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De danske KZ-fly i Norge
En kald vinterdag i januar 1946 kom salgsdirektør Fritz Drescher i
Skandinavisk Aero Industri (SAI) flyvende til Oslo med fabrikkens
nye modell KZ III OY-DBY. Han landet på isen på Bogstadvannet
hvor Widerøe’s Flyveselskap hadde sin base, for å demonstrere
flyet. Aftenpostens medarbeider var til stede under flyvningene
den 17. januar hvor blant annet også major Christie fikk prøve
det. KZ III samlet stor interesse, og det førte etter hvert til at
Viggo Widerøe fikk agenturet for salg av flyet i Norge. Selskapet
kjøpte i løpet av 1946 to fly til eget bruk og hadde også avtaler
med andre kjøpere i orden for fire til, men disse måtte kanselleres da norsk myndigheter ikke ville innvilge valutalisens for kjøpene. Da en fire-seters versjon, KZ VII kom importerte Widerøe’s
også ett av denne typen.
Men det var allikevel ikke det første KZ-flyet på besøk i Norge.
På forsommeren 1945 kom det to-motors ambulanseflyet KZ IV
OY-DIZ (c/n 43) til Fornebu med tidligere konsentrasjonsleirfanger. Hvorvidt det fløy en eller flere flyvninger i dette arbeidet
organisert av Folke Bernadotte vites ikke. Den var registrert
050744 og fløy for Zonen Redningskorps helt frem til 1964 da
den ble solgt til Aero-Kort AS for fotografering. I 1988 ble OY-DIZ
overtatt av Dansk Veteranflysamling og eies i dag av Danmarks
Flymuseum på Stauning.
De to danske ingeniørene Viggo Kramme og Karl Gustav
Zeuthen startet i 30-årene sin flyproduksjon. Kramme startet
først et verksted på Kastrup og Zeuthen kom inn som samar-
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Kay Hagby
OY-DBY foran Widerøes verksted og hangar på Bogstadvannet ved Oslo i
januar 1946. Foto: Ian Mürer.

beidspartner slik at de dannet Kramme & Zeuthen i april 1935.
Den 9. september 1937 ble Skandinavisk Aero Industri AS opprettet som et datterselskap av F.L. Smidth & Co og i april 1939
flyttet fabrikken til Ålborg. Under krigen ble fabrikken flyttet
tilbake til København, delvis på Sluseholmen og delvis i Dragør
ved Kastrup. Som forberedelse til full flyproduksjon etter krigen
begynte planleggingen av et prosjekt i 1942. For at tyskerne
skulle gi de nødvendige tillatelser ble flyet planlagt som et sivilt
ambulansefly og sto ferdig i 1944 som SAI’s byggenummer 42.
Den 11. september kunne prøveflyvningene med KZ III begynne på Kastrup, registrert OY-DOZ og malt som ambulansefly for
redningsselskapet Zonen.
KZ III var bygget som et “arbeidsfly”, behagelig og lett å fly og
skulle ikke kunne gå i spinn. Det var høyvinget og 2-seters
side-by-side, og skulle gjennom serieproduksjon være billig å
bygge. Selve flykroppen var i sveisede stålrør påmontert trelister før trekking med duk. Vingene var bygget helt i tre med to
parallelle bjelker og med V-formede vingestendere. Oversiden
var dekket med bøkefiner, undersiden med duk. Haleseksjonen
var likeledes i tre og duk, mens selve rorflatene var dukkledde
stålrør. Prototypen hadde en 90 Hk Gipsy Minor motor, mens
de senere fikk en 100 Hk Cirrus Minor II. Ved konstruksjonen var
det også lagt vekt på å få et fly som kunne operere fra enkle
gressbaner og med svært lav steilefart. Landingshastighteten
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LN-DAN i Widerøes grønnfarge. Illustrasjon: Kim Brantenberg.

