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Det bedste er ikke for godt 

Paa moderne indrettede Laboratorier bliver Metallets 
' 

Brugbarhed untersøgt, inden det frigives til Bearbejdning. 

Her anvendes Spektografen, der ved Spektralanalyse 
1

skaanselsløst afslører eventuelle Fejl i Materialet. Formaalet 

med den intensive JUNKERS-KONTROL er at skabe: 

Tillid til Motoren og 
Sikkerhed for Lufttrafiken · 
JUNKERS FLUGZEUG- UND -MOTORENWERKE A.-G. DESSAU 

Bllledet paa Forølden, Med Bl'Ulsh Jlll'WGJJS 01>el' Sk:,el'lle. 
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Nr. I 

AARET der svandt giver os Anled
ning til at glæde os i mange 

Henseender. Thi der er i det forløbne 
Aar sket mange Begivenheder inden 
for Flyvningens forskellige Grene, der 
gh:er os Grund til at tro paa Frem
tiden for Dansk Flyvning. Vel blev 
det ikke det store Gennembruds Aar, 
men de Forhold, der har Indflydelse 
paa Flyvningens Liv, er undergaaet 
saa væsentlige Forandringer, at man 
kan tro paa, at en større Fremgang 
for Flyvningen i vort Land staar for 
Døren. Der hersker ikke længere 
den for Flyvningen saa dødlignende 
Stilstand - Forstaaelsen af Flyvning 
og navnlig Interessen for aktiv Ud
øvelse og Fremstilling af dansk Flyve
materiel er ved at trænge ind i Fol
kets Bevidsthed og bundfælde sig. 

For Modelfl11vningen har Aaret væ
ret godt og den Konkurrence, der har 
været afholdt Klubberne imellem, bar 
vist, at vore hjemlige Modelflyvere og 
Modelbyggere er inde paa det rette 
Spor. Der skyder flere og flere Mo
delflyveklubber frem, og det maa ud
tales som et Nytaarsønske for Model
flyvningen, at alle Klubberne maa 
finde Vej ind i Fællesorganisationen 
- Modelflyverforbundet, der i Til
knytning til Aeronautisk Selskab vil 
faa det rette ud af Bestræbelserne. 

For Svæveflyvningen har Aaret væ
ret rigt i mange Henseender. En ny 
og handlekraftig Bestyrelse har med 
en lykkelig Haand formaaet at lægge 
Grunden fast under denne Organisa
tion. Danske Svæveflyvere har nydt 
Undervisning paa tyske Svæveflyve
skoler, et Initiativ der skyldes Uni
onens energiske, maalbevidste For
mands Arbejde. Det fremgaar klart, 
at Svæveflyver-Unionen har ganske 
bestemte Maal - at sikre Uddannel
sen og Bygningen gennem veluddan
nede Instruktører og statsanerkendte 
Byggekontrollanter. Og takket være 
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Luftfartstilsynets Initiativ i det nye 
Reglement for Glidere, har det været 
Unionens Ledelse muligt at fastlægge 
Retningslinjerne for det fremtidige 
Arbejde. Der er al mulig Grund til 
at ønske Dansk Svæveflyverunion til 
Lykke med de opnaaede Resultater og 
vi kan for Svæveflyvningen se Frem
tiden fortrøstningsfuldt i Møde. 

For Sports- og Turistflyvningen har 
Aaret ogsaa været et Fremgangens 
Aar. Det lykkedes Selskabet i dets 
Bestræbelser for at forbedre Vilkaa
rene herhjemme at foranledige Valu
ta til Nyanskaffelser for et større Be
løb. Dette sammen med den nystar
tede hjemlige Industri, har givet det 
friske Pust i dansk Sports- og Turist
flyvning, som vi længe har trængt til 
og ventet paa. 

iaret, der svandt, bragte os en ny 
Sportsflyveklub i nøje Samarbejde 
med Selskabet - Aalborg Flyveklub. 
Dette har været muligt, fordi det nu 
kan lade sig gøre at købe Maskiner til 
Uddannelse af Flyverne og senere til 
praktisk Brug for dem. 

Sportsflyverorganisationen er i Stø
beskeen, og Selskabet har her tilret
telagt Retningslinjerne, som vil se Da
gens Lys i det nye Aar. 

For Militær- og Marineflyvning ha1, 
Aaret desværre ikke budt paa nye og 
større Overraskelser, men man har 
jo Lov til at leve i Haabet om en Ud
vikling ogsaa her. 

Luftfotograferings- og Opmaalings
arbejder er atter i Aar gennemført 
med Held paa Grønland og Island, og 
ved Nordislands Kyster har Marine
luftfartøjer ydet de islandske Silde
fiskere god Assistance ved Observa
tion af Sildestimer fra Luften. 

Dr. Lauge Kock's Flyveekspedition 

12. Aargang 

fra København til Peary Land i Nord
grønland og Retur blev luftfartsmæs
sigl gennemført planmæssigt og dyg
tigt. 

Trafikflyvningen har haft et godt og 
frugtbringende Aar - og D. D. L. 
staar i Dag med en Flaade, der er i 
Stand til at hævde sig smukt ved Si
den af de store Lande. Indlandstra
fiken har vist sig at have sin Beretti
gelse, og der vil sikkert i det kom
mende Aar kunne sættes større Maski
ner ind for at dække Behovet. Naar 
den nye Lufthavnsbygning til Foraa
ret staar færdig, vil vi have en hyper
moderne Lufthavn med tilhørende Or
ganer. 

For Hovedorganisationen, Det Kon
gelige Danske Aeronautiske Selskab, 
har Aaret været glædeligt ved den 
store Tilgang af Medlemmer og det 
gode Leje, man bar faaet Organisatio
nerne ind i. Det er jo altid saaledes, 
at en Forening, et Selskab eller en 
Union kun kan trives, naar de en
kelte Medlemmer viser deres Inter
esse. Selskabet bæres inde fra af alle 
de trofaste Medlemmer, der i Med
gang og Modgang har holdt fast ved 
Troen paa Selskabets Berettigelse og 
Flyvningens Livskraft. 

For FLYVs Vedkommende kan der 
ogsaa noteres en glædelig Fremgang 
jævnsides med den roligt voksende 
varige Interesse for Flyvningen. 
FLYV har altid haft sine Spalter aab
ne for alle Grene indenfor Flyvnin
gen, og dersom vi ikke har skrevet 
nok, er det fordi vi ikke har haft 
Plads, det er derfor Redaktionen en 
Glæde at kunne meddele, at den Ud
videlse vi foretog til 24 Sider i 1938 
nu efterfølges af en yderligere Udvi
delse, saaledes at FLYV Aaret igen
nem vil udkomme med fyldige og al
sidige Artikler, der udtømmende be
handler alle Problemer indenfor Flyv
ningen. 

Selskabets Bestyrelse og .Flyv• s:Redaktion.,, bringer Medlemmer og Læsere 
de bedste Ønsker for det nye Aar med Tak for trofast Støtte i det svundne. 

Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab. 
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VINT-ERFL VVNINO I ARKTISKE EGNE 
I August 1937 forsvandt en russisk 

Flyvemaskine ført af Sigismund 
Levanevsky og med seks l\Iands Be
sætning under en Flyvning fra 
Moskva til Fairbanks i Alaska for
mentligt ca. 450- 500 km efter Pas
sage af Nordpolen. 

I den Anledning iværksattes paa 
russisk Initiativ et storre Eftersog
ningsarbejde, der udgik fra saavel 
den russisk-sibiriske som den nord
amerikanske Ishavskyst. 

Jeg har ikke haft Lejlighed til al 
gøre mig bekendt med de russiske 
officielle Rapporter om delte Efter
søgningsarbejde, der strakte sig over 
7 l\Iaaneder, hvilket bl. a. vil s ;ge gen
nem Størstedelen af den arktiske Vin
ter; men om den Del af Arbejdet, der 
udgik fra kanadisk Side, har dets Le
der, Sir Hubert Wilkins, skrevet en 
interessant Artikel i »The National 
Geographic Magazine« for August 1938. 

Da de Forhold, hvorunder disse 
Flyvninger blev foretaget, i mange 
Henseende kan minde om Forhol
dene paa Grønland, har jeg ment, at 
det kunde være af Interesse for dette 
Blads Læsere at faa en kortfattet Re
degørelse for dette Arbejdes Udførel
se og Organisation samt nogle faa Be
tragtninger over, hvordan de heri
gennem indvundne Erfaringer kan 
overføres til vore egne Forhold paa 
Grønland, specielt med Henblik paa 
Flyvning om Vinteren. 

Jeg vil dog allerede her gerne for
udskikke den Bemærkning, at den 
nævnte Artikel er skrevet populært 
og derfor ikke giver mange eksakte 
Oplysninger, hvorfor en Del af del 
her fremsalle skyldes, »hvad man kan 
læse mellem Linierne«. 

Arbejdet kan deles i to Perioder. 
Den første strakte sig kun over en 
l\Iaanedstid fra ca. 20. August til ca. 
20. September 1937. I denne Periode 
anvendtes til Eftersøgningerne en 
Flyvebaad af Type: CONSOLIDATED 
PBY, der havde 5 Mands Besætning 
og en Tankkapacitet paa 6660 1, hvil
ket gav den Aktionsradius paa ca. 
4.800 km med en l\larchfart af om
kring 215 km/T. Denne Aktionsradius 
forøgedes endda yderligere ved i Ma
skinen at medføre ekstra 10 Tdr. 
Benzin svarende til ca. 800 km, men 
det var saa nødvendigt at foretage en 
Mellemlanding for at fylde disse Tdr. 
paa Maskinens egne Tanke. 
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Af Kaptajnløjtnant 1. Munter 

Den anden Periode strakte sig fra 
Slutningen af November 1937 til M:d
ten af l\Iarts 1938, og i dette Tids
rum anvendtes et 2-molors Land
luftfartøj forsynet med Ski-Under
stel - vistnok en Lockheed »Elec
tra«. Hastigheden for denne l\faski
ne opgives til omkring 320 km/T, 
men der siges intet om dens Aktions
radius udover, at paa en af Flyvnin
gerne tilbagelagdes en Strækning paa 
ca. 5.300 km, men den kunde i saa 
Fald kun medføre en Besætning paa 2 
Mand. 

I det mellemliggende Tidsrum fra 
Slutningen af September til Slutnin
gen af November maatte Flyvninger
ne indstilles, da Fjorde og Floder 
netop i denne Periode frøs til, og 
Isen maatte have en passende Tyk
kelse for at kunne bære et tungt-la
tet Luftfartøj. 

Den 18. August ankom Flyvebaa
den til Hudson Bay Kompagniets 
Post, Coppermine, og den 22. og 23. 
foretoges de første Flyvninger nord
over for Eftersøgning af den kun 10 
Dage i Forvejen forliste Maskine. 

Paa disse to Flyvninger viste jlet 
sig imidlertid onskeligt at faa en mere 
udvidet Vejrtjeneste for det arktiske 
Ocean, idet der skulde gennemflyves 
mere end 1.500 km for at komme til 
det Omraade, hvor Levanevsky's Ma
skine formentes forlist. 

Denne Vejrtjeneste blev meget hur
tigt organiseret med AssisLance ikke 
blot fra U. S. A., Kanada og Rusland, 
'men ogsaa fra alle andre Lande, der 
grænser op til det arktiske Ocean, 
samt fra den russiske Isflage-Ekspe
dition under Papanin. Alle de me
teorologiske Data samledes i Fair
banks, hvor den amerikanske Meteo
rolog Edward M. Vernon og den russi
ske Meteorolog Michael V. BeI:akov 
bearbejdede dem og udsendte 36-Ti
mers Vejrforudsigelser, der viste r,ig 
forbavsende paalidelige. 

Den 28. August foretoges en ny 
Flyvning nordover, men derefter blev 
det nødvendigt at forlægge Basis 900 
km vestpaa til Aklavik ved Machen
zie-Flodens l\Iunding og senere ogsaa 
til Barter Island endnu længere vest
paa, da der ikke fandtes mere Ben
zin ved Coppermine. Da der ikke 

havde været Tid til at udlægge Ben
zindepoter, havde man været tvunget 
til at benytte nogle Depoter, som The 
Royal Canadian Air Force havde ud
lagt specielt med saadanne Formaal 
for Øje. Paa de tre, første Flyvnin
ger var der blevet fløjet mere end 
8.000 km, men over Halvdelen af 
denne Distance var tilbagelagt over 
Skyerne eller i Taage. 

Den 7. September startedes paany 
nordover. Starten og den første Del 
af Turen foregik under ret stormende 
og usiglbare Vejrforhold, men derefter 
kom man ud i fint Vejr og mellem 
82° og 85° N. Br. foretoges en regu
lær Afsøgning paa Zig-Zag Kurser 
uden Resultat, hvorefter man retur
nerede til Aklavik efter smaa 21 Ti
mers Flyvning. 

Den 17. September slrakle Efter
søgningen sig helt op til 8G 0 N. Br. 
Starten og de første godt 600 km's 
Flyvning fandt Sted i en hylende 
Snestoirm, men mellem 74° og 75° 
N. Br. kom man - som forudsagt af 
Meteorologerne - ud i fint Vejr. Paa 
den sidste Del af Flyvningen nord
over, der foregik i skiftevis klart og 
skyet Vejr, begyndte der at danne 
sig Is paa Maskinen, hvorfor man blev 
nødsaget til at returnere. Ved Tilba
gekomsten til Aklavik om Natten laa 
der lave Skyer og Taage, hvilket 
tvang Maskinen til i flere Timer at 
holde gaaende over, hvor man men
te, at Aklavik maatte være, og til
sidst et Par Timer efter Daggry at 
lande paa en Sø ca. 50 km øst for 
Aklavik. 

Vinteren var nu ved at nærme sig, 
og for ikke at risikere at fryse inde 
indstilledes Eftersøgningerne indtil 
videre, og Flyvebaaden returnerede 
til New York. Der var indtil da fløjet 
henved 21.000 km over det arktiske 
Ocean, og paa· alle Flyvninger var der 
til Stadighed udsendt Signaler til og 
lyttet efter Signaler fra Levanevsky 
og hans Fæller, men uden Resullat. 

Efter en længere Ventetid, foranle
diget af utilstrækkelig Sne til at star
te og lande med Skiunderstel, ankom 
Ekspeditionen den 23. November at
ter til Aklavik. 

I Vinterperioden havde man tænkt 
sig at fortsætte Flyvningerne i de 
Tidsrum, hvor det var klart Vejr med 
Maaneskin, idet man regnede, at Maa
neskinnet reflekteret fra Is og Sne 



skulde give tilstrækkeligt Lys ikke 
blot til Flyvning men ogsaa til Ef
tersøgning, en Formodning som og
saa viste sig at være rigtig. 

December Maaned gik imidlertid 
med stadigt overtrukket Vejr og daar
Iige Flyveforhold. Først den 16. Ja
nuar kom der en Chance med en 
Vejrmelding, der lovede klart Vejr 
til 8.0° N. Br. og spredte Skyer videre 
nordpaa. Starten fandt Sted i en 
Temperatur af + 42° C. i Tusmørke, 
som Følge af at Maanen var sløret af 
Snekrystaller og høje Cumulus-Skyer. 
Under Flyvning i ca. 1000· m's Højde 
konstateredes i klart Vejr mellem 
Skybælterne en Sigtbarhed paa ca. 5 
km til hver Side af Maskinen. Paa 
77° 40' N. Br. blev Maskinen tvunget 
til at vende om paa Grund af svært 
Skydække, og paa Hjemvejen mød
tes tykke Sneskyer, som maatte for
ceres. 

Under Starten til denne Flyvning 
havde en Kvist ramt et af Propeller
bladene, hvilket først bemærkedes 
bagefter, men det nødvendiggjorde en 
Motorskiftning, som først var tilende
bragt den 26. Februar. 

Medens man ventede paa Marts
Fuldmaanen, besluttedes det at fore
tage nogle Flyvninger over Alaska
Bjergene (Brooks Range) dels for at 
gennemprøve den nye Motor, inden 
man vovede sig ud over det arktiske 
Ocean med den, og dels for at under
søge, om Levanevsky og hans Fæl
ler skulde være nødlandet i dette øde 
Bjergomraade, hvilket forskellige 
Rygter blandt den eskimoiske Be
folkning syntes at antyde. Den 3. og 
4. Marts foretoges under ideelle Fly
veforhold - der var nu mellem 9 og 
10 Timers Dagslys hver Dag - to 
Flyvninger, hvorunder disse Egne 
blev gennemkrydset paa alle Leder, 
og de overbeviste Ekspeditionen om, 
at de savnede Flyvere ikke var at f:n
de der. 

Den 10. Marts foretoges en Flyv
ning nordover til 81° 15' N. Br. og 
115° W. L., hvor man maatte vende 
om paa Grund af tætte Skyrnasser. 

Den 14. Marts lovede Meteorologer
ne fint Vejr helt op til 85° N. Br., og 
det viste sig endda at strække sig 
endnu længere. Først paa 87° 15' N. 
Br. og 105° W. L. besluttede man at 
vende om - ikke paa Grund af daar
Iigt Vejr, men paa Grund af Benzin
beholdniqgen. Paa Hjemvejen fik 
man Vanskeligheder i Form af op
trækkende Skyer, og Landingen ved 
Aklavik maatte foretages ved Skæret 
fra Blus, der var udlagt med dette 

NORDPOLSOMJIAADfT MQ Lf'VRNt:VSKY's OG WU,K'INS'5 F'LWERUTC:Ø, 

Formaal. Det var paa denne Flyv
ning, der strakte sig over 191/2 Time 
- d. v. s. ca. Halvd~len af Tiden i 
Mørke - at man tilbagelagde c. 5.300 
km. 

Man havde haabet at kunne fore
tage endnu to Flyvninger, inden Sæ
sonen, hvor Ski-Understel kunde an
vendes, var Slut, men ved Tilbage
komsten fra sidste Flyvning laa der 
Telegram fra den russiske Ambassa-

dør om at indstille Eftersøgningerne, 
hvorfor man returnerede til New 
York. 

Siden d. 19. August 1937 havde man 
da fløjet ialt 284 T. 35 l\f., svarende 
til ca. 71.000 km, og heraf var de ca. 
54.000 km udfløjet nordcnfor Polar
cirkleri. 

Under alle Flyvninger havde man 
holdt Radioforbindelse med de kana-
diske Radiostationer Coppermine 
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og Aklavik, der til Stadighed havde 
en Modtager med tilsluttet Højttaler 
staaende afstemt paa Maskinens Bøl
gelængde, saaledes at Stationerne til 
hver en Tid kunde kaldes. - Flyvebaa
den kunde ogsaa under Landing gen
nem Radioen holde sig i Forbindelse 
med Omverdenen. Begge de anvendte 
Maskiner var forsynet med Radio
pejlstationer, men desforuden havde 
man under Vinterflyvningerne eta
bleret 2 transportable Pejlstationer 
- den ene ved Point Barrow den an
den ved Aklavik - til Brug ved 
Pladsbestemmelser gennem Kryds
pejlinger. Disse Stationer viste sig i 
det store og hele som en udmærket 
Støtte for Navigationen, bortset fra de 
Perioder ved Daggry og Tusmørke, 
hvor den uundgaaelige :rnight effect« 
gjorde sig gældende. 

Maskinerne var ikke forsynede 
med Solkompas eller andre specielle 
Hjælpemidler til Navigationen, men 
var udelukkende henvist til alminde
lige Magnetkompasser. Disse viste 
sig specielt under Flyvningerne fra 
Coppermine at være meget urolige, 
hvilket dog ikke kan undre, naar 
Hensyn tages til den ringe Indstil
lingskraft i Nærheden af Jordens 
magnetiske Pol, men det kan selv
sagt være meget generende. Om Ma
skinernes øvrige Udstyr med Instru
menter etc. oplyses intet, men man 
kan sikkert gaa ud fra, at de - som 
Størstedelen af de amerikanske Ma
skiner - har været forsynet med 
Sperry Blindflyvningsinstrumenter 
(Kunstig Horizont og Retningsgyro) 
og antagelig ogsaa Automatisk Pilot. 
Sandsynligvis har i hvert Fald den 
.Maskine, der anvendtes i Vinterpe
rioden, yderligere været forsynet 
med Afisningsinstallation (De-icers) 
baade paa Propeller og Planer,. men 
det eneste der siges desangaaende, er 
at Installationen paa Propellerne ik
ke anvendtes. 

Sir Hubert Wilkin's Ekspedition 
har bevist, at Vinterflyvning i de 
arktiske Egne meget vel er mulig. 
Ganske vist blev hans Flyvniqger kun 
foretaget i de maanelyse Perioder, 
men det maa her vel erindres, at 
hans Opgave var Eftersøgning, og 
han derfor maalle have tilstrækkeligt 
Lys til at kunne observere noget fra 
Luftfartøjet. I almindeligt klart Vejr 
- og dette er ikke absolut ensbety
dende med skyfrit Vejr - skulde 
der imidlertid uden Tvivl være til
strækkeligt Lys som Følge af Re
fleksen fra Sne og Is til ogsaa i de 
mørke Perioder at kunne orientere 
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sig under Flyvning, naar blot man har 
den fornødne Assistance med Radio
tjeneste (Vejrmelding, Pejling, Sik
kerhedstjeneste etc.) og de anvende
lige Landingspladser markeret med 
Blus eller Lygter. 

* 

Paa Grønland skulde Forholdene i 
mange Henseender minde om dem, 
hvorunder Sir Wilkins foretog sine 
Flyvninger. Vejret skulde vel i det 
store og hele være det samme med 
gode og daarlige Perioder, og naar 
man ikke udelukkende er henvist til 
Flyvning i de maaneklare Perioder, 
saa skulde der i Vinterens Løb nor
malt forekomme adskillige Dage, 
hvor Vejret ikke lagde større Hin
dringer i Vejen. 

En Vejrmeldings- og Sikkerheds
tjeneste skulde ogsaa forholdsvis let 
kunne organiseres paa Basis af de 
forhaandenværende Radiostationer, 
disse skulde blot forsynes med Pejl
stationer. 

Den største Vanskelighed paa 
Grønland vil sikkert være at finde 
egnede Landingspladser. I Sydvest
Grønland - jeg vil i disse Betragt
ninger nærmest holde mig til Vest
kysten - vil Fjordene normalt være 
fyldt op med Drivis, som absolut ikke 
giver nogen Muligheder for Start og 
Landing. Her vil man formentlig! 
udelukkende være henvist til tilfros
ne Søer. I Godthaab-Distriktet deri
mod vil der normalt være aabenl 
Vand med spredt Drivis, som ikke 
skulde betyde nogen større Hindring, 
og længere nordpaa vil der antage
ligt - specielt i Skærgaarde o. I. -
uden Vanskelighed kunne findes til
strækkeligt store og jævne, tilfrosne 
Arealer, til at Start og Landing skul
de kunne foretages med en rimelig 
Grad af Sikkerhed. 

