Forbjælkens stræberbeslag 
til højre. Hvis man vender det nederste 

beslag om har bagsiden tilsvarende rust-
angreb fra træsiden.

Close-up af agterbjælkens stringere og 
reparationen af den beskadigede topside-
krydsfiner, hvor agterbjælken brækkede.
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Sammenlimning af forbjælkens 
øverste stringer med skruetvinger, 
samt forberedelse til sammenlim-
ning af agterbjælkens stringere.

Krydsfinérbeklædning af vingebjælker

Her ses begge vingebjælkers top- og bundstringere reparerede, forsynet med nye vertikaler og forstæknings klodser til befæsti-
gelse af vingestræberbeslag.
Bemærk, at vingens topfinér mellem vingebjælkerne er den originale bøgekrydsfinérfabrikation hos SAI. Krydsfineren bag den 
agterste vingebjælke og ud mod bagkanten er udskiftet med en lidt tykkere 3-lags mahogni-krydsfinér. Nogle steder er mahognien 
blevet blottet, så nye agterribber kan fastlimes. 
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Et par arealer i topfinéren revnede 
ved uheldet, så områderne er blevet 
repareret med birkekrydsfinér (De 
lyseste felter). Planen var at redde 
vingeroversidens krydsfiner og lærredet. 
Det lykkedes, og det sparede en del 
ekstraarbejde og materialer.

Her ses den første montage af én af 
krydsfinérsiderne på forbjælken. Både 
vingens forbjælke og agterbjælke er byg-
get som “kassebjælker”. I dette tilfælde 
er kassebjælkernes sider, der består af 
birkekrydsfinér, blevet limet sammen på 
forhånd af to krydsfinerplader, som hver 
har en tykkelse på 0,8 mm og har 3 lag. 
Det betyder, at kassesiderne er blevet 
en anelse tykkere end de normale 1,5 
mm (3-lags) og vil derfor bestå af 6 lag 
krydsfiner. Der er næppe tvivl om, at den 
reparerede forbjælke og vil opnå mindst 
samme styrke som før uheldet. Stringerne 
er 38 mm høje og skærfningen er gjort så lange som muligt. De aktuelle længder er 
skrevet med sort tusch i millimeter. Skærfningen skal gerne være ca. 1:15 eller i dette 
tilfælde mindst 570 mm lange.  (den firkantede plade er blot til værktøj).

Agterbjælkens stringer-skærfninger er 
kortere, da træet kun er 22 mm tykt. Den 
specielle vertikal med to huller er til fast-
gørelsen af beslaget for styrelineruller til 
venstre krængeror.

Vingens tipbue kunne fint og let repa-
reres. Til sammenlimningen blev brugt 
West System epoxy med fyldstof, således 
at limen har en konsistens som mayon-
naise. Det var en stor fordel, at tipbuen i 
forvejen var blevet beklædt med epoxy/
glasfibervæv fra en tidligere renovering. 
Her ses sammentrykningen ved hjælp af 
en surring. Bruddet var rent med fine og 
gode træfibre, hvilket sikrede en meget 
stor limflade.
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Alle overflader indvendigt før endelig 
sammenlimning blev smurt/lakeret med 
West System Epoxy. Der mangler blot den 
sidste bjælkeside. Den gamle krydsfiner-
side ses i hver ende som lodrette striber, 
hvor skærfningen er udført for lime den 
nye birkekrydsfiner på.

Montage af ribber og dækfiner

Prøvemontage af agterribber. Ribberne er fremstillet med kopifræser, så de er helt ens. Lethullernes kanter er afrundet til 3 mm ra-
dius med et overfræserværktøj. Ribbetykkelsen er 6 mm og består af 10 lags birkekrydsfiner i “fly-kvalitet”. Til højre ses en række 
små blå klemmer, hvor en hjælperibbe under krydsfineren er blevet monteret/limet fast for at sikre, at den efterfølgende skærfning 
af dæk-krydsfineren kan limes sammen med et tilstrækkeligt modtryk. I venstre side benyttes den eksisterende sandwich-agterrib-
be omkring alu-hornet til at udforme en tilsvarende skærfning. Yderst til venstre ses en sandwich-agterribbe (med alu-horn), som 
er fremstillet i marine-plywood. De to agterribber mellem “hornene” var oprindeligt af SAI fremstillet i fyrrelister og sammenlimet 
med krydsfiner-lapper. Ved renoveringen for ca. 20 år siden var de blevet erstattet med marine-plywood. Den letteste (og stærke-
ste) var at bygge nye af 6 mm, 10-lags birkekrydsfinér med en kopifræser.
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Et lille del-projekt resterer i at opbygge 
en ny ribbe, den yderste før tipbuen. 
Oprindeligt blev denne ribbe fremstillet 
på en arbejdsplade og derefter sat ind 
over de to kassebjælke-ender - vel og 
mærke før tipbuen blev monteret, og 
nu er den i vejen! 

Prøvemontage af forkantribber - 
eller D-næser.

Den yderste mellemribbe (mellem 
vingebjælkerne) er blevet repareret og 

genmonteret. 

De fleste mellemribber var i god stand, 
enkelte måtte repareres. Så de kunne fint 
genbruges, bortset fra en, der var for øde-
lagt. Heldigvis havde jeg en gammel ribbe 
liggende fra DTY, som kunne erstatte den.
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De nye agterribber er blevet monteret. 
Nu mangler kun at montere bolte i alu-
hornet, lakere og genmontere styrerul-
lerne til krængeroret, samt at lime det 
sluttende dæk-krydsfiner på.

Inden bagkanten lukkes skal kræn-
gerorets beslag lige kontrolleres endnu 

engang. De flugter som de skal.

Inden D-næsens dæk-krydsfiner kan blive 
monteret, skal den beskadigede slat’s 
indvendige struktur genopbygges. Vingen 
bliver brugt til at styre ribberne, så kon-
struktionen bliver ret på alle måder.
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Nu er slats’en klar til at få monteret 
krydsfiner. Der bliver fremstillet en bed-
ding til at lime fineren fast.

Yderste vinge-ribbe og den lange ba-
gribbe er blevet genopbygget.
- og har fået dækfiner, indtil videre på 
den ene side. Alle mellemribberne er 
blevet repareret efter behov og monteret 
igen. Hullerne til vingestræberbeslagene 
er boret, og alu-hornet er spændt fast i 
de nye sandwich-agterribber.
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Udvendige byggespanter spændt fast med 
skruetvinger, som kan holde birkekrydsfi-
néren på plads indtil limen er færdighær-
det. De er kopifræste og fremstillet i MDF. 
Dertil små blå plastklemmer til at lime 
bagkanten med krydsfineren.

Ved krydsfineren mod agterbjælkens 
underside benyttes kraftigt pap (de hvide 
strimler) for at beskytte finéroverfladen, 
når der skydes kramper i (8 mm lange) 
for at sammentrykke limen under hærd-
ningen. Kramperne kan let vrides ud igen 
med en skruetrækker, og der efterlades 
kun nogle små ubetydelige huller.

Vingens reparerede agterkant mangler 
blot en flange til inspektionslemmen.

Her ses det færdige resultat med lemmen på plads.
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I weekenden den 11., 12. og 13 juni blev der 
afholdt KZ&V Lærredskursus hos AAA (Aeronautisk 
Aktivitetscenter Avedøre) i den gamle hangar ved 
Avedøre.