ble så lav som 55 km/t med full last. Halehjulet var også styrbart
slik at det var lett å manøvrere flyet på bakken. Og prisen skulle
være like hyggelig, 21.000 kroner levert i Danmark. I alt ble 64 fly
bygget frem til 1947 og mange er bevart og flyr ennå i dag, ikke
minst takket være KZ og Veteranfly Klubben.
Det ble tidlig klart at KZ III trengte en “storebror”, og resultatet
ble fire-seteren KZ VII OY-DUE som fikk sin jomfruflyvning 16.
november 1946. Den 22. ble flyet presentert for pressen med en
prislapp på rundt 33.000 kroner. Det var stort sett bygget med
basis i KZ III, men med økede dimensjoner på grunn av de to
ekstra setene bak, flytting av en sterkere motor lenger frem og
kraftigere vingekonstruksjon. Faktisk kunne vingene fra KZ VII
monteres på en KZ III, men ikke omvendt (pga styrken og at
KZ III ikke hadde vingetanker). Motoren var nå en Continental
C-145-2 på 145 Hk. Da prototypen fløy var produksjonen allerede satt i gang og salget lansert under navnet “Lærke”. Dette
slo imidlertid ikke an, og flyet ble allment bare kalt KZ VII eller
“syver”. KZ VII hadde noen små barnesykdommer som raskt
ble rettet, men under en demonstrasjon i Skovlunde 27. april
1947 styrtet prototypen og den tidligere nevnte Fritz Drescher
omkom. Dette, i tillegg til at en stor del av produksjonen et par
måneder tidligere var ødelagt i brann satte salget litt tilbake,
og kun ett fly, OY-SAI, var tilgjengelig for fremvisning. Samtidig
utover i 1947 var markedet for mindre privatfly i ferd med å bli
mettet verden over, og eksporten av KZ VII ble minimal. I alt
58 fly av typen ble ferdigmontert frem til 1954, hvorav 10 som
skolefly til det danske flyvåpnet. Og ett av flyene havnet i Norge
høsten 1947. Hvorvidt OY-SAI kom til Norge for å vise seg frem
har ikke vært mulig å fastslå, men i så fall må det ha vært til
Fornebu i løpet av sommer/tidlig høst i 1947.
Widerøe’s Flyveselskap kjøpte sin første KZ III, LN-DAN, i mars
1946 og brukte den i sin trafikk helt frem til 1953, hovedsakelig
på flottører, men også på hjul og ski. LN-FAT ble kjøpt i august
1946 og solgt til direktør Walther på Fefor Høyfjellshotell ved
Vinstra i februar 1947. Den eneste KZ VII, som ble LN-RAE, kom
i november 1947, også den senere overtatt av Walther. Alle tre
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LN-DAN på flottører under start fra Fornebu sjøflyhavn. Foto:via Jon Kvale.

opparbeidet seg mange flytimer i Norge og alle eksisterer fortsatt i Danmark og Canada. Men flyet med den mest spennende
historien må vel være LN-DAN som både hadde et dramatisk
havari i Oslofjorden og som deltok på en Antarktis-ekspedisjon
sesongen 1951-52 sammen med C5 Polar LN-DBW.

Ambulanseflyet KZ IV OY-DIZ under besøket på Fornebu med flyktninger
sommeren 1945. Foto: Kay Hagby arkiv.
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LN-DAN KZ IIIU-2 c/n 48 1946
Ble først registrert som OY-DHA 150346 på SAI, solgt til Widerøe’s
Flyveselskap AS i kontrakt datert 180346. Besiktiget på Bogstad
280346 og registrert LN-DAN 250446. I perioden 050648-110648
ble den prøvefløyet med flottører. Sannsynligvis er LN-DAN den
eneste KZ III som ble operert på flottører.
170748 skjedde imidlertid noe som kunne fått fatale følger.
Under et taxioppdrag fra Fornebu sjøflyhavn var den unge
flyveren Alf Strengehagen med 700 flytimer i boken underveis
ut over Oslofjorden da passasjeren, en departementssekretær,
plutselig tok frem en pistol og avfyrte et skudd som streifet flyveren i nakken. Han besvimte og våknet først like før flyet traff
sjøen med stor kraft. Passasjeren hoppet ut, men ble innhentet
av Strengehagen som holdt ham ved flyet til redningsbåten fra
Horten Flyfabrikk kom ut til havaristen. Flyet ble slept på ryggen
inn til Horten med knuste flottører. Passasjeren ble dømt til 90
dagers fengsel for uaktsomt drapsforsøk og det ble antatt at han
hadde prøvd å ta sitt eget liv på denne dramatiske måten.

LN-DAN på hjul etter at NTHF hadde overtatt flyet, fotografert på Lade i
midten av 50-årene. Foto: NTHF.