Dette fremkalder Ønskeligheden af 
en Luftfartøjstype, der kan lande 
baade paa Sne, Is og Vand, men dette 
er meget vel muligt. Marinens Hein
kel-Maskiner har jo netop vist sig i 
fremragende Grad at tilfredsstille 
disse Fordringer, idet deres fladbun
dede Pontonner udmærket erstatter 
et Ski-Understel om Vinteren. 

Paa Basis af ovenstaaende vil 
eventuel Vinterflyvning paa Grønland 
kræve en Organisation omtrentlig 
som herefter skitseret: 

Vejrtjeneste : 

Mindst 2 Gange dgl. Udarbejdelse af 
Vejrkort paa Basis af Vejrmeldinger 

fra samtlige grønlandske og saa man
ge kanadiske og nordamerikanske Sta 
tioner som muligt. 

Radiotjeneste: 

Samtlige grønlandske Radiosta~io
ner have faste, clgl. Lyttelider, f. Eks. 
et Kvarter af hver anden Time, saa
le<le~, :1I It• 1mrtigt vil kml'l. alarrnP
res i Tilfælde af Flyvning. Konstant 
Lytning under Flyvning indenfor de
res specielle Omraade. Samtlige stor
re Radiostationer maa være forsyne! 
med Pejlstationer. 

Kolonierne: 

Samtlige Koloni- og Udstcdsbesty
rere forsynes med udførlige, skriftli
ge Instruktioner om, hvilke Krav der 
maa stilles til en brugelig Landings
plads, og hvordan denne skal mar
keres (Begrænsning, Vindretning, 
evt. Forhindringer etc.), og de for
synes med et rigeligt Antal Lygter 
(røde og hvide) til delle Formaal. 
Det vil dog her selvsagt være en For
del - maaske en Nødvendighed -
om den paagældende Flyver i saa 
vid Udstrækning som muligt per
sonligt orienterer sig i de forskellige 
Kolonier og Udsteder og selv aftaler 
nærmere med de forskellige Besty
rere. Landing ved en ukendt Koloni 
hør kun foretages under tvingende 
Omstændigheder. Opmærksomheden 
henledes paa, at Slæde- eller Skispor 
i Vindretningen vil være en god 
Støtte for Afstandsbedømmelsen un
der Landing paa en jævn Sneflade 
(jfr. blankt Vand). Naturligvis bor 
der være passende Benzin- og Oliede
poter ved alle større Kolonier og Ud
steder. 

Lu{ tf art øjet: 

Et 2 a 3-motors Pontonluftfartøj. 
Fladbundede Pontonner, forstærkede 
saa de kan bruges som Ski, Under
stellet noget affjedret for al afbøde 
Stødet ved Landing paa haard Is. 

Luftfartøjet maa ikke være for 
stort, da det skal kunne komme ned 
paa begrænsede Arealer. 

Af samme Grund er en lav Lan
dingshastighed af s tørre Betydning 
end en stor Marchhastighed ( denne 
sidste vil under alle Omstændigheder 
være høj sammenlignet med de øv
rige paa Grønland anvendte Trafik
midler). 

Stor Benzinbeholdning (i givet 
Fald 12- 15 Timer) saa Luftfartøjet i 



Tilfælde af daarligt Vejr kan retur
nere til sin Basis eller andre Steder 
med bedre Vejr eller evt. holde gaa
ende til Bedring indtræffer. 

Luftfartøjet maa selvsagt være for
synet med Radiostation (Pejlstation), 
Landingsprojektør og gode Blindflyv
ningsinstrumenter (Kunstig Horizont 
og Retningsgyro) samt Afisningsin
stallationer paa Planer og Propeller, 
og Flyveren maa have et godt Syns
felt og evt. elektrisk opvarmet Vind
skærm (eller Ruder) for at undgaa 
Tilisning af denne. Endvidere maa 
Luftfartøjet have de fornødne Ind
retninger til Opvarmning af Motor og 
Olie ved Opstart. i streng Frost. 

Basis: 

En fast Basis maa indrettes et S'.ed 
ved en Koloni men en stor Radiosta
tion, og hvor man kan paaregne Vin
teren igennem at have en god, jævn 
Landingsplads ( formentligt et Sted i 
Nordgrønland, f. Eks. Egedesminde 
eller Godhavn). Her maa være Cen
tral for Radiotjenesten og Vejrmel
dingsstation. Det vil være en stor 
Fordel, saafremt man ved Landings
pladsen kan indrette en improviseret 
Hangar, der blot behøver at være et 
stort Bræddeskur. For at begrænse 
dettes Størrelse, vil det være en For
del, om Luftfartøjet har sammenklap
pelige Planer. 

* 
En Organisation som den her skit

serede skulde ikke være forbundet 
med uoverkommelige Udgifter, og 
den skulde være tilstrækkelig til at 
Vinterflyvning kan gennemføres uden 
nævneværdig Risiko, og Spørgsmaa
let er saa kun, om der kan tæn
kes at foreligge tilstrækkeligt med 
Opgaver for et Luftfartøj til at sætte 
et saadant Apparat i Sving. 

Af saadanne, mulige Opgaver skal 
jeg kun nævne følgende: Transport 
af Læger eller Patienter, Post- og 
Passagerbefordringer, Eftersøgnings
og Undsætningsflyvninger etc. 

Jeg skal til Slut lige nævne, at det 
jo ikke altid er en Nødvendighed al 
have en Landingsplads, for at et 
Luftfartøj skal kunne gøre Gavn; 
hvor det kun drejer sig om at for
syne et Udsted eller en Boplads med 
Medicin eller andre Forsyninger, vil 
disse i langt de fleste Tilfælde lettest 
kunne afleveres ved Hjælp af en 
Postfaldskærm, uden at Flyveren be
høver at risikere en Landing under 
vanskelige og maaske ukendte For-
hold. J. Munter. 

Verdens længste non-stop Flyvning 

>1 I : 

Vickers > Wollesley« Langdistance Bombeflyvemaskiner udstyret med 
Bristol Pegasus Motor. 

SQUADRON LEADER R. Kellell, der 
var Chef for de tre Vickers-Wol

lesley Militærmaskiner, som foretog 
Rekordflyvningen fra England til Au
stralien i Begyndelsen af November, 
har skrevet en Beretning om den im
ponerende Flyvning. 

Starten fandt Sted fra Ismalia I 
Ægypten den 5. November Kl. 3.55, og 
48 Timer senere landede to af Maski
nerne i Port Darwin, Australien, ef
ter at have gennemfløjet en Strækning 
uden Mellemlanding paa ca. 11.400 
km. 

Ved Starten var hver af Maskinerne 
overbelastet saaledes, at deres Total
vægt var 8180 kg (Wellesley Typens 
normale Fuldvægt er 4950 kg). Den 
vældige Benzinlast, der udgjorde ca. 
4200 kg, bevirkede den store Overbe
lastning. Vinden hjalp ikke til i 
Starten. Squadron Lcader Kellett 
meddeler, at det blæste ganske svagt, 
ikke mere end ca. 8 km/ T, og saa 
var Vinden endda noget paa tværs 
af Startretningen. Men ingen af Ma
skinerne havde Vanskeligheder med 
at komme fra Jorden, og det kneb 
heller ikke for dem at stige. Hjulene 
slap Jorden efter et Tilløb paa ca. 
1050 m, og femogfyrre Minutter se
nere var de naaet op i ca. 3000 m, og 
denne Højde holdt de under hele 
Flyvningen. 

Flyverne havde haabet paa at faa 
lidt Medvind fra England og helt til 
Indien, men i Virkeligheden hjalp 
Vinden dem slet ikke under de første 
tolv Timers Flyvning, og paa Resten 
af Turen var den imod. Over Ara-

bien mødte de store Skyrnasser -
forøvrigt et usædvanligt Fænomen 
- og de kraftige op- og nedadgaa
ende Luftstrømninger, som Skymas
serne foraarsagede, gav de tungt la
stede Luftfartøjer nogle slemme Stød. 

Til Indien saa de meget lidt paa 
Grund af Skydækket, og Navigatio
nen blev udelukkende foretaget ved 
Hjælp af Stjernerne. Den anden Dag 
ved Daggry havde Maskinerne naael 
Østkysten af Indien, efter at have 
fløjet ca. 5300 km i Løbet af 19 1/2 
Time. Over den Bengalske Havbugt 
begyndte Vejret at blive mere ugun
stig! for Flyverne. De mødte en kraf
tig Modvind ledsaget af Tordenstor
me. Siams Kyst passerede de efter 
28 1,'i Times Forløb, og da ikke længe 
efter fløj hen over den Malayiske 
Halvø begyndte Mørket at falde paa. 
Nu havde de tilbagelagt over 800:l 
km. 

Squadron Leader Kellett siger vi
dere, at Vejrforholdene under de føl
gende 2000 km's Flyvning var >meget 
ubehagelige«. De mødte ustandselig 
Skyer, stærke Regnbyger ledsaget af 
Lynild, der gjorde Brugen af Ra
dioen overflødig og tvang Besætnin
gen til at være meget omhyggelig 
med Navigationen. Ved Daggry den 
tredie Dag nærmede Flyvemaskiner
ne sig Macassar i den sydlige Ende 
af Øen Celedels, og kort Tid efter 
var den sovjetrussiske Rekord slaaet. 

* 
Wellesley Bombeflyvemaskinen er 

et lavvinget, eenmotoret Monoplan, 
og den engelske Luftstyrkes >Long-
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,,Cub<< Flyvemaskine~ ( Bygget l Danmark) 

TYPER OG PRISER: 

Lukket 2-Sædet Kabine, 
dobbelt Styring, Baga
gerum m. m., komplet, 
klar til Indregistrering: 

CUB TRAINER .. Kr, 8750,
CUB SPORT 40. - 9950.
CUB SPORT 50. - 11500,· 
Forlang Katalog. 

LÆR AT FLYVE 

sikkert og billigt paa 
Cub-Fabrikens Flyve
skole i Lundtofte eller 
hos en af Forhandlerne. 

ELEVER MODTAGES 
Forlang Prospekt. 

Ved Køb af Flyvemaskine 
gives g r a t I s Instruktion, 

Alle kan hurtigt lære at flyve "Cub". - Verdens sikreste og mest populære Aeroplan. 
Billigere i Drift end et Automobil. 

Autoriserede Forhandlere og CUB Flyveskoler: 
Skandinavisk Motor Co. A/S, Odense, Telefon 3546. 
Magnus Christiansen, Aalborg, Telefon 6522. 

Him-Jcnsen, Kastrup Lufthavn, Telefon Kastrup 1010. 
Aage Heidemann, Aarhus, Telefon 3715 og 3775. 

Se »Cub« udstillet i Lyngby Automobil Central ved Lyngby Hotel. 

Cub Jliæcæøf• Co. L•d., Copenhøgen. 
Fabrik og Flyveskole: Hovedkontor: 

Lundtofte pr. Lyngby. - Telefon: Hjortekær 135. Sundkrogsgade 3, København Ø. - Tlf.: C. 9993. 

Range Development Unit< (en En
hed, der udelukkende beskæftiger sig 
med Flyvninger over lange Distan
cer) raader over fem saadanne i\laski
ner. Den er udstyret med en Bristol 
Pegasus luftkølet Stjernemotor, og 
ikke paa et eneste Tidspunkt under 
hele Rekordflyvningen har der været 
det mindste i Vejen med nogen af de 
tre deltagende Maskinenrs Motorer. 

Wellesley Standardtypen har en 
største Hastighed paa 336 km/ T og 
en Marchhastighed paa 288 km/ T, og 
den kan tilbagelægge en Distance paa 
4 720 km uden Mellemlanding, medfø
rende en Bombelast paa 450 kg. Den 
kan medføre en Last af Bomber fra 
225 kg op til 900 kg. Udstyret med 
en Pegasus XX Motor, der udvikler 
835 HK i 2550 m, kan Wellesley op
naa en største Hastighed paa 364,8 
km/T. Med fuld Normallast er Lan
dingshastigheden 91 km/T. 

Langdistance-Typen har ekstra 
Brændstoftanke, og den forreste Del 
af Kroppen er noget bredere end Stan
dardtypen. Der er indrettet el sær
ligt Rum til Navigatøren. Mellem det 
forreste og det bageste Sæde er der 
anbragt en Overbygning saaledes, at 
der fremkommer en lukket Kabine. 
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Her i den ene Side af Kroppen er an
bragt en Køjebænk, hvor den ene af 
Besætningens tre Mand kan hvile. 

Hver af de tre l\Iaskiners Naviga
tionsudstyr omfattede Sende- og 
Modtagesæt; to Sekstanter til astrono
miske Observationer; tre Kompasser 
og to Afdriftsmaalere. Hver af Maski
nerne var udstyret med automatisk 
Styring. Den tre Mands Besætning 
var hele Tiden i nøje Forbindelse 
indbyrdes ved Hjælp af el speclelt 
Telefonsystem med Forstærkere, der 
lod Talen gaa igennem Hovedtelefo
nerne til Trods for at disse blev an
bragt uden paa Flyverhætten. Hver 
Mand var iklædt en elektrisk opvar
met Flyverdragt, og de havde Briller, 
hvis Glas ikke kunde fryse til. Provi
anten bestod af Kød (Fjerkræ), fri
ske og tørrede Frugter, Chocolade, 
Kaffe paa Termoflasker og Appelsin
vand. 

Den særlige Gruppe indenfor Royal 
Air Force, der skæfliger sig med 
Langdistance-Flyvninger, har som 
særlige Opgaver at undersøge de 
mange Problemer, der vedrører F1yv
ninger over meget lange Distancer, 
saasom Navigationshjælpemidler, :Ma
skintype, Motortype o. s. v. 

Længderekorden, som Sovjetunio
nen var Indehaver af, var paa lidt 
over 10.000 km, og man forventer, at 
Federation Aeronaulique Internatio
nale vil anerkende den nye engelske 
Rekord med ca. 11.460 km. 

Codan 
Gummistøvler 



TRAFIKFLYVERENS DAGLIGE ARBEJDE 
VED Hjælp af Radioen og de efter

haanden fremkomne Instrumen
ter, der virkelig tillod sikker Flyv
ning uden Sigt, og Flyverens Erfa
ring i Forbindelse med de moderne 
Motorers store Driftssikkerhed kom 
der rigtig Fart i Trafikflyvningen -
og den moderne Trafikmaskine er 
derfor gaaet ind i det rejsende Pu
blikums Bevidsthed som et ganske 
selvfølgeligt Trafikmiddel. Maskiner
ne kommer og gaar paa Klokkeslet, 
Ruterne gennemføres med op imod 
100 % Regelmæssighed Aaret runc}t, 
Dag og Nat i al Slags Vejr. 

At dette er blevet muligt, skyldes 
foruden det moderne Flyvemateriel 
og -Instrumenter ogsaa Vejrtjenesten, 
Sikkerhedstjenesten, Radiotjenesten 
og ikke mindst den moderne Radio
baake, der hjælper Trafikflyveren til 
Landing selv i meget daarligt Vejr. 

Forinden Trafikflyveren starter til 
Dagens Flyvning, har han under
søgt og kvitteret for Brændstofbe
holdningen, Passagerernes Antal og 
Godsets Vægt. Den autoriserede Kon
trollør, der har Ansvaret for Maski
nen, udsteder en Sikkerhedsattest for 
at alt er i Orden efter det meget ind
gaaende Eftersyn, som har fundet 
Sted siden Maskinen sidst var i Luf
ten. Flyveren undersøger Vejr- og 
Vindforholdene for den paagældende 
Rute og beregner sin Flyvehøjde og 
Afdrift derefter. 

Saa tager han som sidste Mand 
Plads i den ventende Maskine ved Si
den af sin uundværlige Ledsager i 
Førerrummet, Flyvemekanikeren, Ra
diotelegrafisten, 2. Fører!!n, alt i een 
og samme Person. Paa Tegn fra 
Kontroltaarnet ruller Maskinen ud 
til Start, og et Øjeblik efter gives der 
Fuldgas, og saa tager Flyveren hur
tigt Kurs mod Maalet, direkte uden 
mange Meters Afvigelse fra den lige 
Linie. Maskinen er nu en lille Ver
den for sig et eller andet Sted, over 
eller inde i Skyerne, alt efter Forhol
dene. - Trafikflyveren er Skipperen 
om Bord med hele Ansvaret - og 
han er· sig sit Ansvar bevidst. Vi er 
dog under hele Flyvningen stad:g i 
Forbindelse med Stationerne paa 
Jorden. 

Nu skuld,e man tro, at del virkede 
kedeligt at flyve den samme Rute 
Gang paa Gang, men det er ikke Til
fældet. Turen er aldrig helt den 

Af Luftkaptajn Harald Hansen 

samme. Er det højt og fint Vejr paa 
Strækningen, har Vejrdoktoren, som 
den Profet kaldes, der staar for Vejr
tjeneste, kun ringe Interesse for Tra
fikflyveren. Er Vejret derimod lavt 
med Tange og andre ubehagel :ge 
Forhold, saa fyldes Vejrdoktorens 
Kontor indtil Trængsel af inden- og 
udenlandske Flyvere. For saa er det 
ham, der er Midtpunktet i Lufthav
nen - af ham afhænger mangt og 
meget. Han modtager gennem Ra
diostationen Meldingerne fra Vejr
stationer i Talkoder og omsætter dem 
i klart Sprog til os paa vores Vejr
seddel. 

Enhver Flyver faar sin Vejrseddel 
med paa Turen. Det er yderst sjæl
dent, at en Tur bliver fuldstændig 
afblæst paa Grund af Vejret, vi ken
der af Erfaring Vejret og dets Særhe
der paa de forskellige Strækning r. 
Man nærer ingen Betænkelighed::r 
ved at starte f. Eks. til Berlin, selv 
om der meldes Brandtaage, og selv
om Kastrup ogsaa er fuldstændig 
lukket. I de allerfleste Tilfælde er 
Taagen nemlig borte, inden vi ca. 2 
Timer senere naar derned. Skulde 
det mod Forventning ikke være Til
fældet, saa bliver man pr. Radio di
rigeret et andet Sted hen, hvor Vej
ret er bedre. Forinden Start overho
vedet finder Sted, maa der nemlig 
altid mindst være to Muligheder for 
Landing andre Steder, og Benzinbe
holdningen før Starten bliver altsaa 
afhængig af disse Forhold. 

Paa Berlinerruten bliver Stettin 
ofte benyttet som Mellemlandings
plads. Dens lave Beliggenhed gør 
Landing mulig selv under meget 
daarlige Vejrforhold. Engang sidste 
Vinter kom der efterhaanden 28 Ma
skiner til denne Plads, som er luk
ket for al offentlig Lufttrafik i Vin
termaanederne. Fra alle Sider kom 
Maskinerne helt fra London, Kon·gs
berg, Stockholm og Miinchen. Stettin 
var den Dag det eneste Sted, man 
kunde lande. Selv kom jeg med 13 
Passagerer fra Københa,•n og skuld e 
til Berlin. Vi havde været over Ber
lin inde i Tange. Der var Taage over 
selve Flyvepladsen, og der var ingen 
Tegn til, at den vilde lette. 

Efterhaanden laa vi 11 Maskiner 

over Byen, hver især i den Højde, 
der var opgivet af Flyvelederen i 
Berlin, men alle inde i Taagen. Een 
efter een fik Maskinerne Tilladelse 
til at forsøge Landing efter Radiobaa
ken, men Chancerne for Landing var 
meget smaa. Der skal nemlig være 
nogen Sigt og nogen Skyhøjde for at 
kunne lande efter Baaken. I aldeles 
tæt Taage lader det sig ikke gøre. 
Hver af Maskinerne fik tildelt et 
Landingsnummer og havde saa bare 
at vente, men det koster Benzin at 
vente, og jeg maatte til sidst vende 
tilbage til Slettin for ikke at løbe no
gen Risiko. 

Der laa vi saa og ventede paa, at 
Berlin skulde give Tilladelse til 
Start. Meq Tiden gik, og Passagerer
ne blev sultne og utaalmodige. Nu 
er det saadan sin egen Sag at komme 
ned paa en tysk Flyveplads, som kun 
er beregnet for Militær; men jeg fik 
af Kommandanten Tilladelse til at gaa 
over i Officersmessen med mine Pa~
sagerer, og her blev de beværtet paa 
det bedste. De 3 Timers Ventetid føl
tes for de fleste kun som en ekstra 
Oplevelse. Ved saadan en Lejlighed 
kommer Flyveren i nærmere Kontakt 
med Passagererne, men almindelig
vis sker det ikke. Tidligere h 'lste 
Flyveren paa sine Passagerer, man 
præsenterede sig og talte om Mulig
hederne for at gennemføre Turen, om 
Vejret, og hvad der ellers kunde være 
af Interesse. Man fik ogsaa Passa
gerernes Mening at vide om de for
skellige Flyveres Maade at flyve paa. 
Den Flyver fløj altid stille og roligt, 
mens den og den bar sig helt for
kert ad. Forsøgte man at henvise til, 
at det kunde være Vejrforholdene, 
der var Skyld i Forskellen, fik man 
som oftest et Skuldertræk. Hver 
Passager havde sin Favoritflyver. 

Nu kan det ske, at en Passager 
spørger om Vejret paa Endestatio
nen, men som Regel sætter Passage
rerne sig til Rettei Maskinen med de
res Aviser eller Bøger, uanset hvor
dan Vejret er. 

Stamgæsterne hilser altid med et 
genkendende Nik, en enkelt afleve
rer en Haandfuld Karameller til Be
sætningen, og man faar samtidig at 
vide, hvor mange Kilometer han nu 
har fløjer ialt. Han er den Passager, 
der har fløjet mest paa de internatio
nale Ruter. 
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Saa er der den Type Passagerer, 
der sidder med Uret i Haanden og 
lurer paa den mindste Forsinkelse .!I
ler den mindste Uregelmæssighed og 
ikke undlader at gøre Bemærkning 
derom. , Hvorfor starter vi ikke? 
Hvad venter vi paa?c o. s. v. En 
kendt københavnsk Dame kom hen 
til mig efter en Landing i Berlin og 
sagde : »Hør, lille De, De har sjusket 
noget med os paa det sidste<. For
holdet var det, at vi hele Tiden hav
de fløjet over et helt lukket Skydæk
ke i 2500 Meters Højde i det herligste 
Solskinsvejr, og uden saa meget som 
den mindste Bevægelse i Maskinen. 
Men alting faar en Ende, og ned 
skulde vi. Nede under Skylaget var 
det noget uroligt, og det havde irri
teret Damen, at hun fik en 10 Minut
ters Flyvning i uroligt Vejr. :,De kun
de jo have ventet med at ga ned, ind
til vi var over Pladsen, der var saa 
rart deroppe,« sagde hun. Jeg for
søgte at forklare hende, at det ikke 
kunde lade sig gøre pludselig at gaa 
ned fra 2500 Meters Højde, det maa 
gaa langsomt. Øret kan højst taale 
2- 3 Meters Højdeforandring pr. Se
kund. Men hun fastholdt haardnak
ket sit Standpunkt og forsvandt ind 
i Paskontrollen med Bemærkningen: 
,Jeg gentager De har sjusket med O<; 

paa det sidste.< Der var altsaa intet 
at stille op med hende, saa jeg maa 
vel have sjusket - færdig. 