Kurset var fuldt belagt med 8 deltagere, hvoraf to 
er helt nye KZ&V medlemmer.

Vi lagde ud med en gennemgang af de teoretiske 
og historiske fakta omkring lærredsbeklædning 
af fly, hvor instruktør Jørgen Kolsø introducerede 
kursiserne til weekendens opgaver.
 
Lørdagen startede med en indledning til de 
praktiske opgaver med at lægge lærred på KZ&V’s 
kursus 2dummy” vinge profiler. I kurset benytter 
vi Stevart Systems produkter til at lime lærredet til 
profilerne. Stevart Systems produkterne udmærker 
sig ved at være vandbaserede og vi har derfor ikke 
behov for ekstraordinær beskyttelse mod produk-
tet.

Efter formiddagens strabadser med at sørge for 
at lime lærredet på emnerne med stor omhyg-
gelighed oplevede kursisterne det fantastiske der 
sker når der påføres varme på lærredet med et 
strygejern. Den korte version er, ”lige meget hvor 
skævt du på limer lærredet, så er det altid muligt 
at stramme det op med varme”.

Uden mad og drikke dur kursisten ikke, så der var 
arrangeret frokost, efter tag selv princippet, hvilket 
så ud til at være en udmærket ordning. 

To af kursisterne havde et par haleror med, og det 
giver en anden fornemmelse når man udfører et 
faktisk stykke arbejde under kurset.

Til kurset havde Orla downloaded en del videoer 
hvor det i praksis vises hvordan man pålægger 
lærred. 

Vi kom også forbi punktet at påføre en installations 
ring på lærredet, hvortil der naturligvis også findes 
en video på YouTube.

At pålægge lærred på en flyvinge er en opgave, 
men det sker jo somme tider at man får en skade 
på en lærredsbeklædt flyvinge eller flykrop, og så 
er gode råd dyre.

Og så alligevel ikke, da det er muligt at reparere 
revner og selv større beskadigelser på lærreds-
arbejdet. Her blev kursisterne introduceret til de 
regler under hvilke man kan udføre reparationer 
på lærredsbeklædte fly.

Lærredskursus juni 2021
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Der blev både arbejdet med at påføre lapper og også at 
arbejde med lærredssyning før en lap kunne påføres.

En af de bøger der blev flittigt brugt var ”Aircraft Inspec-
tion, Repair & Alteration (AC43.13)”, hvor især kapitel 2, 
der omhandler pålægning af lærred på fly blev benyttet.

Selv om dette kursus var 10% mandsdomineret, kom vi 
alligevel forbi et emne der ikke ligger lige til de mande-
jobs vi normalt taler om, syning.

Her blev der arbejdet med syning af lærred til ribber. 
Det faktiske regelsæt for hvor tæt siningerne skal sidde 
blev der set på, og så er det jo bare at gå i gang, i’kk?

Men, det er ikke sådan bare lige at gå i gang med sy-
ning af lærred til ribber på en flyvinge. Med lidt erfaring 
fra en sejler og en spejder kunne vi konstatere at en 
startknude ”bare var et råbåndsknob, låst med to halvstik”. 
Det stod der jo også på Engelsk i materialet, men det ord-
forråd er jo ikke for alle. En meget god video var en pige 
fra Polyfiber, der viste os hvordan man starter, hvordan 
man syr en ”modified siena knot” og hvordan man afslut-
ter med en modified siena knot låst med et halvstik. Her 
blev de tekniske termer erstattet med en ø, et palmetræ, 
en ræv, en krokodille og en ræv, og frem for alt, man fik 
at se hvordan man skal holde på tråden, hvilket de ellers 
udmærkede tegninger i AC43.13 ikke viser.

En af de sidste ting der blev arbejdet med, var pålæg-
ning af takkebånd, hvor kursisterne lærte at man med på 
førelse af varme fra strygejernet på de rigtige steder faktisk 
var i stand til at lægge takkebånd på dobbeltkrumme 
overflader.

Sent søndag eftermiddag kunne Jørgen Kolsø overrække 
kursisterne deres kursusbeviser og sende dem hjem for at 
gøre deres arbejder på deres egne flyvemaskiner.

Fra KZ&V’s side vil vi gerne sige stor tak til AAA der så vel-
villigt lod os låne deres faciliteter til dette Lærredskursus.
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Kom spørgsmålet fra Lederen af Flyvevåbnets Historiske 
Samling (FLYHIS) Henrik Hjorth, og jo ganske rigtigt måtte jeg 
tilstå at jo vi er en lille gruppe der har en KZ-IIT, nærmere be-
stemt OY-FAT. FLYHIS ville gerne have den på static display i 
deres udstilling til Danish Airshow 2020, men en eller anden 
epidemi satte jo en stopper for showet.

Men det hele startede faktisk en del år tidligere. Jeg over-
tog en gang i 00’erne en andel af OY-FAT fra min far Knud 
Johansson, men FAT har været en del af, ja nærmest hele mit 
liv, da jeg som lille dreng hjalp med at restaurere den i de 
tidlige 80’ere. 

Vi fløj i den i en årrække og den er jo velkendt blandt mange 
af læserne, og jo, den flyver fantastisk, måske ikke så harmo-
nisk i rorene som en Chipmunk, men er en hel del lettere og 

har mere energi, dog skal man altid have kuglen i midten, da 
den kan bide den uopmærksomme hvis man ”skrider” lidt i 
svinget!

Nuvel, siden den først fløj efter restaurering i 1984, havde ti-
dens tand alligevel gnavet lidt, blandt andet gik motoren ikke 
for godt og vi havde gennem flere år repareret lærredet på 
forkanten af vingerne, da det oprindelige mol der var brugt i 
1970’erne var begyndt at revne, så flyet havde fløjet et stykke 
tid med en blanding af speed-tape og limede lærredsrepara-
tioner. Der stod min far og jeg så, en tidlig efterårsdag i 2010, 
klar til at lime nye 6” lærredsremser på forkanten, måtte 
jeg erkende at er man i tvivl, så er der ingen tvivl og jeg tog 
beslutningen at vi skulle have nyt lærred på vingerne, da en 
reparation måske ville give os et år eller to til, før vi uundgå-
eligt skulle bytte al lærred alligevel. Da det jo ikke lige er et 

”…..har du ikke en KZ-IIT ?” ”…..har du ikke en KZ-IIT ?” 

Tekst: Jan D. Johansson
Fotos: Kai Thomsen og Jan D. Johansson, medmindre andet er angivet

KZ-IIT OY-FAT som vi helst vil se den (Jakob/Martin Bak)

Transport af FAT
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14 dages projekt, valgte vi at konservere motoren med 
konserveringsolie inden den blev pakket væk.

Og her skal det måske lige nævnes for dem der ikke 
ved at en KZ-IIT træner er bygget som de fleste KZ 
fly, altså med en lærredsbeklædt svejset stålrørskrop 
og lærredsbeklædte vinger i træ. Motoren er en Gipsy 
Major 10 Mk 2 med 145HK og fast træpropel.

Det danske flyvevåben stod efter anden verdenskrig 
foran sin genopbygning og man manglede trænings-
fly og Kramme og Zeuthen, som da var kendt som 
Skandinavisk Aero Industri kunne levere hurtigt. KZ II 
Træner er en forstærket udgave af KZ II Sport, som fløj 
før krigen med en Hirth motor. Prototypen fløj første 
gang i april 1946. I 1946 leveredes femten stk. KZ II 
Træner til flyvestation AVNØ, hvor den blev anvendt til 
primærtræningen af kommende piloter i flyvevåbnet 
indtil 1955, hvor de tilbageværende 9 trænere blev 
solgt til civile formål.