Skadene etter havariet var store, både på grunn av selve nedslaget og vannskadene. Begge vinger hadde ødelagte ribber, duk
og rorflater, vingestendere knekt og flottører med alle stag var
knust. Motoren ble tatt ut og demontert. Flyet ble etter hvert
reparert og satt i drift igjen i løpet av 1949.
Høsten 1950 fikk selskapet kontrakt med Norsk Polarinstitutt for
flyvning med to fly under årets Antarktisekspedisjon, og den 15.
november startet “Norsel” fra Oslo med kurs sydover. LN-DBW
skulle være fotofly, mens LN-DAN skulle være sambands- og
reservefly og hadde både flottører og ski med seg. Basen var
i Maudheim og det ble tross mye dårlig vær en del flyvninger
med ski innover Dronning Mauds land. I februar ble kursen lagt
nordover igjen og direkte til Newfoundland på selfangst. Nå fikk
LN-DAN flottørene på og fløy selspeiding i en times tid.
Under besiktigelse på Fornebu 201052 hadde flyet opparbeidet
en samlet flytid på 1393 timer. Nå begynte behovet for flyet i
selskapet å forsvinne, og 230753 ble det solgt til NTH Flyklubb
i Trondheim. Under besiktigelse på Lade 160854 var det fløyet
1596 timer. 010758 fløy instruktør og en flyver med A-sertifikat
landingsrunder på Jarlsberg, men etter en landing i svak medvind skar flyet ut og ground-loopet. Skadene ble ikke store,
men flyet kom ikke senere i luften. Vraket ble besiktiget på Lade
270259 og flytiden notert til 2262 timer. Offisielt gikk luftdyktighetsbeviset ut 270859. Johan Haug, Notodden overtok 200563
og solgte det videre til AS Norrønafly, Fornebu 130164. Slettet
221265 og senere solgt til Dansk Aero, Århus. LN-DAN ble aldri
gjenoppbygget, men vingene ble senere brukt på en annen
KZ III. Skroget ble montert i c/n 75, OY-DVI, som fortsatt flyr i
Danmark.

LN-FAT KZ IIIU-2 c/n 63 1946
Faktura fra SAI til Widerøe’s Flyveselskap AS 150846 og besiktiget på Kastrup 290846. Fakturabeløpet var på danske kroner
23890,- med diverse ekstrautstyr (det tilsvarte iflg valutastempelet norske kroner 20306,50.) Den fikk dansk luftdyktighetsbevis 170946 og ble fløyet til Fornebu hvor den ble besiktiget
161046. Registrert 191046 som LN-FAT og brukt litt av selskapet
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LN-FAT i de opprinnelige farvene fotografert på Kastrup i forbindelse med
utstedelse av det danske luftdyktighetsbeviset. Foto: Kay Hagby arkiv.

LN-FAT i Widerøes farveskjema og montert med ski, sannsynligvis på
Steinsfjorden.Foto:Tor Espedal via Stein Gulli.

frem til februar da den 030247 ble solgt til Chr. F. Walther, Fefor.
Om høsten kjøpte Walther isteden den større KZ VII LN-RAE og
LN-FAT ble solgt til Sindre Hesstvedt, Oslo 201247. Under en
flytur 260350 fra Strandefjorden ved Røn i Vestre Slidre kom
LN-FAT bort i en kraftledning som skadet venstre ving og haleflate, men greide allikevel å komme trygt ned på isen. 011251
sto flyet parkert på Fornebu festet med tunge betongklosser
da en storm løftet alt sammen med seg og traff Cub LN-OAI litt
lenger bort. Skadene ble så store at det måtte til fabrikken for
reparasjon og var ferdig 250152, totalt fløyet 577 timer.
091155 overtok Walther igjen LN-FAT og fløy med den helt til
1958. Under besiktigelsen 221256 var flytiden kommet opp
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skulle han ha med en flymekaniker fra fabrikken som også
hadde flysertifikat, det ble Povl Weischer som først reiste hjem
våren 1949. Etter en flyvning 091249 var Fornebu stengt og kursen ble satt for Bogstadvannet som hadde meldt om sikker is
med et tynt snølag. Men under taxing etter landing gikk hjulene
gjennom isen og flyet ble liggende med skrog og motor delvis
under vann og med brukket propeller. Walther brukte også flyet
i forbindelse med rundflyvninger og var blant annet våren 1952
i Nord-Østerdal. Ved besiktigelse 260653 hadde LN-RAE oppnådd 661 flytimer.
LN-RAE ved leveringen i København november 1947. Foto:via
Luftfartstilsynet.

i 1164 timer. I 1958 utløp luftdyktighetsbeviset så da flyet
skulle selges til Danmark vinteren 1959 måtte det besiktiges på
Fornebu 100359 for ferjeflyvningstillatelse Fornebu-København.
Denne var først gyldig til 170359, deretter forlenget til 100459.
Vel fremme i Danmark ble LN-FAT slettet 130459.
Men historien fortsetter: Som OY-ABA ble den registrert 290459
og fløy helt frem til den ble satt på bakken 220380 og slettet
180285. Etter en tids lagring solgt til en dansk-amerikaner for
restaurering som N63KZ og det første KZ-fly i USA. Han måtte
imidlertid gi opp prosjektet på grunn av alder og solgte det
videre til en danske i Canada som registrerte det C-FDKZ og
fortsatte restaureringen.