En anden Passager havde til Fly
velederen i London bemærket, at 
Flyveren vist ikke rigtig kendte 
Vejen. Flyveren havde siddet med 
Europakortet paa Skødet lige fra 
Hamburg, og til vi landede i London, 
sagde han. At jeg havde gjort det for 
at beskytte mig mod Solen, der kan 
være meget generende, kunde han jo 
ikke ane, og han fik det heller ikke 
at vide. 

Om Natten paa Postruten er man 
fri for den Slags. Postsækkene og 
Godspakkerne bliver liggende tavse 
og finder sig uden Vrøvl i alt, selv 
en Mellemlanding. 

Der findes dog heldigvis endnu og
saa den begejstrede Passager, for 
hvem Flyveturen var et Eventyr og 
en Oplevelse, som han mener, han 
bør takke for. Saaledes havde jeg en 
Mand med fra Oslo, stor og kraftig 
var han, sikkert en Mand der til dag
lig arbejdede i de store Skove. - Ef
ter Landingen i Kastrup kom han 
hen til mig, rakte mig en barket 
Næve og takkede mig for Turen. Han 
fortalte, hvor herligt det havde væ
ret, og at han havde sparet sammen 
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Frrv 
til Turen i flere Aar. Det han var 
mest imponeret over, var København 
set fra oven i slraalende Solskin. 
Han spurgte mig samtidig, om vi ikke 
skulde spise en god Frokost sammen, 
men det maatte jeg dog ive Afkald 
paa, jeg skulde videre til London, og 
Opholdet i Kastrup er kun kort, ofte 
kun nogle Minutter. Der skal naas 
en Masse i den korte Tid. 

Med Andersen ved Baren i Forhal
len har man en fast Aftale, om at Kaf
fen skal være skænket og tilberedt, 
naar vi lander. Medens denne sluges, 
skriver man under her og der. Be
stemmer Benzinpaafyldning, undersø
ger Vejret for det næste Stykke af Ru
ten. Saa melder Trafiklederen klar 
med Ekspeditionen. Det er Starttid. 
Man styrter ud til Maskinen. Afsted 
igen. Starttiderne skal overholdes. 

Ved Ekstraflyvninger, der er meget 
eftertragtede af Trafikflyverne, ven
der noget af Flyvningens Eventyr til
bage. Man bliver ligesom stillet noget 
mere frit - og der ·har været mange 
forskellige Opgaver at løse. Blandt 
andet i Sygdomstilfælde - og under 
Isflyvningerne - var det spændende 
og interessant at være den, der bragte 
Forbindelsen mellem de indefrosne 
Landsdele i Orden. 

En meget interessant Opgave var 
det, da Politiken skulde prøve at fo
tografere hele Danmark fra Flyvema
skinen. Med en 3-motors Fokker naae
de jeg helt op i 6000 l\leters Højde. 
Fotografen fik en Serie udmærkede 
Billeder, men det var ikke alle de om
bordværende, der befandt sig lige 
godt i den tynde Luft deroppe. Det 
kneb noget med at faa Vejret, og An
sigtsfarven var lidt grønlig. 

Lovgivningsmagten har ogsaa lagt 
sin Haand paa Flyvningen. Luften er 
ikke længere nogen fri Tumleplads 
for Flyverne. Ganske vist er der in
gen Hastighedsgrænse og intet Færd
selspoliti, men til Gengæld er der 
Masser af Be:,temmelser og Forskrif
ter, der skal efterkommes. Maskiner
ne kan i godt Vejr færdes nogenlunde 
frit i Luften, men saasnart, der kan 
være Tale om den ringeste l\lulighed 
for Sammenstød, bestemmer Sikker
he,fatjenesten, hvor og hvorledes der 
skal flyves. I daarligt Vejr faar en 
Maskine uden Radio overhovedet ikke 
Tilladelse til at starte. 

Et Eksempel paa at Loven ogsaa 
gælder i Luften, fik jeg ved en Nød
landing i Nærheden af Køge. .Jeg var 
startet i Taage fra Kastrup med en 
eenmotors Maskine og skulde til Ham-

burg. 7 Minutter efter Starten, hvor 
jeg befandt mig over Køge Bugt, 
knækkede et Olierør, og Olien strøm
mede ud. Jeg maatte altsaa lande øje
blikkelig. Trods Tage og stillestaaen
dc Motor var jeg saa heldig at faa sat 
Maskinen ubeskadiget paa Jorden. 
Told og Politi kom til Stede, som de 
skal ved en saadan Lejlighed. Nogl t 
Dage senere modtog jeg en Skrivelse 
fra Ministeriet gaaende ud paa, at jeg 
den og den Dato havde foretaget en 
Landing ved Køge og ved den Lejlig
hed ikke havde haft mit Førerkort 
hos mig. Sagen blev dog afgjort med 
en Advarsel. 

Medens en Nødlanding tidligere 
var ret almindelig, maa jeg søge helt 
tilbage til Vinteren 1932 (samme Aar 
som Tilfældet ved Køge) for al m :n
des en rigtig Nødlanding. Det var 
paa Saltholm. 

Efter at have afleveret Passerer fra 
Berlin i Malmø startede Mekan iker 
Aage Hansen og jeg med en een-mo
tors Fokker for at flyve hjem til Ka
strup. Det var Storm med Snebyger 
og bælgmørkt. Nogle Minutter ef er 
Starten, da vi vel har været Halv
vejen, gik Motoren i Staa, saa vi 
maatte ned øjeblikkelig. Jeg vidste, 
at Saltholm laa et Sted forude. Der 
var intet at gøre end vente og se, 
hvad der vilde komme nedeunder, 
Vand, Is eller Land. 

Vi var saa heldige at komme ube
skadiget ned paa Østkysten af Salt
holm. Sneen væltede ned, og vi tur
de ikke blive i Maskinen, som hop
pede og dansede i Stormen. Vi over
lod Maskinen til sin Skæbne, og med 
hinanden i Haanden begyndte vi vor 
besværlige l\farchtur i Snestormen 
for at naa frem til Øens eneste Tele
fon. Det varede 1 ½ Time, inden vi 
fandt Gaardejer Knudsen og fik med
delt Omverdenen, at vi var i god Behold, 

Undervejs tænkte jeg stadig paa 
alle de unødig bekymrede Menne
sker i Lufthavnen; kunde jeg dog 
bare raabe til dem de Par Kilometer 
over Vandet. Jeg saa for mig Ilille
det af den oprørte Lufthavn. Radio
folkene, der forgæves lytter, efter at 
Forbindelsen er afbrudt. De vil ikke 
opgive Haabet om at høre vort Kal
designal igen. Omkring dem staar en 
Kreds af tavse Mennesker og vogter 
paa hver en Bevægelse, de foretager 
sig. Stormen er blevet til Orkan. Det 
sner baade fra oven og fra neden. 
Luftfartens Folk arbejder under Høj
tryk paa at sætte Redningsforstalt
ninger i Gang, og imens traver vi her 
omkring i vore tykke Flyverdragter. 

(Fortsættes Side 25) 



Med British -Airways i Skymassernes Ferige 
FRA Luften kan man ikke se eller 

opleve nogetc, er en Bemærkning, 
man ofte hører Folk komme med -
NB. Folk, der aldrig selv har været 
paa Vingerne. Men det er en gans~e 
fejlagtig Opfattelse, at man intet kan 
se eller opleve i Luften - tvært
imod. Ganske vist ser man ikke det 
samme fra et Aeroplan, som fra et 
Automobils Ruder, men til Gengæld 
oplever man Ting i Luften, som den, 
der aldrig har hævet sig fra Jordeh, 
ofte vil nægte at tro paa. Sceneriet 
over Skyerne f. Eks. er af en saa su
blim Skønhed, at man griber sig i at 
gnide Øjnene og spørge sig selv, om 
man ikke drømmer. 

Og da British Airways' store Mo
noplan hævede sig fra den graadisede 
Kastrup Lufthavn, fortrød Passage
rerne sikkert ikke, at de havde valgt 
Luftvejen til London. 

Vi havde næppe været paa Vin
gerne i ti Minutter, før Solen brød 
frem over Skyerne, mens Køgebugt 
saa mørk og alt andet end indbyden
de ud to tusind Meter under os. So'en 
holdt os med Selskab hele Vejen t'l 
Hamburg. Naar der var Huller i Sky
laget, saa vi Lollands frugtbare Mar
ker, Fehmern Bælt, hvor et enkelt 
Skib pløjede mod den stive Vind, og 
det første Stykke Tyskland - alt
sammrn trist og graat, som Vinter,•rjr 
nu engang er paa disse Breddegrader. 

Men for os skinnede Solen, og vi 
havde nærmest Medlidenhed med 
Staklerne, der tænderklaprende sad 
ved Rattet i deres Autoer paa de 
vindomsuste Veje, hvor ikke en Sol
straale kunde sætte lidt Kulør paa 

FLYV's Medarbejder har fo
retaget en Serie Flyverejs er til 
England og Skotland og skil
drer i denne og følgende Ar
tikler Rejserne, der har været 
rige paa spændende og inter
essante Enkeltheder, men de 
viser ogsaa, hvor højt Flyve
teknikken og Sikkerheden ved 
Flyverejser nu staar. 

Vi starter nu fra Kastrup 
Luf lhavn og flyver med Bri
lish Airways til London. :__ -

Førerrum og Instrumentbord i en af 
de store Lockheed Electra Maskiner. 

/ RO\JTE MAP 

det ensformige, graa-brune Land
skab. Vi sad lunt og behageligt i den 
store Lockheed Electra Maskine, 
som støt og roligt havde Kurs mod 
Hamburg. 

Men da vi landede paa Fuhlsbilt
tel, Hamburgs Flyveplads, og steg ud 
af Maskinen, gjaldt det blot om hur
tigst muligt at faa den varme Vinter
frakke paa. Vi var igen tilbage i Vir
keligheden: en susende, raakold Vind, 
der fo'r over den store Aerodrom og 
hvinede omkring Hjørnerne af Ad
ministrationsbygningen. Folk, som 
nysgerrigt stod udenfor den afspær
rede Flyveplads, ..saa' saa forfrosne 
og forkomne ud, mens de ivrigt dis
kuterede det staalblanke Monoplan, 
der trods den susende Vind var lan
det, som var det vindstille. 

Efter et kort Ophold i Fuhlsbilttel 
startede vi paany, og inden vi havde 
naaet Grænsen mellem Tyskland og 
Holland var vi igen paa Vej op mod 
det evige Solskin uden derfor at mi
ste »Rontakt« med Landslrnbet under os. 

Altimeteret viste 3500 Meter, og i 
denne Højde laa Skymassernes Fe
rige. Dybt nede saa vi af og til Glimt 
af den graa-blaa Nordsø med toppede 
Bølger, der skummede hvidt af Ra
seri. Men Opmærksomheden rettede 
sig mod de fantastiske Skymas er, 
hvis Formationer henledte Tanken 
paa de Beskrivelser af Feriger, man 
kender fra sine Børnebøger. Solen, 
som var begyndt at synke, ødslede 
med et Bundt af spindelvæ~sfine 
Straaler,' der fik Skydækket til at bril
lere i en saadan Farveglans, et Farve
orgie med utallige Variationer, at 

LONDON • HAMBURG • COPENHAGEN • STOCKHOL 

.. 

Kort over British Airways Rute København- London. 
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>Næsen« lukkes til paa clen store Lockheed Electra Maskine, ef ler at 
Passagerernes Bagage er blevet stuvet ned. 

man simpelt hen nægtede at tro sine 
egne Øjne. Dunlette Skyer sejlede 
graciøst over massive Formationer i 
hvidt, rødligt, blaa-gult og violet. 
Smaa snurrige Toppe af snehvide 
Skyer stak op i en blaalig, uendelig 
Flade, der mindede om et Hav, som 
pludselig var stivnet, netop som 
Stormen var paa sit højeste. Fanta
stisk formede Dale og Bjerge, bløde 
Konturer, skabtes af Skymasserne, 
som langsomt forskubbedes i et 
orangegult Skær. Som Baggrund ind
rammedes den nedgaaende Sols Far
vespektre af kolosagtige, blødt afrun
dede, snehvide Skyformationer, der 
dannede de forunderligste Figurer. 

Vi kunde ikke blive trætte af at be
tragte dette fantastiske Syn. Det af 
Luftfartsselskabet til Passagererne ud
leverede Læsemateriaie laa urørt i 
Skødet, og man glemte næsten at læse 
den lille Bulletin, som man hver 
halve Time fik overrakt af Radiotele
grafisten, en Bulletin, der holder 
Passagererne underrettet om Stedet, 
man flyver over, l\laskinens Hastighed, 
hvilken Højde, den be,·æger sig i, o. s. v. 

Under det sidste Stykke over Nord
søen lod Pilot'en Maskinen stige til 
4200 Meter, og vi erfarede, at Tempe
raturen udenfor var + 20 Gr. Celsius! 

Indenfor i Kabinen sad man i be
hagelig Stuetemperatur og diskutere
de det fantastiske, æventyrag ige 
Skyrige, vi fløj over. Først da vi 
nærmede os den engelske Kyst, to 
Kilometer syd for Harwich, begyndte 
Maskinen langsomt at gaa ned efter. 
Og -da vi var et godt Stykke inde over 
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England, var vi samtidig tilbage i den 
bitre, kolde Virkelighed: Taage, Regn, 
Kulde ...... « med Udsigt til Storm fra 
Nord-Vest«, som Radioen lidet hen
synsfuldt oplyste om. 

Men da vi omsider landede paa He
ston Airport, der nød Verdensberøm
melse, da Chamberlain i en af British 
Airways' Maskiner fløj derfra til sit 
første Møde med Hitler, havde vi op
levet et Syn, som almindelige >Land
krabber« uden Tvivl vilde misunde 
os .. .. .. for det kunde i hvert Fald 
ikke opleves paa Jorden. For en kort 
Stund, altfor kort desværre, havde vi 
bevæget os i Fantasiens Verden, tak
ket være den vidunderlige Opfin
delse: Flyvemaskinen. 

Men havde Turen fra København 
til London været fantastisk, saa er 
Historien om British Airways ikke 
mindre fantastisk, og - Selskabet er 
i Størrelse vokset med lige saa stor Fart 
som dets egne hurtiggaaende i\laskincr. 

Den lste Oktober 1935 dannedes 
British Airways ved en Sammenslut
ning af Hillman's Airways, United 
Airways og Spartan Airways, og i 
August 1936 indlemmedes ogsaa Bri
tish Continental Airways. 

Det er værd at notere, at British 
Airways er det eneste britiske Flyve
selskab, der besørger den faste Nat
postservice, ligesom det er det eneste 
britiske Selskab, der beflyver Skan
dinavien. Dets Non-stop Rute mel
lem Hamburg og London er for Øje
blikket den hurtigste. I Februar 1936 
fik British Airways overdraget Ret
ten til at flyve med Post til Skandi-

navien. Og dette var det første Bi
drag fra Regeringen, som er blevet 
givet et selvstændigt Flyveselskab i 
Storbritannien. 

Den 17. Februar fløj den første Ma
skine paa denne Rute, og en Maaned 
senere blev den officielt indviet af 
Englands Postmaster-General. Det var 
første Gang Post forlod det britiske 
Rige ad Luftvejen uden at skulle fran 
keres med ekstra Porto. Ruten gik 
dengang fra London via Hamburg til 
København og Malmø, men blev kort 
Tid efter udvidet til at indbefatte 
Stockholm. Senere erhvervede Selska
bet Kontrakt for Transport af Natpo:it 
mellem London og Berlin via Køln og 
Hannover. 

British Airways flyver Strækningen 
London- Hannover. Herfra viderebe
sørges Posten i Samarbejde med AB 
Aerotransport og Det Danske Luft
fartselskab. Og Natpostruten mellem 
London og Berlin foregaar i Samar
bejde med Deutsche Lufthansa. 

Sidste Aar meddelte den britiske 
Regering, at den havde valgt British 
Airways til at flyve paa Syd-Amerika. 
Ruten vil gaa over Sydatlanten via 
Lissabon og Vest-Afrika. For Øjeblik
ket prøveflyves de store nye Lo::k
heed 14 Super Eletra Maskiner, som 
skal opretholde Ruten. Forud for 
Prøveflyvningerne er gaaet et stort Ar-

B R I T I S H A I R W A Y S 
LONDON 
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Med passende Mellemrum leveres der 
Passagererne en saadan Seddel for at 

orientere dem paa Flyverejsen. 



bejde med Inspektion af de forskellige 
Aerodromer, man anløber, og i For
bindelse ~ermed foretoges en Non
stop Flyvning fra London til Stock
holm i September forrige Aar. Det er 
første Gang at et Civilaeroplan har 
fløjet Non-stop mellem de to Hoved
stæder. Man valgte denne Rute, fordi 
Distancen mellem London og Stoek
holm kun er smaa 100 eng. Mil kor
tere end mellem London og Lissabon, 
den Rute, som de nye hurtigtgaaende 
Maskiner om kort Tid skal flyve i 
fast Fart. Andre Aeroplaner af sam
me Type er bestilt af British Air
ways og skal besørge Trafiken mel
lem de britiske Øer og Bathurst i 
·Vest-Afrika. Prøveturen til Stock
holm forløb over al Forventning. Man 
slog ovenikøbet en Rekord, idet Tu
ren fra London til Sverrigs Hoved
stad gjordes paa 4 Timer og 16 Mi
nutte'r, hvilket gav en Gennemsnits
hastighed af 212 eng. Mil i Timen. 

British Airways' Luftflaade besta'.lr 
af de kendte, meget hurtige Lockheed 
Electra Maskiner til Passagerbefor
dring, Junkers Ju. 52 til Natpostruten 
paa Tyskland, samt et Fokker Aero
plan og en Electra til British Air
ways' >Trainig Schoolc i Heston, 
hvor Selskabets Pilot'er, Mekanikere 
og Radiotelegrafister undervises og 
gør sig bekendt med de sidste Nyhe
der indenfor Flyvningen. 

Junkers Ju. 52 Maskinerne er af 
samme Type som de, Deutsche Luft
fansa anvender. Det er Monoplaner' 
med tre 600 Hestekræfters Pratt og 
Whitney Wasp Motorer, og deres 
Gennemsnitshastighed i 5000 Fods 
Højde er 155 eng. Mil. i Timen. 

Lockheed Electra Monoplanerne er 
forsynet med to Pratt og Whitney 
Wasp-Junior Motorer, der hver ud-

Brilish Airways' Hovedkvarter paa lleston Flyveplads, der blev verdensberømt, 
da Mr. Chamberlain fløj herfra paa sin historiske Luftrejse til Tyskland. 

vikler 450 Hestekræfter med 2.300 
Omdrejninger i Minuttet. Hastighe
den ved Havoverfladen er 176 eng. 
Mil i Timen, naar Maskinen er fuldt 
lastet. Landingshjulene er udstyret 
med Goodyears hydrauliske Brem-,er 
og hæves op under Maskinen ved 
Hjælp af en elektrisk Anordning. 
Særlig behageligt for Passagererne er 
den fortrinlige Lydisolation, der til
lader almindelig Samtale, selvom de 
to kraftige Motorer løber for fuldt .Drøn. 

Alle Maskinerne er udstyrede med 
Marconi's >two-way radio« og andre 
Marconi Installationer, der gør det 
muligt at nærme sig en Aerodrom 
kun ved Hjælp af en Indikator paa 
Instrumentbrædtet. 

Naar man ser alle de Maalere, Vi
ser og Skiver med Tal, som sidder 
tæl over og ved Siden af hinanden 
paa det store Instrumentbrædt i Fø
rerkabinen, forbavses man over, at 
et Menneske virkelig kan holde Kon
trol med det altsammen paa en Gang. 
Der er Kontroluhre for Propellernes 
Omdrejningshastighed, - Motorerne~ 
Temperatur, Kaburatorblanding m. 
m.; der er Instrumenter, som maa
ler Temperaturen udenfor eller Fug
tigheden, Udblæsningsmaaler, Højde
maalere, og Instrumenter til Blind
flyvning. 

En af den senere Tids betydeligste 
Forbedringer er Goodrich's >anti
icingc-Stof, som smøres foran paa 
Planerne og forhindrer Isdannelser, 
hvorved en tidligere stor Risiko un
der Flyvning i Snestorm f. Eks. er 
fuldstændig bortelimineret. 

De hurtigste af Lockheed Maskiner
ne er Lockheed 14 Super Electra, 
som nu skal flyve paa Vest-Afrika og 
Syd-Amerika. Deres to Wright Cy
clone Motorer udvikler normalt hver 
850 Hestekræfter, som dog forøges til 
900 under Starten fra Flyvepladsen. 
Deres Maksimumshastighed i en Høj
de af 8.700 Fod er ikke mindre end 
265 eng. Mil i Timen - eller 425 km! 

Det er rent ud sagt fantastisk, selv 
indenfor Flyvningens Omraade, hvad 
British Airways har naaet siden Sel
skabets Dannelse i Hl35. 

En >Lockheed Electra« paa Heston Flyveplads. Scot. 
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Den danske Sportsflyvemaskine KZ II Sport 
SKANDINAVISK AERO-INDUSTRI 

A/S, Kastrup, der forlængst er i 
Gang med Seriefabrikation af Flyve
maskiner af Typen KZII (se :.Flyv« 
Nr. 1/1938 Side 13), har paabegyndt 
Fabrikationen af en ny Serie Maski
ner, ligeledes konstrueret af de to 
Teknikere Kramme & Zeuthen, og 
den nye Type har faaet Betegnelsen 
KZII Sport. 

Det er et fritbærende, lavvinget 
Monoplan med aabent Fører- og Pas
sagerrum bagved hinanden, og Ma
skinen er særlig beregnet som Sports
og Skolemaskine baade for civile og 
militære Flyveskoler. Den er udsty
ret med en 105 HK Hirth Motor 504 
A II, der giver den en Marchhastig
hed paa ca. 200 km/T. Typen er i 
Besiddelse af overordentlig gode 
Kunstflyvningsegenskaber. 