Så med en stor hjælp fra Strut Nordjylland, FLYHIS og 
Harvard Danmark, D’herrer det her var aldrig lykkedes 
uden jer, fik vi afmonteret vingerne og fragtet FAT til 
Aalborg og Strut Nordjylland i 2015. Skæbnen spiller 
som altid et pus, da jeg blev udstationeret i USA i to år 
i samme periode, hvilket effektivt satte en stopper for 
restaureringen.

Restaureringen begynder

Efter et par års planlægning og gåen om den varme 
grød, kom vi endelig i gang. De gæve herrer i Strut 
Nordjylland gik på sagen med stor iver, så i løbet af 
kort tid var lærredet fjernet fra begge vinger og nyt 
lærred var i færd med at blive syet på. Og her kommer 
der en vigtig læring: Smid aldrig det gamle lærred væk! 
For så har du noget at se og måle mens du laver det 
nye lærred. Da lærredet blev fjernet fik vi også et par 
overraskelser, da bag kanten inderst på højre vinge ikke 
var i en fantastisk stand og en række vinkelforstærknin-
ger (gussets) var faldet af eller løse. Dog ikke noget der 
ikke kan klares med lidt Araldit og krydsfinér.

En af læringerne ved lærredsarbejde er at syning, 
strygning osv fint kan foregå året rundt, men når der 
skal bruges dope, er temperaturen nødt til at være 
over 15 grader C, hvilket naturligt henlægger alt dope 
og malerarbejde til sommerhalvåret. Vi valgte at bruge 
traditionel cellulose dope til lærredsarbejdet, både 
fordi vi havde det, samt at det er nemt at arbejde 
med, men i forbindelse med KZ-III restaureringen 
havde Strut Nordjylland prøvet Stewart systemet, men 
erfaringerne var ikke så gode og der var ikke færre 
procestrin end traditionel dope.

En anden udfordring var et behov for at få efterset rør-
naglerne der holder vingebeslaget fast på hovedbjæl-
ken, en ikke ubetydelig del for et fly. Der har været 
nogen bekymring om at rørnaglerne kunne ruste og 
dermed vokse i diameter, hvilket kunne resultere i at 
hovedbjælken flækkede på langs. Rørnaglerne sidder 

Aflæsning af FAT

Skaden på den inderste ribbe

Og her er finéren delamineret
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Reparation af de inderste ribber  
Bemærk den helt ribbe ved krængeror

Bent og Knud i gang med lærredspålægning

En af rørnaglerne som blev inspiceret

med en prespasning og skal bores ud. Vi tog nogle 
eksempler på hver side og heldigvis viste det sig at 
der ikke var problemer med rust.

Vingerne og halen er oprindeligt limet med kasein lim, 
hvilket er fint, men ved et tilfælde fandt vi ud af at var 
de gamle limninger udsat for direkte sollys (ultravio-
let) så slap limningen. Dette var heldigvis kun sket på 
en lille del af vingen, men vingen blev nøje inspiceret 
inden lærredet blev sat på!

Harvard Danmark holdet i fuld 
gang hos FLYHIS. Bemærk den 
vordende pilot.
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The last 10% takes 90% of the time

Og når man nu er i gang fandt vi en række andre ting. FAT 
har længe stået en lille smule skævt på jorden, men det 
blev sporet til en knækket fjeder og en friktionsskål som var 
revnet. Med lidt hjælp fra flymuseet og FAT’s oprindelige un-
derstelben fik vi en ny fjeder og samtidig lavet en ny friktions-
skål. Kramme og Zeuthen var faktisk ret smarte i at dæmp-
ningen i understelsbenet består af en friktionsskål, derunder 
fjederbelastning udvides og dermed presser mod indersiden 
af understelsbenet og skaber dæmpning. Det tilgiver en hel 
del mere en f.eks. KZ-VII understellet.

Der er jo altid 100 ting når man kommer i gang, så der blev 
fremstillet en ny stol, en ny motorkåbe (tak Kai) og der blev 
kigget på motoren. Sidstnævnte var lidt et kuriosum, da alt 
burde være ok. En kompressionstest viste dog at alt ikke var 
vel på cylinder nummer 4, og hvad værre var at lækagen var 
omkring cylinderen. Vi fandt ud af at cylinderen helt enkel var 
løs, altså ikke meget, men der var ikke nok forspænding på 
boltene, hvilket stadig er lidt af et mysterium. Vi døjede dog 
stadig med kompressionen, men et godt råd fra Jørgen Skov 
klarede dagen: Lette dask på ventilerne med en dertil egnet 
plastik hammer, og Bob´s your uncle! Nu har cylinder nr 4 
klart den bedste kompression, nok til at forfatteren var nødt 
til at hænge i propellen under den efter følgende kompres-
sionstest.

En del af arbejdet blev udført hos FLYHIS 
i Karup, da Henrik Hjorth tilbød at vi 
kunne stå der for at gøre FAT klar til Da-
nish Airshow 2020, hvilket jeg er meget 
taknemmelig for. Så kunne vi blandt 
andet male hele året samt have tilgang 
til alle værkstedfaciliteterne. I forbindelse 
med at Danish Airshow 2020 blev aflyst 
flyttede vi FAT tilbage til Aalborg, hvilket 
faldt sammen med at vingerne skulle 
monteres.

Det sidste større arbejde der nu er tilbage, er at få gang i 
motoren og sikre sig at al er vel, samt at installere det nye 
elssystem. Der er nu kommet en generator på flyet hvilket 
er en markant forbedring, så man undgår at skulle bruge kun 
bruge et batteri til radioer osv.

Den revnede friktionsskål og en knækket fjeder 
– Nu står FAT atter lige

Men som altid så er ordsproget med flybyg at ”the last 10% 
takes 90% of the time”. Et stort tak til Strut Nordjylland, 
Harvard Danmark og FLYHIS for hjælpen hidtil. Ligeledes til 
kontrollant Jørgen Jensen og velkommen til vores nye kon-
trollant Mikkel Jeppesen. Nu er det lige den sidste spurt for 
at få FAT i luften igen….jeg har vist nok lovet noget med en 
KZ-IIT, KZ-III og KZ-VII formation i Nordjylland. 

Mens vi venter….
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I et tidligere nummer af OscarYankie så 
jeg en opfordring fra Orla om at skrive 
noget til bladet: Hvordan kan der være 
så mange byggeprojekter  (200?) uden 
at man hører noget om dem, skrev 
han? Så hermed et pip fra mig om at 
genopbygge en Piper SuperCub, nu 
hvor tiden er til rådighed. Hvad laver 
man ellers under pandemien? Bygger 
flyvemaskine, selvfølgelig! Så den kan 
passende kaldes Corona Cub!.

Der er noget Zen over at bygge fly-
ver, man kan blive helt filosofisk over 
hvorvidt man skal bruge den ene eller 
den anden skrue til an vis komponent, 

der er helt sikkert en grund til at jeg er 
blevet mere fraværende ved middags-
bordet efter at have startet byggeriet. 
Vores projekt er en 1952 årgang Super 
Cub. Vi erhvervede den i 2015, stellet 
var korroderet men der fulgte et nyt stel 
fra Airframes Alaska med. Intentionen 
er så bare at renovere og flytte dele 
over fra det gamle til det nye stel.