OY-DBY KZ IIIU-2 c/n 46 1945
Registrert OY-DBY 180945 på Skandinavisk Aero Industri AS,
København. I januar 1946 var den som nevnt ovenfor på
demonstrasjonstur til Oslo før den 300346 ble solgt til Morian
Hansen, København. Dessverre fikk den ikke noe langt liv, under
en tur fra Silkeborg til København 160149 mistet flyveren orienteringen i snøvær og traff noen trær under nødlanding. Flyet
totalhavarerte i Aggersvold skov ved Jyderup på Sjælland og
begge ombord omkom.

LN-RAE KZ VIIU5/U10

c/n 163 1947

Opprinnelig bygget som en U5 med 125Hk motor og besiktiget
Kastrup 131047. Fikk dansk luftdyktighetsbevis som LN-RAE
161047 og solgt fra SAI til Widerøe’s Flyveselskap AS 161147.
Fløyet til Fornebu, besiktiget der 211147 og registrert samme
dato. Solgt til Chr. F. Walther, Fefor 010648. De første månedene

230854 skulle flyet ta av fra et jorde på Vinstra som også tidligere
hadde vært brukt som startsted. Like etter starten, i 40 meters
høyde, stoppet motoren og flyet ble svingt svakt mot høyre for
å unngå en skogteig. Det landet med høy hale og stor fart på
en nyslått eng, understellet ble slått av og flyet skled bortover
på buken. Resultatet var i tillegg en ødelagt propell og skadet
motor og forpart av skroget. Årsaken til motorstoppen var store
mengder vann i tanksystemet. Etter reparasjon ble LN-RAE solgt
til Sindre Hesstvedt, Oslo og hadde 191257 i alt 907 timer.
140158 solgt til AS Norrønafly, Fornebu og utleid til Nor
Flyselskap AS, Hønefoss som så kjøpte den 310758. Overtatt
av Johan Rotnes, Åsta via Norrønafly 130663. Under landing og
taxing på Hamar flyplass 080364 traff den Cessna 172 LN-BIH
og ble betydelig skadet. I august landet Hamar-flyveren Arild
Sveum med LN-RAE som den første, på den nye Langnes flyplass i Tromsø som ennå ikke var åpnet. 251164 ble flyet betydelig skadet under landing på isen ved Drevsjø og ble solgt til AS
Norrønafly, Fornebu 080265 for reparasjon. Samtidig ble LN-RAE
nå konvertert til en U10 med ny 145 Hk motor og fløyet i kort
tid før den ble solgt til Danmark og slettet 060865. Den hadde
010665 opparbeidet seg 1697 flytimer.
I Danmark fikk den kjennetegnet OY-DML 030965 og fløy i mange år før den 180286 ble solgt til dansken Børge Madsen som
bodde i Asker, Norge. Han fløy den med base på Fornebu frem
til han hadde en hard landing på Fornebu 120289. Deretter lå
den lagret frem til Fornebu ble nedlagt høsten 1998 og deretter
flyttet til en hangar på Kjeller. OY-DML ble slettet 121203 etter at
Madsen døde, men lå fortsatt en tid på Kjeller før den ble solgt
og transportert tilbake til Danmark. Kanskje venter et nytt liv i
luften?
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Eget arkiv (notater, utklipp)
Aftenposten, diverse utgaver
Skadebesiktigelse LN-DAN 23.8.1948 v/L. Stenberg
Dansk Flyvehistorisk Tidsskrift, diverse utgaver
Diverse norske havarirapporter
Odd Arnesen: Grønne vinger over Norge
Lars Finken/Danish Aircraft Database
Michael Andersen, havari OY-DBY

En takk også til Michael som har lest igjennom manus og kommet med verdifulle innspill

Bildet viser cockpit i KZ III OY-DBY da den var på besøk i Oslo i januar
1946. Foto: Ian Mürer.
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