Efter den første Demonstration i 
Kastrup Lufthavn vakte Maskinen stor 
Begejstring ikke blot paa Grund af 
sine udmærkede Flyveegenskaber, 
men ogsaa grundet paa dens meget 
smukke Linier. Faa Dage senere fløj 
KZII Sport paa en Demonstrations
tur til Sverrig, og besøgte bl. a. Gøte
borg og Stockholm, hvor baade civile 
og militære svenske Flyvere prøvede 
Maskinen, og alle som een udtalte de 
deres udelte Beundring over den nye 
danske Maskine. I Stockholm havde 
bl. a. den i Danmark kendte Flyver 
fra Nobile's Redningsekspedition, 
Kaptajn Thunberg, Lejlighed til at 
flyve :>Sporteen. 

Om selve Konstruktionens Enkelt
heder skal nævnes følgende: 

Kroppen er bygget af svejsede 
Krommolybdæn Staalrør, og er be
klædt med Lærred, der bæres af et 
Skl'lct af Finerspanter og Spruce-Lister. 

Bæreplanet er sammensat af tre 
Dele. De to Planhalvdele er af Træ 
beklædt med Krydsfiner, medens 
Centralplanet er bygget af svejsede 
Staalrør. De to Planhalvdele er fast 
boltet til Centralplanet saaledes, at de 
ikke som paa KZII Kupe kan klap
pes tilbage. Derved er opnaaet en no
get mindre Tornvægt. Paa Central
planet er anbragt en Luftbremse 
(Bagkantsklnp), der betjenes fra det 
bageste Sæde. 

Med Hensyn til de Belastningsprø
ver, som Bæreplanet har gennem
gaaet, henvises til den efterfølgende 
detaillerede Artikel herom. 

Haleparti. Haleplanet bestaar af 2 

parallelle Hovedbjælker, hvoraf den 
ene er udført som Bæreplanets Ho
vedbjælke, og den anden er en massiv 
Sprucebjælke. Baade Haleplan og 
Halefinne er beklædt med Finer, me
dens Højderor og Sideror er beklædt 
med Lærred. 

Paa Bagkanten af Højderoret er an
bragt en Trimklap, der betjenes fra 
Førersædet ved Hjælp af' et Bowdentræk. 

Understellet er af den fritbærende 
Type. Det er affjedret med Staalfje
dre, der afbremses med en mekanisk 
virkende Friktionsbremse. Kontras :ø
det optages af en mindre Stnalfjeder, 
der er anbragt paa Styret for det be
vægelige Ben. 

Understellet er fastgjort til den for
reste Centralplanbjælke, og Landings
stødet optages dels af denne Bjælke 
og dels af et Gitter, anbragt indven
digt i Centralplanet med sin bageste 
Del fastgjort til Bagbjælken. 

Hjulene er Lavtrykshjul. De er for
synet med mekaniske Bremser, der 
betjenes med Haanden. Bremsevirk
ningens Fordeling paa Hjulene styres 
af Siderorshnmmelen. Der findes et 
svingbart Halehjul, som er affjedret 
med mekanik afbremsede Stanl(iedre. 

Styretøj. Maskinen er udstyret med 
Dobbeltstyring. De to Styrepinde er 
forbundet med en Forbindelsesstang, 
der samtidig overfører Højdestyrin
gen og Vridningen for Klapstyringen. 
Alle bevægelige Dele i Styregrejerne 
ligger i Kuglelejer (ialt 40 Stk.). 
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KZII SPORT 

Fører~ og Passagersæde. Maskinen 
kan flyves fra begge Sæder. Der fin
des i hvert et Instrumentbrædt med 
alle til Skoleflyvning nødvendige In
strumenter, af hvilke en Del er frem
stillet her i Landet. 

Motoren er en 105 HK Hirth 504AII 
luftkølet Rækkemotor med hængende 
Cylindre. Den har et Benzinforbrug 
paa 25 1/ T. Der er to Brændstoftan
ke. Den ene er anbragt i Kroppen og 
den anden i Centralplanet. Benzinen 
pumpes fra Plantanken til Kroptan
ken ved Hjælp af en D. B. U. Pumpe. 
Kroptanken er indrettet med et Afløb 
fra Tankens Midte og et fra Tankens 
Bund. Under Rygflyvning stilles Ben
zinhanen saaledes, at Brændstoffet 
tilføres fra Kroptankens Midteafløb. 

Data for KZII Sport Typeluftfartøj. 

Spændvidde: 10,3 ru. 
Længde: 7,39 m. 
Højde (Hale paa Jord): 2,15 m. 
Spændvidde paa Haleplan: 3,2 m. 
Areal af Planer: 15 m2• 

Areal af Klapper: 1,65 m2• 

Areal af Haleplan: 1,60 m2• 

Areal af Højderor: 0,95 m2
• 

Areal af Finne: 0,25 m2• 

Areal af Sideror: 0,76 m2• 

Areal af Trimklap: 0,035 m2• 

Pilform: 0°. 
V-Form: 6,5 °. 
Sideforhold: 7,7. 
Effektiv Sideforhold: 7,35. 
Middelplankorde: 1,49 m. 
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'.:t Plankorde ved Plan tip; 0,87. 
Plankorde ved Fuselage: 2,1. 

:: Planprolil ved Planlip: NACA 23010. 
Planprom vrd Fuselage: NACA 23018. 
Indfokls,·inkel ved Plantip: + 0,5 o. 
Indfaldsvinkel ved Fuselage: + 3,5 o. 

* 
Tornvægt: 475 kg. 
Fuldvægt: 800 kg. 
Nyttelast: 325 kg. 
Fuld vægt, Kunstflyvning: 
Nyttelast: 250 kg. 
Brændstof: 110 1 80 kg. 
Olie: 4 l 3,6 kg. 
Brændstofforbrug: 25 1/T. 
Olieforbrug: 0,18 1/T. 
Rækkevidde: 850 km. 
Startlængde: 80 m. 
Landingsafløb m. Flaps 

ser: 90 m. 

725 kg. 

og Brem-

1\faximum vandret Hastigh.: 220 km,'T. 
Marchfart (2360 0/M): 196 km/T. 
Landingshastighed (fuld lastet): 73 

km/T. 
Stigelid til (fuld lastet) 1000 m: 4,5 Min. 
Stigetid til (fuld lastet) 2000 m: 10 Min. 
Stigetid til (fuld lastet) 3000 111: 18 1\lin. 
Praktisk Stigehøjde (0,5 m/sek): 5000 m. 

• 
Det er glædeligt at se, at Bygningen 

af private Flyvemaskiner i Danmark 
er i saa god Fremgang, og lige saa vel
gørende er det at konstatere, at de 
færdige Maskiner er absolut førsteklas
ses, baade hvad Konstruktion og Fly
veevne angaar, og der er al mulig 
Grund til at ønske det energisk arbej
dende Skandinavisk Aero-Jndustri AIS . 
Held og Lykke med Fremtiden. 

Prøvebelastning med KZ II Bæreplan 
Af E. Møller Hansen, Ing., M. I. F. 

SKANDINAVISK AERO INDUSTRI, 
der som bekendt fremstiller de 

danske Sporlsmaskiner KZII Kupe 
og KZII Sport, har ladet foretage en 
Belastningsprøve med Bæreplanet til 
KZII Kupe for at godtgøre, at Planets 
Styrke svarede til Beregningerne. 

KZII Maskinerne er beregnede i 
Overensstemmelme med de engelske 
Normer, som de fremstilles i >Air
worthiness Handbookc (Air Publica
lion No 1208) . 

Disse Normer foreskriver, at Planet 
skal have visse nærmere angivne 
mindste Sikkerhedsfaktorer under en 
Række Belastningstilfælde, hvoraf de 
vigtigste er: 

1) Centre of pressure forward ca
se«. (Vandret Flyvning med Tryk
centret i forreste Stilling.) 

2) Centre of pressure back case«. 
(Vandret Flyvning med Trykcentret i 
agterste Stilling.) 

3) >Up gust case« (Vandret Flyv
ning, hvorunder Luftfartøjet møder 
en pludselig opadrettet Luftstrøm med 
en Hastighed pap 25 H/Sek.) 

4) >Down gust case«. (Vandret 
Flyvning, hvorunder Luftfartøjet mo
der en pludselig nedadrettet Luft
strøm med en H::istighcd paa 25 H /Sek.) 

normale Væri:li ved vandret Flyvning 
med Trykcentret saa langt fremme 
som muligt. 

Luftfartøjets største tilladte Fuld
vægt er 7 50 kg. Da Planarealet er 
14,3 m 2, svarer dette til en Planbe
lastning 750- 14,3 = 52,5 kg/m~. 

Paa Fig. 1 ses, hvorledes denne Be
lastning er fordelt over Bæreplanet. 
Udregningen af Kurven, der paa 
Grund af, at Planet er spidsende og 
vredet (Indfaldsvinklen er ca. 4° 
mindre ved Plantippen end ved Ro
den) er et ret kompliceret Stykke Ar
bejde, er foretaget efter >Royal Air
force's Metode, som angivet i Air Pu
blication No 970: >Design require
ments for the Royal Airforce«. 

Paa samme Tegning er Fordelingen 
af Planets Egenvægt indlagt. Under 
Flyvning modvirker Egenvægten en 

Del af Opdriften, saaledes al den v·r 
kelige Belastning fremstilles ved Dif
ferensen mellem disse to Kurver. 

De engelske Forskrifter forlanger, 
at Bæreplanet, uden at ødelægges, i 
mindst eet Minut skal kunne udholde 
en Prøvebelastning, der svarer til % 

Belastningskurve for K Z li Bæreplall. 

af den nødvendige Brudstyrke. Del 
vil altsaa i dette Tilfælde sige: % 
(52,5 - Planegenvægt). 7 kg m2• 

Planet blev, som Fig. 2 viser, an
bragt med Undersiden opad, saaledes 
at det understøttedes i de fire Punk
ter, hvor det normalt er tilsluttet Fu
selagen. Derpaa blev de belastet med 
Sandsække svarende til den ovenfor 
angivne Last, hvorfra dog var lrukkel 
Planets Egenvægt, der naar Planet er 
vendt med Undersiden op, virker i 
samme Retning som Prøvelaslen. Jall 
blev der anbragt ca. 2 Tons Sand. 

Under denne Belastning maallcs 
Nedbøjningerne af en Række Punk
ter langs Bæreplanet til Brug ved Be
stemmelsen af dets elastiske Egenska
ber. Den største Nedbøjning (ved 
Plantippen) var ca. 100 mm. 

Efter at den fulde Last havde vir
ket i ca. 30 Min. foretoges der en 
grundig Undersøgelse af saavel Plan
beslagene som Planet som llclhecl, 
men da der ikke fandtes nogen Ure
gelmæssighed nogetsteds, afbrod 
man Forsøget, idet man konstaterede 
at Planet i styrkemæssig Henseende 
opfyldte de stillede Fordringer. 

For KZII Maskinerne er 1) >Centre 
of pressure forward case den, der gi
ver den haardesle Belastning. »Air
worthiness Handbook c forlanger her 
for Luftfartøjer, der som KZII Kupe 
ikke skal anvendes til Kunstflyvning, 
en Sikkerhedsfaktor paa 7,0. D. v. s. 
Bæreplanet maa først brydes, naar 
Belastningen har naaet 7 Gange den K Z li Bæreplan under Belastningsprøve. 
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Sport, Rejseh8$tlghed 200 km/T. • · 

~up(}, Rejsehasllg,hed 1 t 5 km/T. .. 

SK!IDINAlllSK 1\EIO INDUSTI "Is 
IASffllJiP 868 
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FOKKERS NYESTE JAGER 

Fokker Jager D 23. 

DEN nye Fokker D-23 Jager er el 
eensædet, lavvinget Monoplan 

med lukket Førersæde. Til Forskel 
fra alle tidligere Fokker-Konstruk
tioner er denne af helt Metal - saale
des at Fokker nu har brudt sit hidti
dige Princip med i hvert Fald at kon
struere Planerne af Træ. Understel
let der kan trækkes ind er karakte
ristisk derved, at Maskinen har >Næ
sehjul«, saaledes at man kan lande 
Maskinen med større Sikkerhed i Si
devind, hvilket navnlig til militært 
Brug maa siges at være en Fordel. 
Man kan nærme sig Jorden med for
holdsvis stejl Glidning uden at behøve 
at rette op inden Berøring med Jor
den. Man kan straks trække til i 
Bremserne, grundet paa Maskinens 
store Stabilitet paa Jorden uden Fare 
for Capotering. 

Jageren er udstyret med to Moto
rer i Tandem og bevæbnet med 4 Ma
skingeværer, hvoraf to med eksplo
sive Projektiler. To 8 mm Maskinge
værer er synkroniserede til Skydning 
gennem Propelslagene, 2- 13 mm 
monteret i hver >Krop«, idet Krop
pen er spaltet i 2 symetriske I-lakdrle. 

ten har kunnet fordeles paa 2 Steder, 
der hver for sig er mindre end 1 stor 
Enhed, hvorved Synsfeltets Størrelse 
er blevet begunstiget. 

Data for l\laskinen er i øvrigt: 

Spændvidde: 11,5 m. 
Planareal : 18,5 m2• 

Planbelastning: 160 kg/m•. 
Totalvægt: 2950 kg. 
Maximalhastighed: 525 km/T med 

2 Walter Sagilta ISR Motorer it 
528 HK, ialt .1056 HK. 

Marchfart: 390 km/T. 
Tophøjde: 9200 m til 8000 paa 16,0 

Min. 
Aktionsradius: 840 km. 

Med Rolls-Royce Merlin eller 2 
Daimler Benz vil Hastigheden være 
620 km/T med en Marchfart om
kring 480 km/T. • 

F okkers Kamp:: og 
Bombemaskine G::l 

G-1 er et lukket lavvinget, 2-rum
pet, 2-Motors Monoplan med Plads til 
efter Omstændighederne 2 eller 4 
Mand. 

Understellet kan trækkes 
0

ind, Ma
skinen er forsynet med to Motorer -
er iøvrigt stærkt forskellig fra de Fok
ker-Konstruktioner, vi ellers er vanl 
til at se. 

Spaltningen i to Kroppe med en 
Kabine i Midten fører Betragteren 
paa den Tanke, al den maa være stiv 
og uhaandterlig. Det er den imidler
tid ikke; thi den kan udfore al 
Kunstflyvning loop- rolling - immcl
mann turn - Spin osv. 

Den er kraftig bevæbnet, enten med 
to 23 mm Kanoner og toL 8 mm Maskin
geværer anbragt umiddelbart foran 
Føreren eller 8 it 10 l\Iaskingeværer 
ogsaa frontal skydende foran Foreren. 

Den har yderligere et l\laskingevær 
i agterste Sæde til Beskydning bagud. 

Af Bombelast kan medføres indlil 
500 kg og den kan anvendes til vand 
ret saavel som lodret Bombardement. 
da den er udstyret med Luftbremse til 
Brug ved lodret Styrt. 

Dens Data er iøvrigt: 

Spændvidde: 17,15 m. 
Længde: 11,5 m. 
Højde: 3,4 m. 
Planareal: 38,3 m'. 
Planbelastning: 12.5 kg/m2

• 

Bombelast: 500 kg. 
Totalvægt: 5000 kg. 
Maximalfart: 475 km/ T. 
Marchfart: 380 km/ .T 

. Top højde: 9600 m. 
Aktionsradius: 1400 km. 
Stigetid til 8000 m: 15,8 min. 

* * 

Ved at anbringe l\Iotorerne i Tan
dem som gjort, er det blevet muligt 
at anbringe Føreren saa langt frem
me, at hans Sigt nedefter ikke i næv
neværdig Grad generes og i hvert 
Fald er betydeligt større end ved an
dre Jagertyper. Godt Udsyn fra Fø
rersædet er et primært Krav og sær
lig opfylde med D-23, da Motorkraf- Fokker G 1. 
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VON KEM LER&SlEltl N 6 

GUMMIBAADE 

REDNINGS-GUMMIBAADE 
FOR SKIBE OG LUFTFARTØJER 

HURTIGTBYGGEDE 
FLYDEBROER 

BALLONER OG SPIL 
I ALLE SLAGS UDFØRELSER 

FALDSKÆRME 
I ALLE STØRRELSER 

FASTSPÆNDINGSSELER 

BERLIN W62 KLEISTSTR.11 • 256104 , 05 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 
I Flyvemaskiner, I BIIPr, I det hele taget over
alt, hvor en Motor arbejder Side om Side med 
et Radloanlæg, bortel,mlnerer Bosch afskær• 
mede Tændrør og øvrige Afskærmningsdele alle 
motorisk• Forstyrrelser. Ugsaa paa dette Om
raade yder Boach an Indsats, der er anerkandt. 

A/sMAGNETO 
JAGTVEJ 155 - KØBENHAVN~ 

Oeneralrepræaentanter for ROB, BOSCH, 0, m, b. H •• STUTTGART 

Beskyt i Tide Motoren og Køleren 

med Kølersprit (denatureret Sprit 

blandet med Vand), saa er Køleren 

sikret selv i den stærkeste Kulde. 

Kølersprit er billig i Brug, den er 

uskadelig og let at anvende. Køler

sprit er dansk og faas overalt. 

AKTIESELSKABET 

DE DANSKE SPRITFABRIKKER 
har udgivet en Vejledning. som 
giver alle Oplysninger vedrørende 
Brugen af Kølersprit Faas hos alle 
Forhandlere af denatureret Sprll 
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TRÆ eller METAL? 
SPØRGSMAALET om, hvorvidt Luft

fartøjer, konstruerede af uensartet 
Byggemateriale (Træ, Slaalrør og Dur
nluminium), er at foretrække for Ma
skiner, der helt igennem er af Letme
tal, har i mange Aar været Genstand 
for Diskussion, men hidtil har ingen 
af Metoderne vundet Overhaand. 

Det Standpunkt, som mange indtil 
fornylig har indtaget, at den blandede 
Konstruktionsmaade i Betragtning af 
den Fart, hvormed den rene Me'al
byggemaade har vundet Terræn, skul
de være forældet, maa derfor sige'> at 
være uholdbart. 

I de fleste Lande overvejer man al
ter den blandede Byggemaades Mu
ligheder. En Undtagelse herfra er 
maaske Amerika, hvor de Faktorer, 
der opfordrer til ren Metalkonstruk
tion, og som senere skal omtales, er de 
mest fremtrædende. 

Naar der tales om >blandet Bygge
maade«, tænkes der ikke blot paa det 
snart klassiske Eksempel: Luftfartøjet 
med Træplaner og Fuselage af svejste 
Staalrør beklædt med Lærred, men 
ogsaa paa andre Variationer som Fok
ker T-5 og Fokker G-1, hvori der er 
anvendt andet Materiale. 

I Fokker T-5 har man for Eksem
pel en Fuselage, hvor den forreste 
Del er opbygget af Letmetal efter mo
derne Principper med undersænkede 
Nitter overalt. Dette var formaa1stjen
ligt, da det var nødvendigt at udnytte 
den Plads, der var til Raadighed saa 
godt som muligt, og een af >stressed 
skin«-Konstruktionens Fordele - me
re Plads indvendig med samme ydre 
Dimensioner - var her den bestem
mende Faktor ved Valg af Byggema
teriale. 

Fuselagens midterste Del og Bære
planerne ved dette Luftfartøj er helt 

Fokker T-5. 
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af Træ og udgør eet sammenhængen
de Hele. Denne Fremgangsmaade by
der paa særlige Fordele, naar del 
drejer sig om Bæreplanernes Fastgo
relse og om at skaffe den nødvendige 
Plads til Bamker. 

Den agterste Del af Fuselagen, hvori 
der er rigelig Plads, er derimod op
bygget af svejste Staalrør, forsynet 
med Træskabeloner, der danner den 
tilstræbte Strømlinieform, og betruk
ket med Lærred. 

G-1 Luftfartøjet er ligeledes forsy
net med Træplaner, der er sammen
bygget med den midterste Del af Fu
selagen og med de Bukke, hvortil Mo
torfundamenterne er fastgjorte. l\lo
torfundamenterne og den forreste Del 
af Fuselagen er fr~mstillede af svejste 
Staalrør og korossionsbestandig Du
ralplade. Haleudliggerne og de faste 
Haleplader er af Letmetal. Man maa 
her lægge Mærke til, al Udliggerne er 
rene »Monocoquer«, d. v. s. uden 
Langskibsafstivninger, til Forskel fra 
for Eksempel den forreste Del af T-5. 

For civile Luftfartøjer kunde man 
meget vel tænke sig en Kombination 
af Træbæreplaner og en Letmetalfuse
lage, da en saadan Fuselage har den 
allerede nævnte Fordel, at den giver 
l\Iaximum af Plads ved opgivne ydre 
Dimensioner, hvilket tillader betyde
lig større Komfort. Desuden vil en 
Duralfuselage være mere uigennem
trængelig for Støj udefra, samtidig 
med, at den let lader sig polstre med 
yderligere lydisolerende Materiale. 

Efter en omhyggelig Sammenligning 
af Træbæreplaner med Planer af Me
tal, er man kommet til den Overbe
visning, at der fra et rent teknisk 
Synspunkt ikke kan være Tale om, at 
den ene Konstruktionsmetode skulde 
være bedre end den anden. Fordelene 

og Manglerne ligger snarere i andre 
Omstændigheder, som det vil frem
gaa af følgende Opstilling af Hovedar
gumenterne til Fordel for den ene el
ler den anden Byggemaade: 

Fordelene ved Metalkonstruktionen 
er følgende: 

1. Egner sig bedst for store Antal 
Luftfartøjer i Serier. 

2. Luftfartøjer byggede efter denne 
Metode er lette at adskille for 
Transport. 

Fordele ved Trækonstruktion: 

1. Luftfartøjerne er betydeligt bil 
ligere i smaa Serier. 

2. De er lette at reparere. Dette 
Argument gælder særlig for Mi
litærluftfartøjer, hvor hurtige 
Reparationer ofte maa udføres 
med begrænset Materiale og 
Værktøj. 

3. Der er Mulighed for at fremstille 
det første Luftfartøj af en ny 
Type hurtigt. 

De tekniske Faktorer som Vægt, 
aerodynamiske Egenskaber og Styrke 
har praktisk talt ingen Indflydelse 
paa Valget. 

I denne Forbindelse maa man mær
ke sig følgende: Gennem længere Tid 
har Tilhængerne af Metalkonstruk
tion hævdet, at Træ var mindre mod
standsdygtigt mod Vejrligets Indfly
delse end Metal. Tidligere var delle 
maaske i Overensstemmelse med Vir
keligheden, men de store Fremskridt, 
der er gjort i Behandlingen af Træ, 
har helt gjort denne Paastand til 
Skamme, og man maa nu fastholde, 
at Træ ikke er ringere end Meta! 
denne Henseende. 

(Efter »Fokker~.) 

Fokker G-1 og HaleucJligger. 