”Bare” er lettere sagt end gjort!. Vi har 
haft flyet stående på Ringsted flyveplads 
hvor det viste sig vanskeligt at få tid og 
mulighed for at renovere det. I 2018 
fik vi det registreret som byggeprojekt, 
og vi fik malet stellet, men ikke meget 

mere. I 2020 viste sig en mulighed for 
at få det flyttet op til Værløse Hangar 2, 
som ligger tæt på hvor vi bor, og som 
derfor giver meget bedre mulighed for 
at arbejde på projektet.

Men hvad skal man starte med? Der 
var nok at gå i gang med! Vi har det 
gamle stel, hvor der stadig er monteret 
en del komponenter, samt vingerne og 
haleplan. Vingerne er nogenlunde OK, 
dem har vi valgt at gemme lidt. Så har 
vi en del kasser med diverse stumper, 
og fælles for dem samt de dele der skal 
demonteres er, at de skal renses, efter-
ses evt. renoveres, males og dernæst 
monteres på det nye stel, så vidt det er 
muligt.  Indtil videre har jeg renoveret 
styregrejerne, halehjul, og bremser, som 
er renset, malet mv. og som alle er i 
god stand. 

Vi satser ikke på at lave en ”showstop-
per” men at lave en rigtig god brugs-
maskine. Den overordnede filosofi bag 
byggeriet er at vi finder brugte dele eller 
laver så meget som muligt selv hvis 
de gamle komponenter ikke er gode 
nok, og dermed sparer penge, men at 
vi selvfølgelig ikke vil gå på kompromis 
med sikkerheden. På nettet kan man 
finde masser af information og kilder til 
restaurering af Super Cubs, specielt er 
supercub.org rigtig god. Men det helt 
store scoop synes jeg er Backcountry 
superCub, de har en online manual, 
som viser byggeri trin for trin, og som 
blandt andet viser hvilke typer skruer 
der er anvendt alle steder. Den refe-
rerer til deres egen specielle supercub 

Flyttedag fra Ringsted, det nye stel ses til højre

Corona Corona 
CubCub

Stumperne

Af Michael Thurland
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kit-model men er stadig en rigtig god reference. Og så er der 
selvfølgelig også de officielle byggeforskrifter som for eksem-
pel FAA AC 43.13 ”acceptable methods” hvor man kan finde 
næsten alle krav beskrevet.
 

Fuel systemFuel system
Jeg valgte at starte med montering af fuel systemet. Det 
gamle fuel system består af to header tanke samt diverse rør, 
som alle var omviklet med lærredstape og muffer af ”sæk-
kelærred” hvor de passerer rørkonstruktionen. Efter demonte-
ring ser hele systemet ud som vist på billedet.

Der var et uheldigt knæk på røret fra den venstre tank, som 
vores kontrollant ikke sagde god for. Derfor var vi på udkig ef-
ter en løsning, helst et nyt rør, da en slangeerstatning ikke vil 
være godt på dette sted. Røret er lavet af 5052 aluminium, 
Imidlertid er alu-rør dyre og skal skaffes hjem fra udlandet.
Resten af systemet er godt,  der skulle dog nye slanger til. 
Her var vi heldige at folkene i AAA, som er ved at renovere 
en L-18, havde fundet frem til en leverandør af brugbare er-
statningsslanger og erstatninger for de muffer og ”strømper” 
som rørene var beklædt med. Vi anskaffede så slanger fra 
Hydroscand med bedre specifikationer end de oprindelige, 
samt strømper fra TechFlex. 

Her ses forreste header tank monteret, med renoverede 
spændebånd. Vi kunne desværre ikke finde stålspændebån-
dene til den bagerste header tank. Nye koster ca 75 USD stk. 
så dem overvejde vi at lave selv. Der sidder et vinklet beslag 
på dem som er svejset på.

Demonteret fuel system

Rør omviklet med lærredstape Forreste header tank
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Vi nåede lige at bestille og få et nyt erstatningsrør hjem fra 
England inden Brexit stort set lukkede den forsyningslinje 
ned. Udfordringen med det nye rør var så at få lavet en krave 
hvor det skal monteres på benzinhanen. Det tog lang tid at 
finde en løsning til det, men AAA var igen behjælpelig med 
specialværktøj til at få det løst. Desuden anskaffede vi en 
rørbukker til at lave de nødvendige bøjninger hvor røret går 
fra benzinhanen op langs vinduesrammen og videre op til 
vingeni venstre side.

Nu manglede vi så bare at få lavet spændebånd til bagerste 
header tank, og jeg funderede på hvordan og med hvilke 
materialer jeg kunne lave nye. Så en dag da jeg rodede i kas-
serne var jeg så heldig at finde de gamle spændebånd!. Så 
var det en smal sag også at montere den bagerste tank, og 
systemet var dermed næsten færdigt. 

Imidlertid besluttede vi at udskifte benzinhanen, selvom den 
gamle for så vidt var god nok, idet vi ønsker at lave systemet 
kompatibelt med installation af en 180hk motor, hvor det 
anbefales at kunne trække benzin fra begge tanke samtidigt, 
altså mangler der en ”both” position på tankvælgeren. I Back-
country manualen er beskrevet hvordan man modificerer en 
tankvælger så det bliver muligt at have en both position. Det 
indebærer adskillelse og udboring af de indre dele, hvilket nu 
er gjort. Selv med en 150hk motor er det fordelagtigt at have 
en both position. Der udestår at afkorte akslen hvor hanen 
sidder, da den rager for langt ud i forhold til sidepanelet. Der 
er også nogle ”krøller” på røret hvor det går fra den bagerste 
header tank til benzinhanen, man kunne rette det ud…..men 
nu er benzinsystemt midlertidigt monteret og klar til den 
endelige tilpasning samt tæthedsprøver.

BundpladerBundplader
Næste trin var bundpladerne. Her var det nødvendigt at 
demontere cowlingen på det gamle stel for at få den gamle 
forreste bundplade af og for at komme til pedalerne. Det 
hele var i en sørgelig forfatning, og vi besluttede at lave nye 
bundplader. 

Der sidder en bremseforstærkning i form af en stålplade på 
bagsiden af bundpladen på denne model. Den var imidlertid 
revnet, så der måtte fremstilles en ny og til det fandt vi et 
stykke rustfrit 0,5 mm rustfrit stål der kunne bruges. 

Man kan også se at krydsfineren er angrebet af skimmel-
svamp der hvor fugt er trængt gennem lakken. Den gamle 
budplade er sandsynligvis lavet af birkekrydsfiner, og det ville 
være oplagt også at anvende birk til fremstilling af de nye 
plader.  Vi endte med at indkøbe krydsfiner af typen Okuplex, 

Bundplade med anløbne pedaler
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6mm tyk, som vi fik anbefalet pga. dets gode modstands-
dygtighed overfor fugtskader. Dog er det ikke så hårdt som 
birkefiner, der traditionelt anvendes. 

Vi har derfor indkøbt krydsfiner til bundplader, 
Jeg regnede med det så ville være en smal sag at skære de 
nye plader til efter målene på de gamle, men dette viste sig 
at være lidt af en udfordring, idet det nye stel ikke har helt 
de samme mål som det gamle. Dvs. hullerne 
passer ikke helt, der er ca ½ -1 cm forskel 
diverse steder. Desuden er der også mon-
teret beslag til sikkerhedsseler på det nye 
stel, så der skal tilpasses nye huller i de nye 
bundplader, som viste sig at blive et større 
arbejde.  