INTAVA leverer over hele Jorden Brænds•of og 
Smøreolie øf højes•e KvølHe• •il Brug i FIJvemøskiner 

TELEGRAMADR.: 
I NT AVA 

Brændstoffer: 

I NT AVA Flyvebenzin 
I NT AVA Ethyl Flyvebenzin 
I NT AVA Brændselsolie 

til Flyvemotorer 

Smøreolier: 

I NTAVA Red Band 100 
I NT AVA Green Band 120 
I NT AVA Blue Band 140 

Desuden leveres under Be,egnelsen INTAVA andre Pro
duk•er •11 Brug I 1,uf•før,øjer - som f. Eks. INTAVJ.I 
Vlppeørmsfed• - INTJ.IVJ.I lns•rumen,olie - INTAVJ.I 
S.øddæmperolie - I NT J.I V 11 Kompøsvædske m. m. 

WOALD WIDE SERVICE TELEFON NR.: 
CENTR. 5622 

SCT. ANNÆ PLAOS 13 - KØBENHAVN K, 
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DE HAVILLAND "ALBATROSS'' 
ALBATROSS'en er de Havillands 

Flyvemaskinetype Nr. 91, og det 
er vel at mærke indenfor Bygningen 
af civile Flyvemaskinetyper. Den er 
konstrueret af Kaptajn Geoffrey de 
Havilland, og dens fire Motorer er 
konstrueret af Major Frank B. Hal
ford, der har skabt alle Gipsy l\lotorrrne. 

Til Anvendelse paa alm "ndelige 
Luftruter er >Albatross« indrettet m :!d 
Plads til 22 Passagerer i den meget 
rummelige Krop, der er inddelt i tre 
Kabiner. Indgangen for Passagererne 
findes agterude. Kroppens Indretnine1 
omfatter ogsaa et Toiletrum, Garde~ 
robe, Køkken, Post- og Bagagerum, 
Fragtrum samt Radiorum. Iles:etn·n
gen bestaar af Luftkaptajnen, Næst
kommanderende, Radiotelegrafist og 
Steward. 

Med fuld Last af Passagerer og Be
sætning har >Albatross«en en Række
vidde paa 1600 km. 

I Kabinerne er gjort alt muligt for 
at gøre Opholdet for Passagererne saa 
bekvemt som muligt. De dybe, pol
strede Lænestole er anbragt to og to 
langs Kroppens Sider, og baade mel
lem Stolene indbyrdes og i Midter
gangen er der rigelig Plads og Bevæ
gelsesfrihed. Til Brug for Servering:m 
kan der foran Stolene anbringes nog'e 
Borde, som hurtigt kan fjernes igen. 
Til den mindre Haandbagage er der 
Bagagenet, medens den tungere Ba
gage anbringes i det store Hovedba
gagerum. 

Vinduerne, der er ret store, er an
bragt paa en saadan Maade, at Passa
gererne bekvemt kan nye Udsigten, 0 6 
der er Gardiner til at trække for, hvis 
Solen skulde genere for meget. Til 
Flyvning om Natten er Kabinerne ud-

I/ \•4 
jroNS 

Den bageste Del af I<roppen og Hale
hjulet kan bære en eBlastning paa 51/2 

Tons og samtidig slaa for et Træk 
bagud paa 1,4 Tons. 
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Foruden sin egen Vægt kan Planet 
bære 730 Mennesker, der tilsammen 
vejer 52 Tons. Det svarer til det fem
dobbelte af den Belastning, som paa
virker Planet under normal Flyvning 

med fuld Last. 

styret med en behagelig afdæmpet Be
lysning. Der findes et hypermoderne 
Ventilationssystem med Filtrering og 
Opvarmning af Luften, og der er Frisk
lufttilførsel, som hver enkelt Passager 
selv kan betjene. 

Luften i Kabinerne fornys fuld
stændig tredive Gange i Minuttet, 
saledes at Rygning aldrig vil kunne 
frembringe daarlig Luft. 

Motorerne er anbragt foran i Planer
ne et godt Stykke fra Kroppen, og de 
er ophængt paa Gumminunderlæg, der 
dæmper Vibrationerne. Selvfølgelig 
er alt i Kroppen ogsaa byg~et med 
en gennemført Lydisolering for Øje, 
idet man har tilstræbt at skabe de 
bedst mulige Opholdsbetingelser fJr 
Passagererne i alle Retninger. Passa
gererne skal føle sig hjemme, har 
Konstruktøren sagt, og udfra dette 
Synspunkt er man gaaet frem. Be
sværligheder ved en Rejse maa der 
ikke været noget, der hedder. Ser
veringen er førsteklasses; Skrivema
skiner og Skrivemateriel staar til Pas
sagerernes Disposition; der er Bibl io
tek, Rutekort, Hotelvejviser, Fartpla
ner, Dagens Aviser og de nyeste Uge
blade og Tidsskrifter, og Passagererne 
kan faa udleveret et Sæt Hovedtele
foner, der kan tilsluttes Radiomodta
geren, som er indstillet paa nærmeste 
Radiofonistation. 

»Albalross«en til Nalflyvning. 

I Løbet af nogle faa Minutter kan 
Kabinernes Stole omdannes til be
kvemme Køjepladser; det kan f. Eks. 
foretages, medens Maskinen gør et 
kort Ophold paa en l\lellemstation for 
Benzinpaafyldning. Udstyret til Pas
sagerflyvning om Natten rummer »Al
batross«en tolv Køjepladser, og den 
Omstændighed, at Køjepladserne er 
let at indrette, har Betydning paa de 
meget lange Luftruter, hvor Maskinen 
skal flyve uafbrudt Dag og Nat. 

I dette Tilfælde kommer de be
kvemme Toiletforhold rigtig til deres 
Ret, idet der baade er varmt og koldt 
rindende Vand. Efter Morgentoilette! 

kan Passagererne tage Plads i de be
kvemme Lænestole, Bordene bringes 
paa Plads, det varme Morgenmaallid 
serveres, og gennem Radioen faas de 
sidste Nyheder fra Radiofonistationer 
nede paa Jorden. 

»Albalross«en som Poslflyvemasldne. 

Som saadan er Maskinen bygget efter 
Ordre fra det engelske Luftfartmini
sterium, der forlangte, at følgende Be
tingelser skulde opfyldes: 

Befordring af 1000 Ib ( 453 kg) Post 
over en Distance paa 2500 miles 
(4025 km) imod en Vindstyrke paa 
40 m/T (65 km/T). 

Albatross lntercontinental Mail, som 
Postflyvemaskinen kaldes, er byg :et 
nøjagtig Mage til Passagerflyvemaski
nen, blot er Kroppen indrettet paa en 
helt anden Maade. I de to midterste 
Rum i Kroppen er der lige ovenover 
Bæreplanet anbragt fire store Benzin
tanke, der hver rummer 1600 Liter. 
Den tredie Kabine er indrettet som 
Opholdsrum for Besætningen, og her 
er tillige anbragt en Del Udstyr ~om 
Landingslys, Gummibaad m. m. bet 
store bageste Rum er reserveret Posten. 

Ligesom Passagerflyvemaskinerne 
har det, er Postflyvemaskinen ogsaa 
udstyret med automatisk Styring, og 
derved lettes Flyverens Arbejde. i høj 
Grad. Selvfølgelig er der ogsaa instal
leret alle moderne Navigationshjælpe
midler samt Radioudstyr, bl. a. om
fattende Pejlramme og Kortbølgemod
tagere til Blindlanding. I Radiotele
grafistens Rum er der opstillet en 
ekstra Generator, der drives af en 1 ¼ 
H.K. Benzinmotor, saaledes at Ra
dioen stadig kan bruges, selv om Ma
skinen skulde være gaaet ned paa Vandet. 

Hvad Sikkerheden angaar skal det 
nævnes, at selv om een af Motorerne 
skulde svigte lige efter Starten, kan 
Luftfartøjet fuldt lastet (14,742 kg) 
stige til en Højde af 3620 m ved Hjælp 

Haleplanets Konstruktion kan bære en 
Vægt paa 2,8 Tons. 



af en Normalydelse paa 390 H.K. fra 
hver af de tre andre Motorer. 

Postflyvemaskinen kan starte med 
en Last, der er 1360 kg større end 
Passagerflyvemaskinens. 

Luftfartøjets Data. 

>Albatrosscen er udstyret med fire 
Gipsy Tolv Motorer (12 Cyl., V-Form; 
hængende Cyl.; luftkølet; gearet, Luft
kompressor; automatisk stilbar Pro
pel). Motorens Max. Ydelse er 405/ 420 
H.K. ved 2400 0 / m i 2286 m. Med en 
samlet Motorydelse paa 1300 H.K., el
ler kun 62 % af Ydelsen i Starten, har 
>Albatross«en en Marchhastighed paa 
338 km/T. Dette Resultat skyldes dens 
gode aerodynamiske Form. 

Med en Besætning paa fire Mand og 
Brændstof til 965 km, kan Passager
flyvemaskinen befordre 2.443 kg Nyt
telast med en Hastighed paa 338 km 
i Timen og med et Brændstofforbrug 
paa 377 Liter pr. Time. 

>Albatrosscen er en Videreudvlk
ling af >Cometcen, der deltog i Kap
flyvningen England- Australien for 
fire Aar siden. Bæreplanet er en Træ
konstruktion, og Kroppen er en Me
talkonstruktion af meget stor Styrke. 
Understellet kan trækkes op i Planet 
ved Hjælp af en elektrisk Anordning; 
Betjeningen kan dog ogsaa foretages 
manuelt. Landingshastigheden er rin
ge, og der anvendes Bagkantsklap
per. 

* 
Spændvidde: 32 m. 
Længde: 21,79 m. 
Højde: 6,78 m. 
Planareal: 100,15 m2• 

Planbelastning: 133,7 kg/m2• 

Passagerflyvemaskinen: 
Tornvægt: 9642 · kg. 
Lasteevne (til 965 km's Flyvning) 

3750 kg. 
Totalvægt: 13392 kg. 
Stigetid til 1525 ro: 7 Min. 
Stigetid til 3050 m: 15 Min. 

De to Understelsben 
kan bære Vægten af 
otte store, toetages 

Londonomnibusser, 
der tilsammen VPjer 
55 Tons, samtidig med 
at de staar for en 
sideværts 8P/astning 
paa 8,5 Tons og et 
bagudgaaende Træk 

paa 14,2 Tons. 

Stigetid til 4575 m: 27,5 m. 
Marchhastighed (i 3355 m): 326 

km/ T. 

Postflyvemaskinen: 
Tornvægt: 9470 kg. 
Lasteevne (til 4025 km's Flyvning 

med 65 km/ T Modvind): 5272 kg. 
Totalvægt: 14742 kg. 
Stigetid til 3050 m: 19 Min. 
Marchhastighed (i 3355 m ved 62 % 

Motorydelse) 338 km/T. 

Som Postflyvemaskine vil >Alba
tross«en saaledes udmærket være i 
Stand til at tilbagelægge Distancen 
Irland- New Foundland uden Mellem
landing, medtagende ca. 1/2 Tons Post 
foruden 4 Mands Besætning, og som 
Passagerflyvemaskine kan den ind
sættes paa de meget lange, oversøiske, 
britiske Luftruter. 

Tra6k8yverens daglige Arbejde. 
(Fortsat fra Side 12) 

Vi kan ikke se en Meter frem, men vi 
hører af og til det uhyggelige Brøl 
fra Siren paa nordre Røse. Det hjæl
per os noget til Retningen. Da vi en
delig naar Telefonen og faar Forbin
delse med Lufthavnen, hører jeg el 
Raab, der drønede i mine Øren. Her 
er Harald! Det var det Trylleord, der 
skulde til for at Spændingen kunde 
udløses. Nogle Timer senere tog v1 
ud for at finde Fokkeren. Den vat 
indesneet, men fejlede ellers intet. 

Vi blev hos Gaardejer Knudsen, el
ler Saltholmskongen som han ogsaa 
kø.Ides, om Natten og blev beværtet 
paa det bedste. 

Naar vi daglig passerer Saltholm, 
nikker vi venligt til Øen. Vi kan li' 
den. 

Paa de lange Ruter, for Eksempel. 
fra Oslo til London, faar Trafikfly
veren Lejlighed til at se, sig om: Star
ten fra Kjeller Flyveplads, der lig-

ger omgivet af Fjelde, er en Oplevel
se. Ofte ligger Fjeldtoppene dækket 
af Taage, men er Vejret klart, har 
man et pragtfuldt Syn. Man ser de 
store Søer, hvor alt Tømmeret fra 
Skovene er samlet; vi passerer to 
store Kraftstationer, hvor Vandel 
styrter gennem' Turbinerne. Vi ser 
tydeligt Skagen, Anholt og Læssø, 
følger Norges og Sveriges Skærgaar
de og barske Fjelde. Passerer Kullen, 
Hornbæk Strand og vor smukke Dy
rehave med de mange Dyr. Stor
strømsbroen tager sig imponerende 
ud, og naar man ser det lave Vand 
omkring Øerne i Smaalandshavet, 
tænker man uvilkaarligt paa de store 
Inddæmningsarbejder af Zuidersøen 
i Holland, hvor Hundreder af Skibe 
og Mennesker er i Arbejde. 

De store Hedestrækninger i Tysk
land er ved at forsvinde for at er
stattes af Agerland. Lidt Nord for 
Amsterdam gaar vi ud over Nordsøen 
direkte paa London, 250 km over 
Vand. Er der nogen Vind, og det er 
der for det meste, saa staar der 
Skumsprøjt for Boven af de store 
Passagerdampere, der skal samme 
Vej som vi. Op og ned, og op og ned, 
gaar det, og man tænker, hvorfor er 
der ikke mange flere, der benytter 
den langt behagelige Rejse med Fly
vemaskinen. 

Vi følger Themsen ind til London, 
kommer over de store Godser med 
Golfbanerne, passerer adskill ige Fly
vepladser paa Vejen. London ligger 
næsten altid gemt i en Taage eller 
Dis, den ser vi ikke meget til. Vi 
lander paa Croydon efter ca. 7 Ti
mers Flyvning. Vi har passeret 6 
Lande, tilbagelagt 1600 km. En usæd
vanlig Arbejdsdag er til Ende. 

Vi gaar ind i Luftfartshotellet og 
hilser paa Kammeraterne, der sam
les her fra Syd og Nord, Øst og Vest. 
Det er een stor Familie. Sludderen 
gaar. Vi har fælles Glæder og Sor
ger. Fælles Glæde bl. a. ved at være 
med i en epokegørende trafikal Ud
vikling, og fælles Sorger naar Tra
fikflyvningen rammes af alvorlige 
Uheld, hvorved ogsaa nogle af vore 
Kammerater bliver sat ud af Spillet. 
Vi taler om dem og tænker paa dem, 
ikke alene som Kammerater og her
lige Mennesker, men vi tænker ogsaa 
paa dem som Faktorer i den for saa
vidt uheldige Kendsgerning, at med 
mange af dem forsvandt en Erfaring, 
en Dygtighed, der er af ligesaa stor 
Betydning for Flyvningens Sikker
hed som selve Flyveteknikkens Ud
vikling. 
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å propos - Nedstyrtningen i Værløse d. 20. November 
Styrelinier maa ikke kunne byttes om! 

EN af vore bedste Svæveflyvere 
faldt som bekendt ned med et af 

vore bedste Skoleplaner under Da
gens første Flyvning, Søndag d. 20. 
November i Værløse. Planet var mon
teret lige inden og var befundet i Or
den. De fleste Svæveflyvere ved sik
kert allerede hvad Aarsagen til Ned
styrtningen var, ellers rr det kort fortalt: 

Ved Monteringen blev Styreliner
ne til Højderoret byttet om, og Pla
net blev prøvet, transporteret til 
Startstedet og formodentlig prøvet 
igen, inden Flyvelæreren sad op og 
tog den første Tur, som endte i et af 
de kraftigste Styrt i dansk Svæve
flyvnings Historie. 

Mange har sikkert sagt til sig selv, 
da de hørte om Ulykken, at en Fejl 
som den nævnte umuligt kan undslip
pe Opmærksomheden. Sjøholms Ho
spitalsophold og Skoleplanets helt 100 
pCt. Stuk viser det modsatte. Og 
Spørgsmalet er saa blot dette, om 
man kan forhindre, at en tilsvarende 
Ulykke sker i Fremtiden. Hvad vilde 
der f. Eks. være sket, saafremt en 
Elev havde været i Planet?, Desvær
re vistnok noget endnu kraftigere. 

Naar en dygtig Svæveflyver starter, 
gaar oftest og rigtigst frem som Sjø
holm i dette Tilfælde har gjort. Han 
centrerer sine Ror, og under den stør
ste Fart holder han Højderoret helt 
neutralt, indtil Planet har god Flyve
fart og er steget ca. 10 Meter over 
Jorden. Derpaa trækker han lang
somt, indtil den rigtige Skraastilling 
er fundet, og saa gaar det løs mod 
Skyerne, indtil Tophøjden er naaet o. 
s. v. I dette Tilfælde har Sjøholm 
gjort nøjagtig det samme, og ingen i 
Verden kan lægge nogen Skyld paa 
ham for Flyvningen: Han har centre
ret nøjagtigt, og Planet har faaet god 
Fart og er naaet 10 Meter op. Han 
trækker langsomt, og opdager at Pla
net gaar langsomt nedad, trækker me
re, og saa sker det hele saa hurtigt, 
at ingen mere kan følge med. Sam
tidig med at Planet gaar ned, tænker 
:.Spillemanden« ved Motorspillet ved 
sig selv: Det er Farten, det maa være 
galt med, og han speeder derfor op. 
Resultat: Planet gaar i en krummet 
Bane mod Jorden, og rammer om
trent lodret med en Fart, man kan 
skønne er mere end 100 km i Timen. 

Der findes forskellige Metoder, som 
kan forhindre, at Styrelinerne byttes 
om. Blandt Svæveflyverne er mange 
forskellige Metoder diskuterede, og 
man er enige om, at det er rigtigst at 
montere Styrelinerne paa de eksiste
rende Maskiner om paa en saadan 
Maade, at Ombytning simpelthen ikke 
kan ske. Man kan selvfølgelig sige, 
at det var lettest f. Eks. at male hele 
den øverste Højderorsline rød, og at 
give en Siderorsline en anden Farve. 
Det kun4e der naturligvis vanskeligt 
tages Fejl af. Men er det ikke rigti
gere at lave et System, hvor Wirerne 
ikke kan skrues forkert sammen. 
Normalt afmonteres Styrelinerne i de 
tilhørende Bardunstrammere. Derfor 
vil det være forholdsvis simpelt at 
anvende Bardunstrammere af forskel
lig Størrelse, eller eventuelt vende 
dem saaledes, at den ene skrues paa 
i Højregevind, den anden i Venstre
gevind. Og til Slut - vel den sik
reste - kan man montere Bardun
strammerne skævt, saaledes at den 
ene sidder tæt ved Højderoret, den 
anden længere borte. 

Derfor: Se Styretøjet efter og mon
ter Styrelinerne om, saaledes at Fejl 
undgaas. 

Gerh. Hansen. 

INGENIØRSKOLE 
(Kyffhlluser Technikum - Grundlagt 1896) 

Begynd den nye Aargang af FLYV 
med Indheftning i FL YV's praktiske 
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Bygning af Flyvemaskiner 
Maskinbygning 
Elektroteknik 

Uddannelse al Elever I Praksis paa egne Værksteder, 
Assistance ydes Eleverne ved Ansøgning om StillInger. 
PROSPEKT Nr, 4-8 grath 01 fra11co, 

Bad Frankenhausen 
(Kyffh.) DEUTSCHLAND 

-BEMZIN-· 
PETROLEUM 
-PARAFFIM
BHMDSELSOLIE 

SAMLEBIND 

FL YV's Samlebind betyder Orden og Besparelse. 
Bladet kommer straks paa Plads, og Udgifter 
til Indbinding ved Aarets Slutning undgaas. 

Hurtig Indheftning - Let Oplukning 
Prisa Kr. 2.oo 

Kan bestilles I enhver Boghandel eller paa 
FLYV's Ekspedition, Vesterbrogade 60, Kbhvn. V. 



Meddelelser fra Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab 

GENERAL VIRGIN'S FOREDRAG D. 20. 
DECEMBER. 

FOR en stor og interesseret Forsam
ling talte General Virgin om Den 

Kgl. Svenske Aero Klubs Organisation 
og Civilflyvningen i Sverrig, og kort 
og klart gav Generalen en Oversigt 
over Aeroklubbens nye Organisation, 
der har lagt Hovedvægten paa at faa 
uddannet de flest mulige Privatnyve
re. Bl. a. skyldes dette Bestræbelserne 
paa at skabe en stor militær Reserve af 
Flyvere. Takket være en storstilet 
Støtte fra Industriens og Handelens 
Mænd, var den nye Organisation ble
vet skabt, og den kunde til at begynde 
med disponere over et Beløb paa 
100.000 Kr., foruden at den stærkt fly
veinteresserede Dir. Wicander afholdt 
Udgifterne til Nyorganisationens Kon
torhold og Lønninger. Alle Flyveklub
ber Landet over var blevet tilsluttet 
Organisationen. Til Støtte for Sports
flyveruddannelsen faar Certifikatinde
haveren udbetalt 50 pCt. af sine Ud
gifter, Klubben faar 50 Kr., og saa
fremt der i Løbet af eet Aar er uddan
net 6 Flyvere, faar Klubben yderligere 
udbetalt 1000 Kr. De.t har medført, at 

TRAFIKEN PAA KASTRUP LUFTHAVN 

Fra 15. Januar til Udgangen af Fe
bruar gælder følgende Start- og An
komsttider for Kastrup Lufthavn: 

Kl. 
2,00 
9,00 

11,50 
12,00 

13,20 

14,55 
14,55 
15,00 
16,00 
20,15 
20,15 
22,50* 

5,40* 

Afgaaende Maskiner. 

Til 
Berlin 
Hamburg, - Amsterdam- Pa
ris/London 
Malmø 
Amsterdam - Rotterdam -
Paris/London 
Hamburg - London (Kun 
Hverdage) 
Stockholm. 
Malmø (Kun Søndage) 
Malmø (Kun Hverdage) 
Malmø (Kun Hverdage) 
Malmø 
Malmø 
Hannover - Berlin - Køln 
- London m. fl. (Kun Post 
og Fragt) 
Malmø- Stockholm- Helsingfors. 

Antallet af· Certifikater, der i 1936 var 
36, steg til 107 Aaret efter og til 150 
i 1938. En meget omfattende Betænk
ning angaaende Støtte af Privatflyv
ningen er blevet udarbejdet og indgi
vet til Statsmyndighederne, og denne 
gaar bl. a. ud paa, at Staten skal be
tale Uddannelsespræmierne samt 50 
pCt. af hver nyanskaffet Maskine. 

Generalen meddelte videre, at man 
tilstræbte at samle de flest mulige Fly
veonkler, d. v. s. Velyndere, der teg
nede sig for et Beløb af 1500 Kr. til 
Dækning af 1 Persons Flyveruddan
nelse og Træning i 2 Aar. Paa nær
værende Tidspunkt havde der allere
de meldt sig 62 Flyveonkler. 

Generalen sluttede sit Foredrag med 
at udtale sin Tro paa et godt Samar
bejde for Flyvningens Fremme mel
lem de nordiske Lande, og derefter vi
stes en meget kvik Film fra en svensk 
Sportsflyveskole. 

Selskabets Formand, Direktør fm 
Orlogsværftet N. K. Nielsen, takkede 
for det interessante og velorienterede 
Foredrag, og hertil sluttede hele For
samlingen sig. 

Kl. 
8,45 
8,45 

11,30 
11,40 
12,55 
14,35 

14,40 

14,40 
19,55 

20,00 

Ankommende Maskiner. 

Fra 
Malmø 
Malmø 
Malmø 

Stockholm 
Malmø (Kun Hverdage) 

London/Paris - Amsterdam 
- Hamburg 
London Hamburg (Kun 
Hverdage) 
Malmø 

London/Paris - Amsterdam 
- Hamburg 
Berlin 

22,40* Helsingfors - Stockholm -
Malmø 

5,20* Hannover - Berlin - Køln 
London m. fl. (Kun Post og 
Fragt). 

* Ingen Flyvning Natten mellem 
Søndag og Mandag. 

NYTAARSIDLSEN 

Det Danske Luftfartselskab har Li I 
sine mange Forretningsforbindelser 
udsendt et meget smukt Jule- og Nyl
aarskort; - et flerfarvet Billedmotiv 
af den forreste Del af >Daniac med 
Dannebrog vajende foran Førerkabi
nen. 

HERLINERRUTEN BLIVER HUR· 
TIGERE 

Fra den 1. Januar er »Jutlandiac 
blevet sat ind paa Ruten København 
- Berlin og det har medført, at Rejse
tiden er blevet sat helt ned til fem 
Kvarter. 

HERHJEMME FRA 

OPTAGELSESFEST i DANSKE 
FLYVERE 

Lørdag den 7. Januar d. A. afholder 
Foreningen s in aarlige Fest, hvor all1• 
de i Aare ts Løb lilgaaede Medlemmer 
optages i Foreningen. Danske Flyvere~ 
Protektor, H s. k g I. H ø j h e cl K r o n -
p r i n s e n vil deltage i Fe~ten. 

* 
MINDESMÆRKE FOR OHERST 

J. P. KOCH 
I Anledning af 25 Anret for Obersl 

Kochs berømte Forskningsrejse over 
Grønlands Indlandsis har en Kreds af 
Mænd besluttet at tilvejebringe Midler 
til Opstilling af en Broncebuste. Komi
teen, hvis Formand er Kaptajn AI f 
Tro l le, bestaar iøvrigt af Kunstmaler 
A age B er te Isen, Oberstløjtnant L. 
B ja r ko v, Kaptajn, K01w,,l A. P. Bo t
v ed, Oberst C. F ø r s I e v og Kaptajn C. 
G a b e 1-J ø r g e n s e n. 

Eventuelle Bidrag bedes sendt Lil Komi
teens Kasserer, A. P. Botved, Nørre 
Voldgade 16, Kbhvn. K., Girokonto 3898. 

* 
FOREDRAG OM OBERST J. P. KOCH 

Paa •Danske Flyvere<s Mødeaften, 
Onsdag d. 7. December, holdt Kaptajn 
af Generalstaben C. Gabe I - Jørgen
s en Foredrag om den afdøde Grønlands
forsker og Flyverchef, Oberst J. P. 
K o c h. Anledningen var 25 Anret for 
Oberst Koch's store Bedrift - Rejsen 
tværs over Grønlands Indlandsis. Liv
ligt og interessant gav Foredragsholderen 
en Skildring af Koch's Indsats i den ark
tiske Forskning, samtidig med at han 
gav en overmande sympatisk Skildring 
af Koch som Menneske. Han var en 
stor Mand bande som Forsker og som 
Menneske, sagde Foredragsholderen, -
og intet kunde være mere rigtigt. Fo• 
redraget var ledsaget af talrige af Oberst 
Kochs egne Lysbilleder, og da Kaptajn 
Gabet-Jørgensen sluttede, lønnedes han 
med minutlangt Bifald fra den tætte 
Tilhørerskare. 
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Glædeligt Nytaar til Klubberne! 

LAD os ved Aarsskiftet se lidt tilbage 
paa 1938 og bare være enige om i 

1939 at gøre os endnu stærkere indad
til og skaffe os flere Venner udenfor, 
saa Aaret kan blive det Frems tød, vi 
alle venter og haaber. 

Mange Begivenheder af forskellig 
Art, men alle med en positiv Tendens, 
har præget del gamle Aar. Først og 
fremmest har de ministerielle Be
kendtgørelser ændret baade Grundlag 
og Muligheder for Svæveflyvningen. 
;\,[ed deres klare og koncise Bestem
melser danner de nu og for Fremtiden 
en god Ramme for dansk Svæveflyv
ning, og de er kommet paa et Tids
punkt og med en Smidighed, der har 
tilladt Unionen al bringe alt det gode, 
<ler fandtes af Flyvemateriel frem til 
Godkendelse, saa vi ved Aarsskiflet 
slaar med en Række Klubber, der med 
Stolthed kan pege paa, at de ikke 
alene har en Unions men Myndighe
dernes Godkendelsesbeviser for deres 
Planer, Pladser, Flyveledere og deres 
Unions Flyveinstruktør og Teknikere 

Det har været Unionens Opgave un
der Ansvar at staa som Mellemled 
mellem Tilsynet og Klubberne, og vi 
har i dette Arbejde haft den største 
Glæde ved at mærke alle Klubbers 
Ansvarsbevidsthed og Forstaaelse af 
del Tillidsforhold, vi bør staa i til 
i\lyndighederne. 

Under delle og andre Arbejder har 
vi faaet Erfaring for, hvilken Arbejds
deling, der skal vælges, sna Unionen 
nu ved, hvilke Enheder, den skal ha
ve, og disses Funktioner. Klubberne 
vil derfor lægge Mærke til, at der ef
terhaanden vil komme en stadig stær
kere Sondring mellem de forskellige 
Omraader, og det vil sikkert blive nød
vendigt ved Supplering at tage Hen
syn til delle, saa vi baade redaktio
nelt, regnskabsmæssig!, teknisk, flyve
mæssigt og propagandamæssigt faar 

nionsarbejdet stykket mere ud, saa 
Klubberne ikke skal vente paa Fæl
lesdrøftelser, hvor disse ikke er nød
,·endige, og følgelig heller ikke vente 
for længe paa Svar paa deres Fore
spørgsler. 

I Relation til Aeronautisk Selskab 
som Moderselskab for alle Flyveinter
esser konstaterer Unionen med stor 
Glæde, at der eksisterer et godt For
hold og naar vi nu staar foran en For
nyelse af den Overenskomst, der alle
rede løber, ved vi, at den vil komme 
til at rumme Ting af Betydning for os, 
bl. a. faar vi i større Omfang end hid-
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Fra Dansk Svæve8yver Union 

til Lejlighed til al benytte os af Plad
sen i >Flyv«, og saa maa vi ogsaa be
nytte den grundigt og sagligt. 

Ved kammeratlig Velvilje fra Aero
Club von Deutschlands Side har vi i 
Aar faaet uddannet Instruktør og Byg
gekontrollant, og flere Medlemmer har 
paa et 14 Dages Kursus nydt Gæs t
frihed og haft Lejlighed til at bringe 
Nyt hjem til deres Klubber fra Svæ
veflyvningens Hjemland. 

Oberstinde Harrit Førslev, der paa 
Opfordring er særligt Medlem i Unio
nen, har paa eget Initiativ videreud
dannet sig i Grunau og har med Støt
te fra Berl. Tid. for Bladet og Unionen 
optaget en fortrinlig Propagandafilm 
for Svæveflyvning. 

Silkeborgklubben løste paa en smuk 
Maade sin Opgave med al arrangere 
Lønstruplejren og havde selv den Glæ
de al sætte ny dansk Rekord for Va
righed med 7 Timer 59 Minutter. Un
der Lejren konstaterede vor Instruk
tør, Løjtnant Rasmussen, hvilke Mu
ligheder netop denne Hang havde, og 
Unionen har efter enstemmig Beslu '
ning i Bestyrelsen vedtaget at overant
vorte Aviator, Aalborg for UPionens 
og andre Midler at forberede Opførel
sen af en Hangar til - 10 Planer i 
Lønstrup. 

Vi har Lov til at vente os meget af 
denne Lejr i Aar. Ny Svæveplaner 
med bedre Flyveegenskaber vil se Da
gens Lys inden, Unionen har Tilsagn 
om en Instruktør og en Tekniker fra 
Aero-Club, og vi vil bestræbe os for 
sideløbende med den almindelige 
Flyvning at kunne give Klubberne 
Undervisning af Flyveleder og Tekni-. 
kere, hvis de maatle ønske det. Del 
er et Punkt, der med den ønskede og 
forventede Udvikling af udvidet Svæ
veflyvning, er endog meget væsentligt, 
da der er større Fordrindringer for 
disse Planer end for allerede byggede. 

De'iuden vil Lejren give os alle Lej
lighed til som en aarlig tilbageven
dende Begivenhed at uddybe det Kam
meratskab, der gør Svæveflyvningen 
fornojelig, og som faar os til at staa 
sammen for at løfte i Flok i gensidig 
Tillid. Svæveflyvningen er og bliver 
kammeratligt betonet, jo stærkere den
ne Betoning er, des længere vil hver 
Klub og hvert Medlem naa. 

Om og under hvilken Form, Lund
toftedagen - som Berlingske Tidende 
gjorde til en Oplevelse baade for De!
tagere og Tilskuere ~ vil blive genta-

gel er ikke klart endnu, blandt andet 
er Unionen villig til her at tage Hen 
syn til jyske Ønsker. Den tyske Is 
landsekspedition, der flyvemæssigl 
stod som Medgaranter ved Stævnet, 
stillede i hele Ugen forud sine Sæve
planer til Raadighed, og med moderne 
l\faskiner og Instrumenter fløj baacle 
Oberstinden og Ljt. Rasmussen flere 
termiske Flyvninger med Opvindl· 
paa indtil 4 m / Sek. 

I Aarets sidste Maaneder er det lyk
kedes at bringe endelige Aftaler og 
Forretningsgang for Erhvervelse al 
tyske Tegninger og Licenser. Nu vi 
har disse Aftaler vil Teknikerne gørl• 
alt for at følge Sagen op, men ingen 
maa glemme, at udvidet Flyvnin~ 
baade i Krav og Midler er en meget 
stor Opgave, og det kan ikke lilraades 
at forcere eller prøve al slippe let til 
denne Form for Flyvning. 

For al hjælpe sætter Unionen ind 
med blandt andet et Centralværksted. 
der hurtigst muligt skal overtage 
Hvervet som Indkøbscentral og efter 
Bygning af Planer - foreløbig en 
Schulgleiter - lægger ud med en In
struktionsgruppe under Unionens In 
truktør. 

Lad os arbejde stadigt og maallH'
vidst mod det dobbelte l\faal, at dyrke 
en fornøjelig og karakterdannendl· 
Sport og samtidig ganske langsomt 
udkrystallisere den Forskole, Motor
fJyvningen og Landet har Brug for. 

Fra Bestyrelsen: Et Glædeligt Nyt-
aar. fl. Heinrich Nielsen . 

* 

UNIONEN anmoder Klubberne om i 
egen Interesse at faa det mest mulige 

ud af den af Berlingske Tidende og 
Svæveflyverunionen planlagte Fore
dragslourne, som vort særlige Medlem 
Oberstinde Hariet Førslev efter An
modning har lovet at paatage sig. Det 
er sikkert allerede kommet Klubberne 
for Øre, at Oberstindens Film fra 
Tyskland er udover det almindel'ge 
herhjemme, og den fortjener den 
smukkeste Ramme, hvor den kommer 
frem. I Forbindelse med Oberstin
dens Foredrag vil der for alle Klub 
ber være en enestaaende Lejlighed til 
i de1' es egen By at gøre et stort Frem
stød for Svæveflyvningen. 

* 

PAA et Bestyrelsesmøde den 15. Januar 
39 vil et meget vigtigt Punkt være 

Planlæggelsen af Lønstrup-Lejren 39. 
Da alle Bestyrelsesmedlemmer er ind
kaldt, beder vi om alle de Forslag og 
gode Ideer i Forbindelse med Lejren. 



Schulgleiter 
38 

AF sikkerhedsmæssige Grunde har 
Luftfartstilsynet bekendtgjort til 

Unionen, at der ikke maa paabegyndes 
Nybygning af Stamer-Lippish og 
Dansk Svæveflyver Unions Skolepla
ner, samt at de Planer af denne Ka
tegori som er under Bygning eller i 
Brug, skal være bygget og forstærket 
efter de for disse Planer i Tyskland 
gældende Forskrifter. 

Man er forlængst ophørt med at 
bygge nye Stamer-Lippish Skolepla
ner i Tyskland og har hovedsagelig 
benyttet >Grunau 9c og »Zøgling 35«, 
men ogsaa disse gode Typer har man 
nu tildels opgivet til Fordel for det 
sidste nye paa Skoleplaners Omraade 
, Schulgleiter 38c. 

Dansk Svæveflyver Union har der
for omgaaende sat sig i Forbindelse 
med , Aero-Club von Deutschlandc og 
fremskaffet de for dette Skoleplan saa 
udførlige og smukt trykte Tegninger. 

Hvilket uhyre Arbejde >N. S. F. K.c 
har lag i Udarbejdelsen af dette Plan 
fremgaar tydeligt, naar man hører, 
at 1 Sæt Tegninger bestaar af 47 
Blade 65 X 100 cm og 62 Blade med 
Fortegnelse over de til Planet nødven
dige Lister, Finer, Beslag og Bolte m. 
m., m. 

Endvidere medfølger 1 trykt Bygge
anvisning specielt beregnet for Værk
stedslederen. 

I en senere Artikel skal vi komme 
tilbage til den endelige Omtale af 
denne fo~ Skoleflyvning saa udmær
kede Glider af hvilket vi bringer 
nærværende Illustration. 

Det tyske > Wirtschaftsgruppe Luft
ra:hrt-Industriec, med hvem Dansk 
Svæveflyveunion har opnaaet en me
get fordelagtig Ordning til Anskaffelse. 
af Tegninger og Byggelicens, skriver' 
til os om >Schulgleiter 38<: - - den 
er nu saa fortrinligt gennemarbejdet i 
sin Konstruktion, at det selv for en 
Begynder er meget let at efterbygge 
den. -

Tegning til , Schulgleiter 38< henlig
ger til Eftersyn hos følgende for Unio
nens Medlemmer: Ingeniør Nielsen, 
Aalborg, Fabrikant Hans Axel, Vor
dingborg, Chr. Johansen, København, 
og kan her ses, indtil det bliver muligt 
at fremskaffe det fornødne Antal Ar
bejdstegninger saaledes som omtalt 
andet Sted i >Flyve. 

,Schulgleiter 38.c 

ITALIENSKE SV Æ V EPL A NER 

DET store Opsving Svæveflyvnin
gen har taget i Italien har bl. a. 

medført, at der er fremkommet en Del 
Svæveplaner af italiensk Konstruk
tion. Her er en kort Beskrivelse af 
den mest kendte og brugte Svæve
planstype i Italien, Overgangssvæve
planet , ASIAGO G.P. 2.c, som er kon
strueret af Garbell og Preti ved »Cen
tro Studio ed Esperienze per il Volo 
a Volac, >Liberato de Amici«, Regio 
Politecnico i Milano. Svæveplanet er 
en Udvikling af Typerne: den østrig
ske >Hiitter 17 <, den tyske >Grunau 
Babyc og den polske , Komar«s Egen
skaber. 

Der er ved den italienske Svæve
flyveskole i Sezze Littoria opnaaet 
særdeles gode Resultater. Svævepla
net er prøvet og godkendt af de ita-

lienske Luftfartsmyndigheder Li l 
Kunstflyvning. 

Svæveplanets Data er følgende : 

Spændvidde: 13,70 m. 
Længde: 6,50 m. 
Planareal: 12,70 m•. 
Sideforhold: 14,8. 
Tornvægt: 120 kg. 
Nyttelast: 90 kg. 
Flyvevægt: 210 kg. 
Planbelastning pr. m" 16,5 kg. 
Synkehastighed: 1,80 cm pr. sec. 
Glidetal: 1 :20. 
Profilet er: G. 535 og M 6. 

Svæveplanet er endvidere udslyrPI 
med Bremseklapper, Byggetegninger
ne til , ASIAGO G.P.2c koster 300 ita
lienske Lire, hvilket bliver i danskl' 
Penge ca. 75 Kroner. 

•,Assiagoc, hvormed der er fløjet 6 Timer, 2 Min. 
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Beskrivelse af Slagelse Flyveklub's 

WIRESAKS 

FRA Slagelse Flyveklub har vi mod
taget nedenstaaende Billede, der vi

ser en Wiresaks; som bekendt skal 
alle Svæveflyveklubber have en saa
dan Saks, og da vi finder Konstruktio
nen praktisk, anfører vi nedenstaaen
de en Beskrivelse af Apparatet. 

Saksen er konstrueret som en Fald
okse og kombineret med en Wiresty
ring, saaledes at Wiren hele Tiden 
holdes midt i Skæret. 

Wirestyret er anbragt paa en vand
retliggende Drejeskammel, saaledes al 
Trissen kan folge Wirens Bevægelser 
sideværts. 

Trissen er udført i Støbejern og for
synet med to S.K.F.-Kuglelejer. Under 
Trissen er anbragt to tværsiddende 
Ruller til Støtte for Wiren. 

Trissen stabiliseres af el Blylod, der 
er anbragt forneden. 

I Saksens Kæber er indlagt to Styk
ker >Bofors« Værkløjsstaal som Skær. 
Saksens Faldarm er forsynet med et 
Vægtlod af Bly, ca. 12 kg. 

Faldarmen udløses fra Spillets Fø
rersæde, og kan Iaases for uvedkom
mende. 

Saksen har ved Prøve vist, at den 
kan klippe 8 Stk. 3 mm Staalwire. 

Optrækket lettes ca. 25 pCt., idet 
der næsten ingen Friktion bliver i en 
enkelt stor Trisse med Kuglelejer. 
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BESTEMMELSER FOR SV ÆVEPLANER. 

DE sidste endelige Bestemmelser for 
Svæveplaner og forskellige Forhold 

vedrørende begrænset Svæveflyvning. 
Under Beskrivelsen af Schulgleiter 

38, som Unionen anbefaler alle Klub
ber, findes de endelige Bestemmelser 
for Nybygninger af Stamer-Lippish og 
Dansk Svæveflyver Unions Skoleplaner. 

Angaaende Gumpert G 2-Typen god
kendes. Nybygning efter Unionens 
Indstilling. 

Grunau 9 og andre nyere tyske Svæ
veplaner godkendes for fortsat Efter
bygning. 

Godkendelsesbeviser for Flyveledere 
er modtaget fra Luftfartstilsynet · o i 
udsendt til de respektive Klubber. -

Det indskærpes Unionen og Klub
berne, at de har Pligt til gennem 
Unionen at indberette om al ulovlig 
Svæveflyvning, og det maa anses for 
at være stridende mod vore Fælles
interesser at tolerere enhver Form for 
saadan Svæveflyvning. Ved Indberet
ning til Unionen vil denne efter lø
bende Tilladelse fra Luftfartstilsynet 
inden den videre Indberetning gerne 
stille sig til Raadighed overfor even
tuelle Enkeltpersoner eller Klubber 
udenfor Unionen. 

Det indskærpes samtlige Klubber i 
Unionen pr. 1. .Jan. 39 paa alle Punk
ter at være i nøje Overensstemmelse 
med de ministerielle Bekendtgørelser. 
Med Hensyn til Spil kan intet Spil 
godkendes eller betragte.s som god
kendt uden at være forsynet med wire
Saks. Slagelseklubben har paa dette 
Punkt yde_t en stor Indsats ved Kon
struktion af wire-Føring og Saks. BP
skrivelse og Illustration findes hosstaa
ende. Saksen er prøvet og klipper med 
Lethed 6-8 dobbelt wire. 

UNIONENS NYTAAUSØNSKER. 

EN Byggekontrollant for Sydjylland, 
en for Fyn og en for Bornholm 

En Sekretær, der foreløbig kan erstat
te de to fraværende Bestyrelsesmed
lemmer og ved disses Tilbagekomst 
kan overtage Propagandaarbejdet for 
Unionen. At Klubberne i større Ud
strækning end hidtil vil benytte s:g af 
den Ret, vi har til at skrive i >Flyv«, 
om alt vi har paa Hjerte. Vi kan oven
ikøbet regne med pr. 1. Jan. 39 at faa 
endnu mere Plads i >Flyv« end hidtil. 
Medlemmerne over hele Landet kan 
roligt under l\Iærke eller under Navn 
skrive til Bestyrelsen om deres Ønsker 
i den Retning. 

At samtlige Klubber maa faa rigtig 
mange passive Medlemmer og Glæde 
af deres Arrangementer for at vække 

Luftf artf orsi kri uger 

I 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Praktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkrsforslkringspolicer udstedes 
ved Billetkontorel i 

Lufthavnen 

Interesse og skabe Muligheder for d l'
res Klub. 

De nødvendige Midler til Flyvema
skinestart af Svæveplaner. 

Et Olympiadeplan til 1940 i Fin
land. 

At en Ingeniør maa gøre Ret af den 
Mulighed, der ligger for en Akademi
ker, der gennem dansk-tysk Studenter
udveksling vil studere i Tysklancl med 
Svæveflyvning som Speciale. 

FORRETNINGSGANGEN. 

FOR at undgaa unødvendige Skrive
rier for alle Parter vil Unionen 

gerne til Efterretning meddele: 
Alle Henvendelser til Statens Luft 

fartstilsyn, Aeronautisk Selskab, Aero
Club von Deuschland maa sendes gen
nem Unionen, da baade disse Institu• 
lianer og andre altid, inden der tages 
Stilling til vedkommende Brev, ønsker 
Unionens Paategning. 

Alle tekniske Spørgsmual sende• 
fremdeles til Byggekontrollanterne. 
der ved Rekvisition i hvert enkell Til 
fælde skaffer Klubberne Tegninger til 
en Pris, der ligger meget under, hvad 
de ellers kan købes for. Unionen la
der Ordre og Betaling gaa videre til 
Hr. Forlagsboghandler Ejvind Chri 
stensen, Vesterbrogade 60, Kbhvn. V" 
der derefter vil ekspedere Ordrerne. 
Prisen for Tegningerne kan endnu ik 
ke fastsættes, men nærmere Meddl·• 
lelse vil antagelig kunne gives i Flyv 
Nr. 2. Denne Ordning gælder følgende 
tre Typer: Grunau 9 - Schulgleiter 38 -
Grunau Baby II a. 