Jeg anvendte en alm. elektrisk stiksav til 
udskæringen, baseret på optegninger af 
de gamle plader, og fik efterhånden tilpas-
set pladerne med de rigtige udskæringer. 
Nu havde det selvfølgelig set godt ud med 
mahogni plader, men vi valgte i stedet bare 
at bejdse pladerne mørke, og så at bruge 
mat skibslak til afslutning, mest fordi det var 
det de lige havde i malerforretningen, og 
resultatet ser fint ud. De færdige plader fik 
3-4 gange lak
Med hensyn til montering af budpladerne ar-
bejder vi efter devisen at det skal være mu-
ligt så vidt muligt senere at kunne komme 
til alle dele af flyveren. Hvis man monterer 

pladerne med alm. møtrikker vil pladerne ikke kunne på- og 
afmonteres senere når der er lærred på kroppen, et alternativ 
kunne derfor være at pånitte nut-plates på stellet til fastskru-
ning. Jeg var så heldig i den forbindelse at støde på fænome-
net ClickBond. Prøv at Google det!.  

Det er nutplates som limes på og trækkes til v. hj. a. små 
gummni dimser, og vi har så heldige at få sponsoreret nogle 

Forreste bundplade med stålforstærkning Tilpasning af nye bundplader

Clickbond monteret på undersiden af stellet
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stykker af dem af forhandleren af ClickBond. De bliver brugt 
alle steder i flyindustrien på steder hvor man skal have ting af 
og på mange gange. Man kan sågar skifte selve møtrikdelen 
ud på nogle typer.

Nuvel, det er alligevel ikke alle steder man kan anvende 
ClickBond, for eksempel så monteres bremsepedalerne 
under stellet og det ville ikke være muligt senere at tage 
den forreste bundplade af indefra uden at komme til under 
stellet – da de sidder under cowlingen kan man så overveje 
bruge skruer i cowlingen i stedet for at nitte den sammen, 
så man senere kan åbne cowlingn forneden for at komme til 
pedalerne. 

Rorpedalerne var i en trist forfatning, det krævede en kærlige 
hånd og lidt svejseklatter for at få udjævnet slidskaderne 
– som vil fik hjælp til i Værløse. Dernæst primet og malet.  
Beslagene til pedalerne var også dårlige, og jeg lavede nye i 
rustfrit stål.  

Bremserne blev så monteret efter at have været total adskilte 
og renset af for maling. 

Bundplade med ny rustfri stålforstærkning 
og bremsepedaler monteret.

Bundplader med pedaler monteret
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Skubbende propeller havde deres storhedstid i flyvingens 
barndom. Brdr. Wright’s fly og andre samtidige brugte dem, 
og en del flyvende vinger og andre specielle fly fra 1930’erne 
og tre årtier frem nød også godt af den. I nyere tid har Vari-
Eze og dens efterfølgere været de mest udbredte af typen. 
En mere sjælden variant af konceptet er hvor propellen sid-
der allerbagerst, men hvor flyet ellers har en relativ konven-
tionel krop, er emnet for denne artikel.

”It begs the question”, som man siger på engelsk, underfor-
stået at hvis det er så fed en idé, hvordan kan det være den 
ikke er mere udbredt? Og hvad er det som fik flykontruktører 
til igen og igen at tage idéen op, selvom den først i vores tid 
opnåede kommerciel succes?

Well, i flyverdenen som så mange andre steder vil der altid 
være folk som tænker ’ud af boxen’, med Burt Rutan som en 
af de bedre eksempler. Jim Bede med hans lillebitte BD-5 fly 
er et andet. Men adskillige andre, inklusive etablerede gigan-
ter som Dornier, Douglas, Curtiss, Northrop og Lockheed var 
også kortvarigt med på den.

Alle årstal herunder angiver første flyvning, med mindre 
andet er nævnt.

De første fåDe første få
Som med andre af 1. Verdenskrigs kampfly de Bruyère C1 
ønskede man et frit skudfelt fortil, og brugte derfor skub-
bende propel. Canard flyet var usædvanlig også ved at have 
næsehjul og en krop i metal, samt to runde vinduer for 
bedre udsyn nedad. Det eneste flyning var i april 1917, hvor 
det nåede en højde af 25 fod, før det foretog en rulning og 
styrtede ned.

Det amerikanske civilfly Tuscar H-71 fra 1937 var godt nok 
en flyvende vinge, men havde en ret almindelig krop, og slip-
per derfor med her. Det var lidt besværligt at flyve, styrtede 
ned i 1938, blev genopbygget, fløj 60 timer og styrtede så 
ned igen i 1945.

Af Kim Scholer

Med propellen i halenMed propellen i halen

Dornier Do 335 fik pga. sit aparte udseende også 
øgenavnet ’Anteater’ (myresluger), men var med en 
topfart på 763 km/t Nazi-tysklands hurtigst propel-
fly. Med 37 byggede eksemplarer adskiller det sig 
fra de fleste andre af artiklens emner. Det antal var 
utvivlsomt blevet større, hvis 2. Verdenskrig ikke 
endte i 1945.

Tuscar H-71

Curtiss XP-55 Avenger

Göppingen Gö 9 

Dornier Do 335 Pfeil

De Bruyère C1
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2. Verdenskrig2. Verdenskrig
Næste forsøg var det tyske Göppingen Gö 9, der var et lille 
proof-of-concept fly, for jagerflyet Dornier Do 335 ’Pfeil’. Gö 
9 var groft set en Dornier Do 17 i 40% skala, men med mo-
toren i kroppen nærvingerne, og med en lang aksel bagud til 
propellen. Første flyvning var i 1941.

Dornier Do 335 fra 1943 havde også en motor fortil, men 
undgik den ekstra luftmodstand et mere normalt tomotorsfly  
ville have. Flyet fløj fint for en ’Zerstörer’ af den størrelse, men 
kom forsent til at spille nogen rolle under 2. Verdenskrig.

Northrop XP-56 Black Bullet, Curtiss XP-55 Ascender og 
japanske Kyushu J7W Shinden var alle prototyper til jagerfly. 
XP-56 og Shinden havde stjernemotorer, mens XP-55 brugte 
den samme Allison V12 som sad i flere andre amerikanske 
jagerfly.

Den første Black Bullet, bygget i magnesium, fløj første gang 
i 1943, men blev kort efter ødelagt under en high speed taxi 

test. Problemer med dens og den 2. prototypes flyveegen-
skaber blev aldrig løst, og projektet blev til sidst opgivet, da 
man vidste jetfly snart var på vej.

Der blev bygget tre stk. Ascender (plus en lille forgænger, 
CW-24B), som blev udstyret med en svagere motor end 
den 24-cylindrede P&W H-motor de oprindeligt var planlagt 
at have. Den første prototype fly styrtede ned under en stall 
test, den tredie under en opvisning (pilotfejl), mens nr. to 
idag er udstillet i Air Zoo i Michigan.

Det sidste af den slags fly fra 2. Verdenskrig var Kyushu 
Shinden [’strålende lyn’], hvis mission var at nedskyde B-29 
bombefly, som Japans andre jagerfly havde svært at nå op til. 
To prototyper blev bygget (plus også her en lille forgænger, 
Yokosuka MXY6), men kun den ene nåede i luften, i august 
1945. To korte flyveture mere blev det til, på de samme 
dage som atombomber blev kastet over hhv. Hiroshima og 
Nagasaki.