* 

UNIONEN udtrykker sin Tak for godt 
l\ledarbejderskab til Bestyrelsesmed

lem Hr. S. Tcherning. Tscherning har 
anmodet om Tilladelse til at maallc 
udtræde af Bestyrelsen inden Repræ• 
sen tantskabsmødet, da han ikke · har 
Tid til Unionsarbejde i cl~nni? Vinter. 



BESTYRELSEN har indtil Repræsen
tantskabsmødet paa Forslag af For

manden suppleret sig med Unionens 
Instruktør, Løjtnant Fritz Rasmussen, 
Lejren ved Værløse. 

* 

INGENIØR G. Hansen, Adr.: Øster Sø
gade 104, Øbro 735, har efter Anmod

ning fra Unionen lovet at paatage sig 
Arbejdet som Byggekontrollant for 
stud. polyt. C. Johansen, indtil denne 
atter er i Stand til at fungere. 

* 

SIDEN Udstedelsen af det første »A« 
Certifikat, der indehaves af Willy Jen_ 

sen og blev udstedt 2. Juni 33, er ind
til 1. Jan. 39 udstedt i alt: 113 »Ae, 
37 »B c, 20 >Cc og 7 »Overland-Cc, de 
sidste i Tyskland. 

* 
FRA KLUBBERNE. 

UDDRAG af Roskildeklubbens Rap
port over Udstillingen den 10.-

11, Dec. 3 i Roskilde. 
Udstillingen aabnedes den 10. Dec. 

Kl. 14 af Reklamechef Bent Rom. Om 
Aftenen holdt Oberstinde Førslev sit 
udmærkede Foredrag om Svæveflyv
ning og Foredraget fik sit særlige fest
lige Præg derigennem, at det blev Pre
miereaften for Berl. Tid. og Unionens 
Film om Svæveflyvning. 

Den 11. Dec. om Eftermiddagen, ef
ter at Udstillingen havde været aaben 
fra Kl. 10, holdt Hr. S. Tcherning et 
Foredrag med Illustrationstavler om 
termiske Foreteelser. Oberstinden 
gentog sit Foredrag igen om Aftenen. 

Udstillingen var i det hele taget en 
Succes, og særligt til Foredragene var 
der stort Besøg. 

Hærens Flyvertropper havde ven
ligst laant os forskellig Udrustning og 
Modeller af ældre Flyvemaskintyper. 

Desuden havde vi gennem D. D. L. 
laant det meget interessante Instru
mentbord og Førerrummet fra en mo
derne Trafikmaskine. Forskellige Fir
maer havde velvilligst laant os andre 
Modeller og Flyverfotografier. 

Ringen havde udlaant Gumpert G. 2, 
der satte et smukt Præg paa Udstillin
gen i Forbindelse med stu. polyt. Jo
hansens Hytter 17 og et ubeklædt 

,,AVIATOR" 

VI vil gerne en anden Gang give et 
Billede af, hvor vi i vort Propa

gandaarbejde sætter ind. Denne Gang 
sender vi blot et Billede af en Auto
bus, vi har faaet skænket af en Aal
borgborger. Vi glæder os meget til at 
anvende den til Sommer til Transport 
til og fra Lønstrup, som jo ligger me
get heldigt for os. Bussen kan paa
monteres Tromle til Spilstart, men er 
først og fremmest beregnet til Person
befordring, da vi sikkert vil foretræk
ke at lade Klubbens Planer blive i 
Lønstrup, fremfor at transportere 
dem frem og tilbage til Aalborg. 

Vi har afholdt Skiveskydning og 
indtjent en temmelig god Sum, som vi 

Wolff Plan fra Køge. Klubben sel Y 
havde udstillet Stamer-Lippish ube
klædt og Planhalvdele til samme 
Plantype. 

Klubben havde stor Glæde af Ud
stillingen, der af alle karakteriserede , 
som endog ualmindeligt godt arrangl'• 
ret. Et lille Raffinement, Ing. G. Han 
sens radiostyrede Model, viste sig sim
pelthen at være en Sensation. · 

... AALBORG 

vil anbringe i et nyt Plan, der bliver 
det tredie. 

Vi sender alle Unionskammerater 
de bedste Nytaarshilsener og Ønsker 
om, at Svæveflyvningen maa marche
re stærk og støt fremover i det nye Aar. 

»Aviatorsc: Omnibus med paamonterel 
Tromle til Spilstart. 

FLYVEMASKINER OG TILBEHØR 

K. L. 0. Tændrør 
Type V.12 

Faas hos 

Instrumenter 
Pcopeller 
Flyverkameraer 
Projektører 
K. L. G. Taandrør 

ALFRED RAFFEL A/s 
Farver-gade 15 Telefon C, 6395 
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FØRSTE BORNHOLMSKE MODEL-
FLYVEKLUil STIFTET. 

VED et Møde d. 4. November med 
modelflyveinteresserede fra Røn

ne blev der dannet en l\Iodelflyveklub 
med følgende Bestyrelse: Formand: 
Carl Erik Qvorlrup, Sekretær: Svend 
.Mogensen og Kasserer: Erik Holm. 

Klubben faar Lokaler i Rønne Kom
muneskoles Sløjdsal. Der blev straks 
indmeldt 23 Medlemmer med ca. 25 
Modeller. Da Klublokalet er gratis, 
blev Kontingentet fastsat til kun 25 
Øre om Maaneden. Klubben er til
meldt >M. F.c, og dens Adresse er: 
Carl Erik Qvortrup, Postbox 32, Røn
ne. -

SILKEBORG MODELFLYVEKLUil 

har afholdt Generalforsamling og 
valgt ny Bestyrelse; til Formand valg
tes Svend Aage Jensen, Frydensgade 
30. 

Klubben har været meget aktiv i 
den forløbne Sæson og afholdt mange 
vellykkede Flyvninger. 

De mest byggede Modeller er: 
Gentsch: 4 under Bygning; Strolch: 
2 Stk., 2 under Bygning; Grunau II: 
1 lille og 2 store; Baby: G Stk., 3 un
der Bygning; F-J-2: 4 Stk., 2 under 
Bygning, F-J-1, 5 Stk.; 4 under Byg
ning; Winkten, Pumpfer. 

EKSTRAORDINÆll GENERALFORSAM-
LING I »FREDERICIA Il«. 

FREDERICIA II afholdt den 16. Nov. 
en ekstraordinær Generalforsam

ling, da to af Bestyrelsesmedlemmerne 
traadte ud af Ledelsen, nemlig Kas
sereren Hans Friis, der fratraadte paa 
Grund af manglende Tid, og Bibliote-

ModelØyvere -
køb i Specialforretningen! 
Af vore Byggesæt fremhæves særligt: 
OLORIA 
Svævemodel - Spændvidde: 89''2 cm 
Med Tegning Kr. 4.10. Uden Tegning Kr. 3.25 

MERKUR 
Motormodel - Spændvidde 99'1, cm 
Med T~~ning Kr. 7.50 • Uden 1 egnlng Kr. 6.35 

sv"u 1 
Record-Svævemodel - Spændvidde: 149 cm 
Med Tegning Kr. 6.85 • Uden Tegning Kr. 4.85 

BEMÆRK: 
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A Ile vore Byggesæt leveres 
fuldstændig komplette l 

Forlang gratis illustreret Katalog. 

Modelflyveklubbernes Indkøbscentral 

Dansk ModelØyver Forbund 

karen Chr. Michelsen, der har meldt 
sig ud af Klubben. 

For at faa en mere lempelig og lige
lig Arbejdsfordeling indenfor Besty
relsen vedtog Generalforsamlingen al 
udvide denne til at omfatte 7 Medlem
mer: Formand: Mogens Friis, Sekre
tær: A. Andersen, Kasserer K. Jeppe
sen, Bibliotekar: Poul Jensen saml 
følgende Bestyrelsesmedlemmer: H. 
Btertelsen, S. Aa. Ladegaard og Chr. 
Nielsen. 

Under Eventuelt forelagdes forskel
lige Forslag, som Bestyrelsen tog op 
til nærmere Behandling. 

DANSK MODELFLYVEINDUSTRIS NYE 
TEGNINGER. 

DANSKMODELFL YVEINDUSTRI har 
vist sig at være et særdeles livs

kraftigt Foretagende, der stadigt ud
vikler sig. Dansk Modelflyverforbund 
har med Velvillie set paa denne Ud
vikling, da dets Medlemmer her har 
en velassorteret Modelflyveforretning 
at henvende sig til - samt, at man. 
undgaar de Vanskeligheder, der er 
forbundet med at handle i Udlandet. 

Vi har modtaget 5 af ovennævnte 
Firmas Tegninger til 3 Svævemodel
ler og to Motormodeller, der alle er 
konstruerede af Indehaveren, Hr. 
Svend Herborg. Tegningerne er Javel 
efter de bedste tyske Mønstre: let over
skuelige, gode Byggevejledninger ()g 
Flyveanvisninger er trykte paa Omsla
get. 

>Komet< er en Balsasvævemodcl 
med Halvkrop i Klasse X med en 
Spændvidde paa 45 cm. Den er egnet 
for Begyndere, da den er billig samt 
let og hurtig at bygge. 

>Gloriac er en Overgangsmodel og
saa i Klasse X med en Spv. paa 80.5 
cm. Den har flad Krop og 2 Stabilisa
torer. (Det er efterhaanden blevet 
meget moderne "med 2 Sideror inden
for Modelkonstruktionen. Ideen er 
hentet fra de moderne tomotorede 
Flyvemaskiner, hvor man anvender 
ofte 2 Sideror for at faa bedre Udnyt
telse af Propellernes Slipstrøm. ( Saa 
Anvendelse af dobbelte Stabilisatorer 
i Svævemodeller og enmotorede Motor
modeller er lidt misforstaaet.) >Glo
riac synes at have mange Træk fæl
les med SV-H 1, der er konstrueret 
længe før. SV-H 1 er nu udkommet i 
en ny og bedre Tegning end før. Den 
er nu mere overskuelig og klar. SV-H 1 
er endnu Indehaver af den absolute 

Danmarksrekord for størst Distance 
paa 9050 ro. 

For Begyndere med Motormodeller 
er >Kolibri c egnet. Det er en Balsa
konstruktion paa 45 cm i Spændvid
de. Den er en Mellemting mellem en 
Stokmodel med Finne og en Halvkrop
model, saa om den er i Klasse I eller 
II er et Spørgsmaal. Forskellen mel
lem >Kolibri< og >Ørnen<, der tidli
gere forhandledes af Firmaet er di-

' minuativ. 
For lidt viderekomne Motormodel

byggere er der >Merkurc, der er en 
Firkantkropmodel, Fagkonstruktion. 2 
Sideror. Balsa og Albachi anvendes. 
Med en Spændvidde af 99.5 cm er den 
i Klasse IV. Propellen er tegnet i saa 
mange Enkeltheder, at Vanskelighe
den ved dens Fremstilling er blevet 
meget mindre. 

Anvendelsen af Ordet Flugt over
alt i Stedet for Flyvning virlcer lidt 
forældet. 

GLOBUS AERO KLUB. 

0 NSDAG den 30. November afholdt 
Globus Aero Klub sit fjerde Glo

bus Møde i Klubbens nye, store Klub
lokaler paa Onsgaards Tværvej 6 i 
Hellerup. Der mødte ialt 65 Medlem
mer og Gæster, og efter at Forman
den, Evald Hansen, havde budt alle 
hjertelig Velkommen og fortalt om 
Klubbens Fremtid, gav han Ordet til 
Foredragsholderen, Hr. Knud Flensted 
Jensen, der holdt et interessant Fore
drag med Lysbilleder om Modelflyv
ning. Det blev honoreret med varmt 
Bifald. Efter dette var Ordet frit, og 
Aftenen sluttede med at Formanden 
for Forbundet, Sven Wiel Bang, f01 -
talte om, hvad 1939 vilde bringe al' 
Modelflyvning. 

Globus Aero Klub, der er Landets 
største Modelflyveklub, har nu 86 
Medlemmer, hvoraf de 56 er aktive, 
Klubbens Mødelokale kan rumme over 
100 Mennesker, saa der er endnu 
Plads til nye modelflyveinteresserede 
Medlemmer. Henvendelse sker til For
manden, Evald Hansen, i Klubben 
hver Mandag Aften efter Kl. 19,30. 

Per Weishaupt, Odense Modelflyveklub, 
skriver: R. X. I., 75 cm Spændvidde, 
er en ualmindelig god Motormodel, 
allerede den første Dag slog den de 
to hidtil gældende Danmarksrekorder. 
Det bedste og mest komplette Bygge
sæt der findes. 

Pris: 5 Kr. + Porto. 

Fases kun hos: 
Model Materiale, Tarm, Jylland. 



NYE REKORDER. 

TRODS Vinteren er der Landet over 
blevet sat eller forbedret adskil

lige Rekorder, og det synes som om 
der nu endelig er kommet rigtig Kon
kurrencelyst blandt Klubberne. 

Klasse III: 

Jordstart 5,1 Sekund, sat af Hans 
Erik Hansen, OM-F, med en F. J. 
3 den 27. Nov. Ingen gl. Rekord. 
H. E. Hansen vandt hermed 50 
Kr., udsat af >Illustreret Familie
J ournalc: 
Rekorden blev den 10. Dec. sat op 
til 25,2 Sekunder af Carl Harder 
Carlsen med en Model af samme 
Type. Samtidig opstillede Carl
sen, der er Medlem af Als Model
flyveklub, en Jordstartrekord paa 
88 m. 
Den 6. Dec. havde Carlsen sat 
Haandstartrekorden op til 33,4 
Sekund med samme Model. Den 
gamle Rekord tilhørte Hans Erik 
Hansen, OM-F, og var paa 27,1 
Sekund. Den var sat med en Selv
konstruktion. 

Klasse IV: 

Den 27. Nov. slog Per Weishapl, 
OM-F, to Distancerekorder med 
en R.X. 1. I Jordstart opnaaedes 
120 ro og i Haandstart 275 m. Det 
var første Dag, at han fløj merl 
Modellen. 
De gamle Rekorder tilhørte ogsaa 
Per Weishaupt og var sat med en 
Gloria. 

Klasse V: 

Her har Per Weishaupt Pritschow 
hidtil været eneraadende. 
Den 27. Nov. slog Indehaveren a f 
den absolutte Danmarksrekord for 
Motormodeller, P. Kuniss frn 
>Hawkc, imidlertid den første af 
de fem Rekorder, der er besat i 
Klassen. Han satte med en Selv
konstruktion J ordstartsrekorden 
op fra 18 til 41,2 Sekunder. Plan
belastningen for hans Model var 
10,4 Gram pr. Kvadratdecimeter 
medens Pritschow'en har 18,9. 

Alt for Modelflyvere. 
16 Aars Erfaring. 
Stor Prisliste sendes gratis. 

Helge Nielsen, 
Ouldbergsgade 72', Kbhvn N. 

Klasse XIV: 
Fredericia II kom først i Kaplø
bet om at forbedre de to smaa Re-

paa ikke mindre end 950 m. H. 
Knudsen fra OM-F havde med en 
Pause 712 Storch de gamle Re
korder paa 7 ,4 Sekunder og 4 7 
Meter. Distancerekorden er altsaa 
tyve doblet. 

. korder i denne Klasse. Med en 
K.S., S. 3 fløj Formanden for F.II. 
Mogens Friis, den 11. Dec. ea Tid 
paa 1 Min. 20 Sek. og en Distance 

GYLDIGE DANMARKSREKORDER PR. 18. DECBR. 1938 
(NB Der er endnu ingen Rekorder sot for Sømodeller (d) og Højde (f). a er 
.Jordstort, b Huondstort, c Hojstort og e Hastighed. S betyder Selvkons truktion .) 

Absolutte Danmarksrekorder: 

Klosse Indehover 

A P. Kuniss 
B P. Weishaupt 
C P. Weishaupt 
D 
E Ole Hallen 
F Sv. Herborg 

Klub 

Condor 
OM-F 
OM-F 

Globus 
Skjern 

Klasserekorder Motormodeller: 

1a H. Schrøder 
tb H. Schrøder 
2a H Schrøder 
2b P. Kuniss 
2b P. Weishaupl 
3a C. H. Carlseri 
3b C. H. Carlsen 
3b H. E. Hansen 

Hawk 
Hawk 
Hawk 
Condor 
OM-F 
Als 
Als 
OM-F 

4a P. Kuniss Condor 
4a P. Weishaupl OM-F 
4b P. Kuniss Condor 
4b P. Weishaupt OM-F 
5a P. Kuniss Hawk 
5a P. Weishaupt OM-F 
5b P.- Weishaupt OM-F 
5c P. Weishaupt OM-F 
6, 7, 8 og 9 : ingen Rekorder. 

Klasserekorder Svævemodeller: 

10b M. Friis 
10b H. Ploug 
10c E. Willumsen 
10c J. A. Larsen 
11b K. Jensen 
11b P. Jensen 
11c Sv. Herborg 
12b 0. Madsen 
12b M. Friis 
12c Ole Holten 
13b P. Weishaupl 
14b M. Friis 

F. Il. 
OM-F 
Globus 
Arrow 
Svalen 
F. II 
Skjern 
OM-F 
F. II 
Globus 
OM-F 
F.II 

Model 

Climb (S) 
Pritschow 
Pritschow 

Grosse W. 
S.V. - H.1 

HS 47 (S) 
HS 47 (S) 
HS 52 (S) 
Hurricane (S) 
Baby 
F.J.3. 
F.J.3 
Komet (S) 
Climb (S) 
R.X.1 
Climb (S) 
R.X.1 
s. 
Pritschow 
Pritschow 
Pritschow 

Pimpf 
Knirps 
W.16 (S) 
s. 
S. V. - H.1. 
Baby 
S. V. - H.1. 
Strolch 
Gentsch 
Gr. Winkler 
Kiek-Ente 
K.S. /S.3 

Tid 
M. S. 

1 33,0 

35 52,2 

24,4 
1 27,0 

27,4 
1 13,4 

25,2 
33,4 

54,0 

1 33,0 

41,2 

43,7 

1 15,8 

2 59,1 

1 54,5 

8 57,6 
3 42,2 

35 52,2 
4,3 

1 20,0 

Distonce Hostlgh. 
m m Sek. 

380 

9050 

140 

47 
88 

267 

120 

275 

76 
380 

250 

-1150 

720 
9050 

1110 
5000 

16 
950 

7,18 

7,18 

Odense Model-Flyveglub har flest Rekorder (14) og følges af Hawk og Fre
dericia II samt Globus med hver 5. 

Per Weishaupt har flest Rekorder som Enkeltperson, nemlig 11, og følge~ 
af P. Kuniss med 5 og H. Schrøder, 0. Holten og M. Friis med hver 4. 
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NYT FRA ALLE LANDE 

Al\fERIKANSKE FL YVEI\IASKINER TIL 
ENGLAND 

I Perioden fra 1. November 1938 til 
31. Decbr. 1939 vil Lockheed Air

crafl Corporalion i Kalifornien have 
ruldl op at bes tille med Afleveringen 
af 200 Bombeflyvemaskiner til det en
gelske Luftministerium. Produktio
nen lægges an paa at kunne levere 18 
til 20 !\faskiner pr. l\faaned. Samtidig 
med har Firmaet Ordre fra U. S. A. 
Flyverkorps, den holland~k-ostindiske 
Regering, Brilish Airways m. fl. De 
roreliggende Ordrer andrager et Beløb 
paa ca. 150 l\fill. Kroner. 

FJEDltENDE LANDJNGSHJUL 

DE rieste moderne Understel med 
~aakaldte teleskopiske, fjedrende 

Ben, maa saa at sige fremstilles til hver 
enkelt Flyvemaskinetype. ·ved det 
nye Dowty Landingshjul, der frem
stilles af Aircraf t Components Lid., 
kan dette undgaas, hvorved der op
nas en høj Grad af Standardisering. 
Affjedringsanordningen er anbragt 
paa selve Hjulnavet, og det nye Dow
ty Hjul, med Hjulhremse og indbyg
get Affjedringsanordning, leveres i 
fire Størrelser til en Flyvemaskine
vægt fra 3000 kg til 12.000 kg. Paa 
hosslaaende Billede ses det, hvorle
des Understelsstiveren er fastgjort til 
Affjedringsanordningens Arm. Der 
har allerede været foretaget en lang 
Række vellykkede Forsøg under Le
delse af Eksperter fra det engelske 
Luftministerium. 

>Dowtyc affjedrende Landingshjul 
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V I bringer her et interessant Billede 
fra de lyske Flyvemanøvrer ved 

Wien. Paa de interimistiske Feltfly
vepladser gør man alt muligt for at 

JUNKERS FLYVEMASKINER I 40 LANDE 

PAA den nylig afsluttede Pariserud
stilling gav Junkers Stand en Del 

Oplysninger om Junkers Maskinernes 
enorme Udbredelse. Bl. a. fik man at 
vide, at der i Øjeblikket findes 272 
Junkers-Trafikflyvemaskiner fordel I 
over 40 Lande. Tilsammen kan denne 
Flaade transportere ca. ½ Million 
Tons Nrttelast eller ca. 5.6000 Passa
gerer. Samtidig oplyl!les det, at Jun
kers Dieselmotor Juno 205 i Perioden 
1934 til 1938 havde været med til at 
gennemføre 120 Oceanflyvninger, heraf 50 
Flyvninger over det nordlige Atlanterhav. 

A EROTJXNST i Malmø, der efter
ft haanden har oparbejdet en stor 
Forretning i Salg af Flyvemaskinetil
behør af saa at sige enhver Art, har 
udsendt et meget omfangsrigt Kata
log, der ogsaa omfatter mange smukke 
Souvenir-Genstande saasom Askebæg
re med Flyvemaskinemodeller, Læ
dervarer med Flyveremblemer m. m. 

Al\fERIKANSK FLYVEMASKINE PAA 
PARISERUDSTILLINGEN 

UNITED AIRCRAFT havde paa sin 
Stand i Grand Palais en Vought 

V-156 tosædet Bombemaskine, udsty
ret med en Pratt & Whitney Twin 
Wasp Junior Motor. Det er et lavvin
get Monoplan. Efter Udstillingen fo
retog Maskinen en Række Demonstra
tionsflyvninger for de franske Mili
tærautoriteter. 

skjule de opstillede Flyvemaskiner, 
og Billedet viser, hvorledes en tomo
toret, let Bombemaskine er anbragt 
inde mellem Træerne og skjult af Grene. 