Douglas XB-42 Mixmaster

Lockheed Big Dipper

Douglas DC-8

Douglas Cloudster II

Planet Satellite

Kyushu Shinden

Waco AristocraftNorthrop XP-56 Black Bullet
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Det var planlagt at 1.086 stk. Shinden skulle bygges mellem 
april 1946 og marts 1947, men det blev af velkendte årsager 
ikke til noget, ligesom en jetdrevet udgave forblev på tegne-
brættet.

Bombe- og passagerflyBombe- og passagerfly
Det ambitiøse mål for Douglas XB-42 Mixmaster var at 
bygge et bombefly med rækkevidde som en B-29, men som 
var mindre og billigere. Det havde to Allison V-12 motorer 
anbragt lige bag piloterne, og en aksel til to kontraroterende 
propeller. Det var lige så hurtig som en de Havilland Mos-
quito, men kunne bære en dobbelt så stor bombelast.

Første flyvning var i 1944. Med tiden satte den hastighedsre-
kord tværs over USA på 698,7 km/t, og nåede senere - med 
to jetmotorer tilføjet under vingerne - op på 785 km/t.

Da USAAF hverken bestilte Mixmasteren eller efterfølgeren 
XB-43 Jetmaster (stort set samme fly, nu blot med jetmoto-
rer inde i kroppen), overvejede man en civil udgave til 40-48 

passagerer. Lidt forvirrende hed dette tegnebordsprojekt 
Douglas DC-8, ti år før firmaets firemotors DC-8 jetfly kom på 
markedet.

Det civile boom der udeblevDet civile boom der udeblev
Det forventede boom i privatflyvning efter krigens afslutning 
udeblev, så de fly man troede kunne afsættes dér, forblev 
prototyper:

Det tosæders Lockheed Model 34 Big Dipper [’Karlsvognen’] 
var tiltænkt privatpiloter, men også den amerikanske hær, 
som en billig ’flyvende jeep’. Det fløj første gang 10. decem-
ber 1945, men styrtede ned i februar året efter, hvorpå man 
opgav projektet.

Et lignende fly var det 5-personers Douglas Cloudster II fra 
1947. Som sit forbillede XB-42 Mixmaster havde den også 
to motorer anbragt inde i kroppen. Det ville dog være alt for 
dyrt at producere, og nåede kun at komme i luften to gange, 
før man trak stikket.

Lesher Teal

Taylor Mini-Imp

Lear FanLesher Nomad

Ellipse Grand Luc

MSU MarveletteMSU Marvel

Taylor Aerocar

Taylor Aerocar III
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Det fint navngivne Waco Model W Aristocraft fra 1947 havde 
plads til 4 personer, motoren placeret forrest og som de 
fleste af denne slags fly et næsehjulunderstel. Der lå ordrer 
på 300 stk., men man vurderede at det ville være for dyrt at 
udvikle, og at markedet ville skrumpe yderligere.

Det mest avancerede i denne kvartet var fra England, og var 
hverken i navn (Planet Satellite), konstruktion (magnesium 
legering, monocoque krop) og økonomisk opbakning (et whi-
sky distilleri) helt som de andre. Det foretog kun to små hop 
i 1949, før man blev klar over dets begrænsninger, hvorefter 
den ene af de to prototyper blev forsøgt konverteret til en 
helikopter! (Læs den bizarre historie her: https://hushkit.
net/2015/10/16/ whisky-business-the-strange-story-of-
theplanet-satellite/).

Flyvende biler og rekordflyFlyvende biler og rekordfly
Taylor Aerocar fra 1949 kender de fleste, og selvom den 
af forskellige årsager ikke blev den succés den skulle have 

været, var det faktisk et udmærket fly. Af de seks byggede 
eksisterer flere endnu, endda i flyvedygtig stand. Et af dem 
fik med tiden et mere moderne karosseri, og kunne trække 
hjulene lidt op.

Ed Lesher byggede to fly som kom i luften første gang i hhv. 
1961 og 1965. Lesher ’Nomad’ var det første, et GA fly med 
plads til to, mens Lesher ’Teal’ var konstrueret specielt til 
at sætte rekorder for hastighed og distance i klassen for fly 
under 500 kg. Hvilket det gjorde med succés. Konstruktøren 
var en solidt bygget herre, og overvejede at finde en lille, let 
pilot til jobbet, men tog det istedet som et godt incitament til 
at tabe nogle kilo.

Selv i dette selskab var Missisippi State University XAZ-1 Mar-
velette fra 1962 lidt for sig. Det blev fra brugt som forsøgsfly 
for den lige så spøjse efterfølger MSU XV11A Marvel, der fløj 
første gang i 1965. Dette havde et unikt firehjulet understel 
og var iøvrigt var det første fly bygget helt i glasfiber. Dets 
formål var research i boundary layer control (google det...) 

Chudzik CC-02 Rafaele

Cobalt Valkyrie

Celera 500 L

Bede BD-5

Prescott Pusher
Pushy Galore

Aeromobil 3.0
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og STOL egenskaber for US Army, og fløj med succés det 
planlagte 100 timers program.

SelvbyggerflySelvbyggerfly
Aerocar Mini-Imp, Micro-Imp, Ultra-Imp, Imp og Bullet var 
en serie små fly for selvbyggere. Det var manden bag den 
tidligere nævnte Taylor Aerocar som stod bag.
   Det bedre kendte fly Bede BD-5 fra 1971 er blandt ver-
dens mindste privatfly. Der blev solgt over 5.000 kits eller 
planer, og afgivet 12.000 ordrer på en færdigbygget version, 
inden firmaet bag gik konkurs. Der blev bygget et par hun-
drede stykker, men de var ikke nemme at flyve: Af de første 
25 fly styrtede 14 ned, med 9 dødsfald til følge.

Lear Fan fra 1981 var et elegant forretningfly med trykkabine 
og plads til en pilot og 8 passagerer. Det havde to turboprop-
motorer, men problemer med gearkassen gjorde at FAA ikke 
ville godkende det. Kun 3 stk. blev bygget.

Prescott Pusher er et firesæders, konstrueret primært af 
metal. Som de fleste andre privatfly i denne artikel har det en 
konventionel 4-cyl. motor som drivkraft. Det fløj første gang i 
1985, og Wikipedia nævner at der i 1991 var 25-35 selvbyg-
gere igang med det.

Der er til dato kun bygget 3 stk. af det franske LH-10 Ellipse 
’Grand Duc’, som blev markedsført både som civilfly, overvåg-
ningsfly og som militært fly bevæbnet med bl.a. raketter. Flyet 
minder om Bede BD5, men er større og bygget i komposit 
materialer.

Præmien for bedste navn går til Miller Bohannon JM-2 Pushy 
Galore, et amerikansk racerfly fra 1989. (Navnet er uden tvivl 
inspireret af Bond-pigen ’Pussy Galore’ fra filmen ’Goldfin-
ger’). Det klarede sig godt i Reno Air Races, og satte en del 
andre rekorder, hvorefter kontruktøren donerede flyet til et 
museum.

Lockheed Cheyenne

Boeing-Sikorsky Defiant
Sikorsky X2

Eviation Alice

RenegadeGeneral Atomics Predator
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De nyeste forsøgDe nyeste forsøg
Sit polsk klingende navn til trods er Chudzik CC-02 ’Rafale’ 
også fransk, og er nok det propelfly hvis design mest ligner 
en jetjager. Det fløj første gang i 2007, og konstruktøren 
Claude Chudzik har frem til 2015 logget 100 timer i det.

Cobalt Valkyrie fra USA er et 5 sæders fly bygget i kulfiber. 
Det fløj i 2015, og af de to byggede kom det ene galt afsted 
under landing i 2017. Det er planen både at sælge færdige 
fly, og til hjemmebyggere.

AeroMobil 3.0 er en nyere flyvende bil, som fløj første gang 
i 2015, og hvis vinger foldes bagud når den skal på landeve-
jen. Firmaets hjemmeside nævner 300.000+ timers udvik-
lingsarbejde, og at den kommer på markedet i 2023.

Et af de nyeste skud på stammen af fly med propellen helt 
bagtil er det besynderlige, 6-personers amerikanske Celera 
500L fra Otto Aviation, der kom i luften i 2018. Det er desig-
net for optimalt laminar airflow, drives af en 500 hk V12 die-
selmotor, hvilket tilsammen gør at det iflg. fabrikantens ikke 
specielt realistiske  oplysninger vil have en marchhastighed 
på 644 km/t, og være 10 (ti!) gange mere effektivt i forhold 
til tilsvarende jetfly.

HelikoptereHelikoptere
Et par helikopterproducenter har brugt idéen til at opnå 
højere tophastighed, første gang i 1967 med Lockheed 
Cheyenne. Den havde små vinger, dens skubbende propel 
sin egen motor, og en topfart på 370 km/t, pænt over hvad 
andre helikopterekunne klare. Men militæret foretrak knap så 
komplekse fly, så det forblev ved 10 prototyper.
I nyere tid er idéen genoplivet først med Sikorsky X2 proof-of-
concept modellen fra 2008, der satte hastighedsrekord med 
460 km/t. I 2019 debuterede Boeing-Sikorsky SB-1 Defiant, 
der skal kunne flyve med hastigheder tæt på hvad tilt-rotor fly 
som V22 Osprey kan klare. Defiant  er stadig under udvikling.

Droner Droner    
Fjernstyrede Droner bruger som regel turboprop motorer, og 
deres største fordele er at de er relativt billige fly, typisk kan 
holde sig i luften meget længere end bemandede fly, og at 
man heller ikke risikerer piloters liv i tilfælde af nedskydning.   
I 1986 fløj den fjernstyrede amerikanske drone Amber for 
første gang, med tiden efterfulgt i 1994 af en større familie 
af Predator droner, som har været meget aktive både som 
våben i kampzoner, og til recognosering ude og hjemme. 
Siden har dusinvis andre aktører taget deres egne droner i 
brug - selv De Forenede Arabiske Emirater har bygget deres 
egen udgave.

ProjekterneProjekterne
Et par fly, som blev bygget, men ikke kom i luften, tilhører 
amerikaneren David Rose - som iøvrigt har en fortid med at 
flyve f-104 Starfighter. Han havde i 1999 købt et ikke færdig-
gjort turboprop projekt, Mach Buster, der som navnet antyder 
skulle bryde lydmuren. Efter at have arbejdet på det nogen 
tid, besluttede han sig for at der skulle startes forfra, med 
flyet Renegade, der blev bygget i løbet af bare ét år. Flyet har 
ét sæt vinger til Reno Air Races, og et andet til at flyve rigtig 
hurtigt med, og dens usædvanligt udseende firebladede 
propel drives af en V8 dragster bilmotor. Sidst man hørte om 
det var i 2014. 

Et projekt, som er planlagt at skulle i luften i 2021, er Eviation 
Alice fra Israel. Det dukkede op på Le Bourget flyudstilingen 
i 2019, og udmærker sig ved nok at være det første nye tail-
dragger fly i den størrelse, siden engang i 1950’erne. Det har 
plads til 2 piloter og 9 passagerer, og er elektrisk drevet, med 
to motorer yderst på vingerne, og en tredie i halen.

Mach Buster Mach Buster
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Til lands og til vandsTil lands og til vands
Uundgåeligt var der nogen der ville forsøge sig med 
propeller på biler, tog, både og sågar sneslæder. Her 
bringes blot tre eksempler på disse. 

Schienenzeppelin fra 1929 var bygget i aluminium, 
havde plads til 40 passagerer, og satte med 230 km/t 
hastighedsrekord for skinnekøretøjer. 

Hjemmesiden www.douglas-self.com/MUSEUM/
TRANSPORT/helica/helica.htm viser en perlerække af 
underholdende propelbiler, bl.a. den engelske Sizaire-
Berwick Wind Wagon fra 1915, som skulle gøres nem-
mere at køre i sand. 

Kun russerne syntes at have haft større held 
med konceptet: Man byggede over 800 
stk. Tupolev A-3 Aerosledge, som der-
med var det den mest succesfulde 
af dem alle. Fartøjet blev brugt 
til vands og over snedæk-
kede områder.

Tupolev A-3 Aerosledge

S-B Wind Wagon

Schienenzeppelin

Schienenzeppelin
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KZ Rally 2021
Kolding Lufthavn  27. – 29. august

Program:

Fredag:
Ankomst

Grill-selv-kød, KZ&V sørger for tilbehør samt øl og vand

NB! Du skal selv medbringe kød til grillen!

Lørdag:
10.00 – 13.00 Brunch

10-00 – 16.00 Actiondag m. airshow

12.00 – Sidste chance for tilmelding til flybedømmelse

16.00 – 18.00 Generalforsamling

19.00 – ??? Rallymiddag all inclusive (dog ikke vin)

20.00 – Præmieoverrækkelse ifm. flybedømmelse

Søndag:
Morgenmad & afrejse

Praktisk info:

Deltagelse kan, helt som sædvanlig, ske på 3 niveauer:

 1. Generalforsamling og dækspark. KZ&V byder på en forfriskning under generalforsamlingen. Dette er selvfølgelig gratis.

 2. Rallylørdag, dvs. brunch, rallymiddag, øl og vand dag og aften samt evt. morgenmad søndag. Tilmeldingsgebyr kr. 250,-.

 3. Rally-weekend, dvs. grill-selv-kød fredag, rallylørdag, morgenmad søndag samt øl og vand hele weekenden. 
    Tilmeldingsgebyr kr. 350,-.

Fri start & landing hele weekenden. 

Der er talrige overnatningsmuligheder i nærheden, se fx trivago.dk eller airbnb.dk. 

Der kan lejes bil til venlige priser; kontakt lufthavnen for information.

Der kan selvfølgelig camperes gratis på lufthavnen.

Lørdag d. 28/8 er start & landing kun tilladt indenfor nærmere angivne slottider !!! 
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KZ & Veteranfly Klubben er Trafikstyrelsens forlængede arm 
når det gælder et nyt Byggeprojekt, et Restaureringsprojekt, 
en Statuskonvertering eller et Importprojekt og det gælder 
fra første aktivitet, ansøgning om projektgodkendelse frem til 
indstilling til erhvervelse af national flyvetilladelse.

Dette er et emne der til tider dukker op hos vores medlem-
mer, og derfor vil der fremover i Oscar Yankee være et ind-

Hvad sker der ”bag kulisserne” 

i KZ & Veteranfly Klubben

DATO TYPE PROJEKT NYT

26.01.2021 Just Aircraft OY-REP 2 års syn udført - ny prøveflyvningstilladelse udstedt - nyt midlertidigt 
registreringsbevis modtaget fra TS

24.02.2021 Rotorway OY-HPN 2 års syn udført - ny prøveflyvningstilladelse udstedt - nyt midlertidigt 
registreringsbevis modtaget fra TS

25.02.2021 Rotorway OY-HPW 2 års syn udført - ny prøveflyvningstilladelse udstedt - nyt midlertidigt 
registreringsbevis modtaget fra TS

25.02.2021 Ultimate OY-CMP Efter ejers ønske sat på pause

03.03.2021 Emeraude OY-DEY Endeligt syn udført - indstillet til national flyvetilladelse - national flyvetil-
ladelse modtaget fra TS

05.03.2021 Turbulent OY-CMJ 2 års syn udført - ny prøveflyvningstilladelse udstedt - nyt midlertidigt 
registreringsbevis modtaget fra TS

12.03.2021 RV-7 OY-RSB 2 års syn udført - ny prøveflyvningstilladelse udstedt - nyt midlertidigt 
registreringsbevis modtaget fra TS

25.03.2021 RV-4 OY-ERD 2 års syn udført - ny prøveflyvningstilladelse udstedt - nyt midlertidigt 
registreringsbevis modtaget fra TS

03.04.2021 Opus 3 OY-CYZ 3 års syn udført - national flyvetilladelse forlænget

22.04.2021 77c OY-NIW 2 års syn udført - ny prøveflyvningstilladelse udstedt - nyt midlertidigt 
registreringsbevis modtaget fra TS

24.04.2021 RV-8 OY-KEJ 3 års syn udført - national flyvetilladelse forlænget

27.04.2021 Kitfox OY-JAN Vejning udført - vejerapport udstedt af PU

29.04.2021 RV-6 OY-LUI 2 års syn udført - ny prøveflyvningstilladelse udstedt - afventer nyt midler-
tidigt registreringsbevis fra TS

29.04.2021 KZ III OY-DYZ Endeligt syn udført - godkendt og indstillet til national flyvetilladelse - na-
tional flyvetilladelse modtaget fra TS

29.04.2021 KZ III OY-DZE RS afsluttet - godkendt og indstillet til prøveflyvningstilladelse og midlerti-
digt registreringsbevis.

29.04.2021 Rotorway OY-HPS 2 års syn udført - ny prøveflyvningstilladelse udstedt - nyt midlertidigt 
registreringsbevis modtaget fra TS

29.04.2021 Rotorway OY-HRW 2 års syn udført - ny prøveflyvningstilladelse udstedt - nyt midlertidigt 
registreringsbevis modtaget fra TS

læg omkring de aktiviteter der foregår i Projektudvalget (PU), 
hos vores kontrollanter (VK) og overfor Trafikstyrelsen (TS), 
alle aktiviteter der udføres som frivilligt arbejde i klubbens 
bagland.

Nedenfor finder i de aktiviteter der er foregået siden den 1. 
januar 2021.
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Kurser 

Vi skal også have udbuddet af KZ&V kurser med 
hver gang, dog redigeret så det er opdateret:

Trækursus

Trækurset gennemgår de forskellige træsorter, 
der er egnede til flybygning, deres udskæringer, 
hvordan man udvælger træ til flykonstruktion, kon-
struktionsprincipperne, limtyper og -teknikker. Der 
gennemgås forskellige værktøjer, deres vedligehol-
delse samt instruktion i slibning af disse. Yderligere 
demonstreres hjælperedskaber, fikseringsmetoder 
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: Kurset bliver flyttet! (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 alumi-

Yderligere information:
Tilmelding til: Orla Kragh Jensen via mail til redaktoer@eaa655.dk
Deltager antal: Max. 8 deltagere (Ved ikke tilstrækkeligt antal deltagere kan kurset blive aflyst)
Hold dig opdateret på: www.eaa655.dk

Lærredskursus hos AAA

nium, således at de ikke står fremmede over for opgaven at 
bygge et helmetalfly.

Sted: Holeby (Nærmere tilgår)
Tid: 8., 9. og 10. oktober 2021 (Nærmere tilgår)
Pris: 800,00 Kr.
Instruktør: Johnny Jensen

Motorkursus ved AirService EKVD
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KØB & SALG

Dennis og Peter vil nu hugge den 
gamle Cessna 421 op, og der er 
sikkert en masser dele der stadig er 
gangbare og kan bruge i et Hjemme-
byggerprojekt et sted i Danmark. Alle 
er velkomne til komme ned til EKPB 
og give et bud hvis der er noget der 
kan bruges.

Maskinen står på EKPB, Kruså-
Padborg Lufthavn og har ikke været i 
luften siden 2002.

Der er bl.a. to stk. Continental GTSI0-
520 motorer til salg der har kørt 
henholdsvis 400 og 621 timer siden 
overhaul.

2 × Continental GTSIO-520-L, each 
turbocharged, fuel injected and gea-
red flat-six engines, 375 hp (280 kW) 
3-bladed McCauley constant-speed propellers

Kontakt Peter Boesen på e-mail: peter.boesen@post11.tele.dk for yderligere information.

Cessna 421 ophugges!

Motoren, en M462 RF, hvilket er en i Polen eller Checkoslovakiet li-
censbygget Iwtschyjenko AI-14RF 9-cylindret stjernemotor på 315 HK.

Motoren har siddet i et Z-37 Cmelak sprøjtefly fra det gamle DDR.

Den selvsamme motor er i dag mere kendt under navnet Wedenejew 
motoren der sidder i alle de russiske aerobatic fly. Wedenejew moto-
ren er dog en lidt mere raffineret og tunet udgave med 
lidt flere hestekræfter.  

Motoren har altid stået tørt indendørs og er fuldstændig 
komplet med alle aggregater.

Perfekt til f.eks. et Pitts model 12 projekt (Det var min 
egen motivation for anskaffelsen). Desværre ingen 
papirer og den skal naturligvis gennemgås og eventuelt 
have et ”overhaul” for inspektion før den kan tages i brug. 
Men et spændende arbejde for den rette mand med det 
rette Hjemmebyggerprojekt. Der medfølger en bibeltyk 
workshop manual.

Priside 20.000 kr.

Yderligere information og henvendelse til: Kaj Weldingh, 
Tlf. 74468156 eller 4wings@stofanet.dk

Russisk M462 RF stjernemotor til salg
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KØB & SALG

Flot og velholdt RV-8A fly med 
6-cylindret UL Power 520i 
motor på 180 HK og dobbelt 
FADEC system. AvMap EKP V 
GPS og Ultra EFIS samt Trio EZ 
Automatpilot. 

Transponder og ny 8.33 KHz 
radio. EGT og CHT sensorer på 
alle cylindre. 

Hurtigt rejsefly med 1.100 km 
rækkevidde. Manøvrerer som et 
jagerfly og konstrueret til +6G 
og -3G. Flyvetid 175 timer og 
gangtid for motor 75 timer. 

Har permanent dansk National 
Flyvetilladelse. 

Pris 550.000 DKR

Kontakt Claus Wintop. Email 
claus@wintop.dk, tlf. +45 2983 4475.

Van’s Aircraft RV-8A sælges



På vej til Pøl Foto: Palle Nørby Christensen