MARIEHØNS SOM PASSAGERER 

f UFTTRANSPORTEN hjælper Viden
L skaben, og i dette Tilfælde drejer 
det sig om de store Annanas-Planta
ger paa Hawaii, der ødelægges af en 
Skjoldlus-Form (Uldlus eller Kaffe
lus). Del samme skadelige Insekt har 
hærget Kaffeplanlagerne i Kenya-Ko
lonien ( Østafrika), og under Bestræ
belser for al komme Ondet til Livs 
fandt man, at de kunde holdes nede 
af Mariehøns. Man lod derefter nogle 
Kasser med levende Mariehøns trans
portere ad Luftvejen til Alexandria, 
hvorfra de gik videre med Imperial 
Airways Rute til Hongkong og derfra 
med Pan American Airways Lil Hono
lulu, alt i alt en Transport paa ca. 
20.000 km. Ved Ankomsten Lil Hona
Iulu var Mariehønsene i bedste Vel
gaaende, hvorefter de blev sluppet 
los til Angreb paa Annanas-Planta
gernes Skjoldlus. 

SHELL-FØRER FOR FLYVERE 

FLYV har faaet tilsendt en udmær
ket lille Bog, der hedder >Shell 

Fiihrer fiir Flieger«, og paa sine 268 
Sider giver den en lang Række vær
difulde Oplysninger om Flyvemotorer 
og deres Konstruktion; alle eksiste• 
rende tyske Flyvemaskinetyper og 
deres Data; Lufthavne og deres Be
liggenhed; Organisationen af det ty
ske Civilflyvevæsen m. m. Der er en 
Mængde Illustrationer. 



HVORDAN FL Y·VER MAN? 
Oversat og bearbejdet af Kapt. John Foltmann 

Danmarks flyveinteresserede Ungdom har 
hidtil savnet en Bog, der paa en populær 
og letfattelig Maade klarlægger alle Flyv
ningens Problemer; men den er kommet 
nu og hedder: .Hvordan flyver man?• · 
Denne Bog er et veritabelt Flyvekursus, 
som enhver - uden de mindste Forkund
skaber - vil kunne forstaa, ikke mindst 
paa Grund af de mange - ca. 400 -
glimrende og videnskabelig korrekte Teg
ninger i Bogen 

· --~--

BEVÆGELSEN FREMEFTER AATMAALER 

.Hvordan flyver man?• koster Kr. 6,75 
heftet og Kr. 12,75 i Vælskbind. 

- •-
For at interesserede kan faa Lejlighed til 
yderligere at uddybe Stoffet, har Forlaget 
starlet en Studiekreds I Teknologisk 
Institut med Kaptajn Foltmann og andre 
Eksperter som Ledere. For Deltagelse be
tales Kr. 6,- . 

.Hvordan flyver man?• er oversat til 8 
Sprog og er solgt i ca. 160.000 Ekspl. 
foruden et :russisk Oplag paa 100.000 
Ekspl. Den italienske Stat vil bruge den 
som Lærebog for de Italienske Militær
flyvere. For alle, der vil lære at flyve, 
kan denne Bog anbefales som Lærebog. En af dø ca. 400 mustratlønar I • Hvordan flyver man?• 

Lad Deres Boghandler vise Dem .Hvor
dan flyver man jl•, og hvis De vil deltage 
i Studiekredsen, kan Boghandleren til
melde Dem. De kan ogsaa selv gøre det 
ved at ringe til C. 14.282, Lokal 1, eller 
skrive til: 

CHR. ERICHSENS F:ORLAG - SJÆLEBODERNE 4, K. 

GAVE BØG ER for den {LyveinfereøJerede 'Unødom: 

DANSK 
FLYVNINGS 

HISTORIE 

Dette store, smukt illu
strerede Værk paa 385 
Sider sælges nu til ned
sat Pris. Oprindelig kos
tede Bogen Kr. 10.00 
men sælges nu for 

Kr. 3.50 

:;:.rank .A. '5wolfer: 

LÆR AT FLYVE 
En praktisk Lærebog i 
Flyvningens Teori skrevet 
i en hurtig og letfattelig 
Form. - 39 forklarende 
Illustrationer giver Bogen 
yderligere Interesse for Fly
vere og flyveinteresserede. 

145 Sider. 

Kr. 3.50 

~ fh. AUGUST BANGS fOIUAG ••t 
~ -EJVIND CHRISTE:NSE:N 

IIESTERBROGAOE eo. MW. TELEFON - -· GIRO 23824 
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"BRISTOL" PEGASUS FLYVEMOTORER 
Stor Kraft, ringe V ægt 

»BRISTOL« lufthølede, stjerneformede Flyvemotorer 
har et enestaaende gunstigt Forhold mellem Heste
hraft og Vægt og forener stor Ydeevne med den Drifts
sihherhed, som er harahteristish for alle »BRISTOL« 
Motorer. For Ehsempel vejer Pegasus XXII hun 466 hg, 

og den yder i Starten 1010 B.H.K. 

" 
THE BRISTOL AEROPLANE CO. LTD., BRISTOL, ENGLAND 

REPRÆSENTERET I DANMARK 00 ISLAND VED: 

. PRIS: 
Pr. Aargan~ Kr. 4,20 
Pr. Nummer 35 Øre 

Officielt Organ for 
Det Kgl. Danske Aeronautlske Selskab 
Redaktion· J Foltmann og E. Lærum 

Ans overfor Presseloven : 
Ejvind Christensen 

A, B, C. HANSEN COM.I."., KØBENHAVN V. 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbrogade 60 - Tel1. 13404 



Maanedsmagasin for Trafik• og Militærflyvning - Sportsflyvning - Svæveflyvning - Modelflyvning 
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1939 - 12. Aarg. 

D.D. L.s INDSATS FOR DANSK FLYVNING 
I Snes•orm over Sko,lønds Bjerge 

Med Svæveplan fra Nord- til Sydtyskland ... 
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DET KGL. DANSKE AERDNAUTISKE SELSKAB. 
Vestcrbrognde 2 E, Kbhvn. V. TIi. C. 7220. 
Ancri.••n,lt nf F. A. l. (F~dt!rntion Aernnnutlque 
Internationale) aom Enerepræaentant for aero 
nautiske Intereøaer I Danmark. • 

DANSKE FLYVERE, 
Fmd. : Obersllojtnant Tage Andersen, Ordrup. 
vej ILD. Chnrl. Tlf. Ordrup 3471 y. 

DANSKE PRIVATFLYVERE (tllsl. D. K. D. A. 8 .) . 
Fmd. : Landsretssagforer C. A. Koefoed, Arni 
cisvej 12, Kbhvn. V. TIi. Vester 2226 y. 

VESTJYSK FLYVEKLUB (tllsl. D. K. D. A. 8 .). 
Fmd.: Landsretssagforer Bjørn Bjornbak, Kon 
gensgade 70, Esbjerg. 

AALBORG FLYVEKLUB. 
Fm<!. : A. Schiøttz-Christcnsen, Nytor,· 5. 

SPORTSl'LYVEKLUBBEN. 
~'md. : A. T. H. Ohrt, Blegdamsvej 88 . 

CUB-FLYVEKLUBBEN •ACTIV«. 
Fmd.: Ib Kroyer Christensen, Omøgade 24, 
Kbhvn. Ø. 

DANSK MODELFLYVERFORBUND, 

Fmd.: Sven Wiei Bang, Gardes Ailt! 4 1 , 
Hellerup. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION (tlial. D.K.D.A.S.) . 
Fmd.: Koptojn H. Nielsen, Østbonegode !I, 
l{øbenhovn Ø., Teif. Ct'ntrnl ~\130. 

SVÆVEFLY•VEKLUBBER TILSLUTTET DANSK 

SVÆVEFLYVER UNION: 

AARHUS FLYVEKLUB, 

v/Hr. Leo Kæra11, Skolebnkkei li, Aarhus. 

BORNHOLMS SVÆVEKLUB. 
,•/Hr. A. Quistganrd, Shell Park, Rønne, Born
holm. 

DANSK LUFTSPORT. 

,·/Hr. K. Thorck, Andersen , Nnnsensgnde 21, 
Kbh. K. 

ESBJERG SPORTS FLYVEKLUB. 
v/Hr. H. Holm, Skolegade, Esbje rg. 

FYENS LUFTSPORT. 
,·/Hr. J. Jø rgensen, Rldehusgnde 36, Odense. 

KALUNDBORG FLYVEKLUB. 
,•/H r . . J . A. Jacohsen, V. H11H1C\'., Kalundborg." 

KOLDING FLYVEKLUB. 

v/Hr. W. Chr. J ensen , Dreje rs ,·ej 3, Kolding. 

KØGE SVÆVEFLYVEKLUB, 

v/Hr . . Johs. Andreasen, Stormollevej 24 , Koge . 

KØBENHAVNS SVÆVEFLYVERKLUB. 
Dybboisgnde 11, Kbh. V. 

NÆSTVED FLYVEKLUB, 
v/Jlr. H. Juul -Hansen, J e rnbnnegnde 6, Næst
ved . 

RINGSTED FLYVEKLUB. 
,•/Hr. Knud Andersen, Snde rgade 5, Rin gsted. 

KLUBADRESSER 

ROSKILDE SVÆVEFLYVEKLUB. 
, III,. llorJ!,! .Johansen. Knbenhn\11s,~ j fi3, 
lloskilde. 

SILKEBORG FLYVEKLUB. 
,•/li r. Læ rer J . Ande rsen, Engesva ng. 

SLAGELSE FLYVEKLUB. 
"lll r. il . Grnuengnnrd . Oækkeiu ndavej 7, 
Slagel se . 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN »AVIATOR«. 
,·/lir . D. Hoyner, RostrupsveJ 7, Aalborg. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN • MAAGEN« af 1938. 
v/Hr. R. Keiler, Kepiersgade 17, Kbh. 8. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN »1938«. 

v/Hr. Sv. A. Tonnersen, AustrallensveJ 34, 
Kbh. Ø. 

SVÆVEFLYVEGRUPPEN »RINGEN«, 
v/Hr . Ing. G. Hansen, ø. Søgade 104, Kbh . Ø. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN »MAAGEN«, Stevns. 
,·/Hr. V. Kristiansen, Hoitug pr. Storehedlnge. 

VARDE FLYVEKLUB. 
,•/Tl r .. J. B. Lønborg, Stausvej 8, Varde. 

VORDINGBORG SVÆVEFLYVERGRUPPE. 
,·/Hr. Hnns Axel, Vordingborg. 

VÆRLØSE SVÆVEFLYVEKLUB. 
v/Hr. Poul Vigenberg, Værløse S l. 

DANSK MODELFLYVER FORBUND. 

M. F. 
Bestyrelsen: 
Formand: SVEN WIEL BANG, Gardes Ali t! 4, 

Hellerup. 
Hen\'. ung. Tndmcldel •er l M. F. 

Næstrormand og Propngandnleder: JOHANNES 
THTNESEN, Flnsens All6 29, Odense. 
lfenv. ang. alle Meddelelser til Flyv og Flyve
bladet. 

Sekretær : HENNING SCHRØDER, Helleru plunds 
Allt! Il, Hellerup. 
Henv. ang . Klubdnnneise r snmt særlige Sporgs. 
mani. 

Kasserer: .JOHAN STØCKEL, H11mbroes Aili! 21, 
Hellerup. 
Henv. nng. Udbe t alinger snmt Udlevering ni 
Emblemer. 

Be~tyrelsesmedlem og Rekordprotokolforer: PER 
WETSHAUPT, Hundcrupvej 105, Odense. 
Henv. nng. Anerkemicise nr Rekorder. 

MODELFLYVEKLUBBER UNDER FORBUNDET: 

•AIR-SPEED« AABYHØJ. 
l•'nul.: .J orgen Lindgren, Aabyho j. 

ALS MODELFLYVEKLUB. 
Fmd. : H. Agerley, Diegen 9, Sanderborg. 

FREDERICIA li. 
Fmd.: ~logens Frlis , Fælled vej. ~'rederleiu . 

GLOBUS AERO KLUB. 
Fmd.: Evnld Hnnsen, So rievej 1• , Helle rup. 

GRENAA MODELFLYVEKLUB. 
Fmd.: 8. li{ . .Jensen, Storegade 18, GrennH 

LANGELANDS MODELFLYVEKLUB. 
~' md. :Sv. T . Geii , l.,.1hnls , Langeinnd. 

MODELFLYVERNES AMAGER KLUB. 
Ilmd.: I s tvan Tcrniy, Syriens,·eJ 32, Kbhv . S 

MODELFLYVEKLUBBEN •ARROW«. 
llmd.: Erik Snrensen, Gl. Landevej 14, 
ltoskilde. 

MODELFLYVEKLUBBEN »CIRRUS«. 
Fmd.: Ole Hol ten, Krogvej 22, Holte. 

MODELFLVEKLUBBEN »CONDOR« . 
Fmd.: P . Ch ristiansen, Snbroesvej 10, 
Helsingør. 

MOTORMODEL- KLUBBEN •HAWK«. 
Fmd. : Henning Schroder, llell c rnpiunda All~ 
I I, Hell eru p. 

MODELFLYVEKLUBBEN •SVALEN«. 
I'md . : Orla Mortensen, Vlborggade 6, Hobro. 

MODELFLYVEKLUBBEN »STORMSVALEN«. 
Fmd. : Ange Due Jensen, Ankjærs Allt! 12, 
Esbjerg. 

MODELFLYVEKLUBBEN »AABENRAA«. 
Fmd.: Walther .J ensen, Logum klostcrvej 150, 
Anbenrna. 

NYKØBING MODELFLYVEKLUB, NYKØBING J. 
~•md.: Ewald Ni elsen, Nykobln g .J. 

ODENSE MODEL-FLYVEKLUB. 
Fmd. : .J. Nissen, Hjall esevej 121, Oden1e. 

RIBE MODELFLYVEKLUB. 
l' md . : .Johan Kaatrup, Kongensgade 6, Rlbe. 

RØNNE MODELFLYVEKLUB. 
Fmd.: C. E. Qvortrup, Rønne, Bornholm. 

SILKEBORG MODELFLYVEKLUB. 
Fmd .: Sv. A11 • . Jensen, Frydensg. 30, Silkeborg. 

SKJERN MODELFLYVEKLUB. 
Fmd. : 8\'end Herburg, Kj æ rs Allt! 14, Skjern. 

VALBY MODELFLYVEKLUB. 
Fmd. : Jørgen l' . F rederi ksen, Mellcmtoftcvej 
8. Vn lby. 

MODELFLYVEKLUBBER UDENFOR FORBUNDET: 

AALBORG MODELFLYVEKLUB. 
v/ All Ho ulberg, Frederleingade 18, Aalborg. 

KERTEMINDE MODELFLVEKLUB, Kerteminde, 
Fmd.: Knud Boje, l\fuusegaarden, Kerteminde. 

MODELFLVEKLUBBEN »CONDORc, 
Fmd.: 0 . Sørensen. Algade 57, Vordingborg. 

MODELFL YVEKLUBBEN •SPEED«, Randers. 
v/ Elmar Jacobsen, Hadsundvej 84, Rander•. 

RINGKØBING MODELFLYVEKLUB. 
Fmd.: J . Skjodsholm, Herningv. 48, Ringkobio11 . 

SKOVSHOVED MODELFLYVEKLUB. 
Fmd. : Docker Peter•eo, Koragaardav. 3, Cbl. 

BERLINCIK& TID&NDEI PLYVEKLUB, 
Pilestræde 84, S:bbvn. K. 

DR UNGES FLYVEKLUB, 
Polltikena Hu1. S:bbn. li: . 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU 
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ll'IIT.Rl>.11 løllØl'Øl' OllØl' hølø Jol'døn Bl'ænds•of og 
Smøl'Øollø af høløs•ø Ka,alftaf •H Bl'ug I Fl:,a,ømaaklnøl' 

Brændstoffer 1 

I NT AVA Flyvabanzln 
I NT AVA Ethyl F!yvabenzln 
I NT AVA Brændselsolie 

tll Flyvemotorer 

Sm•reollar: 

I NT AVA Red Band 100 
I NTAVA Green Band 120 
I NT AVA Blua Band 140 

Døsudøn løa,ø"øs undør Bøtøgnølsøn ll'IIT.Rll.11 andl'ø Pl'o
dukfer fll Brug I Lufffal'føføl' • som f . .Eks. ll'IIT.Rl>.R 
l>lppøøl'msfødf • ll'IITAl>.11 lnsfl'umønfollø • ll'IIT.Rl>.11 
Sføddcumpøl'ollø • ll'IITAl>.11 Kompasa,ædskø m. m. 

-INTAVA-
WOIUD WIDE SE RYICE 

TELEGRAMADR.: INTAVA TELFON: CENTR. 151122 
SCT. ANNÆ PLADS 13 • KØBENHAVN K, 

TIGER 
ENGINES 

• 

ARMSTRONG SIDDELEY MOTORS LTD 

COVENTRY ENGLANDu~ 

INSTRUMENTER 
FOR SPORTSFLYVNING OG SVÆVEFLYVNING 
ASKANIA-WERKE A.G. - BERLIN-FRIEDENAU 
REPR. VEO A, B, C, HANSEN COMP, INGENIØRER 
INDUSTRIBYGNINGEN • KØBENHAVN V •• TELEFON: CENTRAL 6806 • 6807 
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Kildeangivellle er i k k e t 111 ad t . 

Nr. 2 Februar 1939 12. Aargang 

Det Danske Luftfartselskabs 
Indsats for dansk Flyvning 

AF KNUD LYBYE 

begyndte at drive re-D.D.L. gelmæssig internatio
nal Rutefart saa tidligt som i 1921 -
først Ruten København- Malmø 
Warnemiinde med Sømaskine, og 

kort Tid efter aabnede Selskabet og
saa en Rute imellem København og 
Hamburg med Landflyvemaskine. 

Det varede imidlertid ikke længe, 
før udenlandske Selskaber begyndte 
at paaføre D. D. L. en alvorlig Kon
kurrence paa Ruterne - navnlig paa 
Hamburg-Ruten og for al undgaa 
de skadelige Følger af Konkurrencen 
•enedes Selskaberne om at samarbej

de, eller som det kaldes i internatio
nalt Luftfartssprog >at flyve i Pool«. 

At flyve i Pool vil sige, at hvert 
Selskab udfører Halvdelen af Flyv
ningen, eller hvor der er 3 Poolpart
nere, hver en Trediedel af Flyvnin
gen, og alle Indtægterne gaar i en 
fælles Pulje, der senere fordeles 
imellem Poolpartnerne i Forhold til 
hvert Selskabs Kilometerpræstation. 

Fordelene ved en saadan >Pool
flyvning« er jo indlysende. Krig ko

ster altid Penge, og det er jo sa!\dan, 
at et Luftfartselskab har størst Mu
ligheder for at skaffe sig Ladning i 
sit Hjemland. Hvis to Luftfartselska
ber derfor arbejder uafhængigt af 
hinanden, vil de begge flyve med 
fyldte Maskiner paa Udturen og 
tomme hjem, medens man ved et 
Samarbejde vil kunne fylde een Ma-

skine i begge Retninger og dermed 

opnaa en bedre Økonomi. 
Hvert Luftfartselskab gør jo -,an 

Propaganda i sit Hjemland, og der 
kan paa den Maade opnaas en lang! 
større Effektivitet af de Midler, der 
er til Raadighed for Propagandafor, 
maal, end hvis hvert Selskab skal 
sprede Propagandaen over to Lande. 

Trods disse Forholdsregler mod en 
usund Konkurrence, er der dog me
get stor Forskel paa, hvor meget 
Flyvning hvert enkelt Luftfartselskab 
kan paatage sig, og en afgørendt> 
Indflydelse paa dette Forhold har 
navnlig de Subventioner, som Selska
berne modtager af deres respektive 
Regeringer. 

I denne Henseende har D. D. L. 
altid været betydelig daarligere stil
let, end de fleste udenlandske Luft
fartselskaber, og selv nu efter at Sel
skabet har faaet forbedret sine Sub
ven tionsbeti ngelser, nyder Selskabet 
ikke saa stor økonomisk Støtte fra 
det offentlige, som f. Eks. vore Na
bolande. 

Del varede derfor heller ikke 
længe, før D. D. L. - til Trods for 
at Selskabet var med i den interna
tionale Lufttrafik paa et meget tid
ligt Tidspunkt - sakkede agterud i 

Konkurrencen med f. Eks. det hol
landske, det tyske og det svenske 
Luftfartselskab. 

I 1926 havde Selskabet - hoved-
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sagelig som Følge af daarlige Tra

fikresultater paa en Rute København 

- Hamburg-Ki:iln opbrugt saa 
stor en Del af sin Aktiekapital, at en 
Rekonstruktion var nødvendig. 

Ny Kapital blev tegnet - navnlig 

ved det Østasiatiske Kompagni og 
Statens Hjælp, og da Selskabet atter 

genoptog Rutedriften saa det sig af 
Konkurrencehensyn tvunget til at 

træffe en Ordning med det svenske 

og hollandske Luftfartselskab, hvor
efter Trafikken paa England, Hol

land, Belgien og Frankrig blev re

serveret det svenske og det holland
ske Selskab, medens D. D. L. fik 
Eneret paa Trafikken paa Hamburg 

og Berlin, samt den Trafik, der over 

disse Byer gik til andre tyske Byer 

og Schweiz, Italien, Polen · og Syd

øst-Europa. 
Den Andel, der ved denne Ordning 

tilfaldt D. D. L., maatte betegnes 

som den >tynde Ende«, men det var 
den Pris, Selskabet maatte betale for 

at faa fredelige Forhold at arbejde 
under, og det var absolut nødvendigt 

for D. D. L. at faa Arbejdsro i et 
Par Aar, saaledes at Selskabet atter 

kunde komme til Kræfter. Ruterne 
København- Hamburg og København 

- Berlin blev derfor i de følgende 

Aar D. D. L. Hovedlinier. 
København- Berlin maatte flyves 

via Liibeck, da Ruten blev drevet 

med 1-Motors Landluftfartøjer, og 

man af Sikkerhedshensyn ønskede al 
overflyve Østersøen paa det smalle

ste Sted - det er ved Rødby Havn
Fehmern, hvor der kun er 18 km fra 

Kyst til Kyst. 
Man blev hurtig klar over, at Ber

liner-Ruten indeholdt de største Mu
ligheder, og Selskabet besluttede sig 

Foruden at Fokker F. XII Maski
nerne var godt 50 km hurtigere i Ti

men end Fokker F. VII Luftfartøjer
ne, som hidtil havde været brugt, op
naaede man den meget betydelige 

Forbedring, al man med de 3-mo
tors Maskiner kunde gaa direkte 

Kurs og undgaa Omflyvningen via 
Liibeck. Derved sparedes lige ved 

100 km Flyvning, og Flyvetiden 

imellem København og Berlin kunde 

reduceres fra 3 ¾ til 13/4 Time - en 

Flyvetid, der med Selskabets nye 

Condor-Maskiner er reduceret med 
yderligere 1/2 Time, saaledes at den 

380 km lange Flyvning nu kun tager 

5 Kvarter. 
De Trafikresultater, der opnaaedes 

paa Berlinerruten, var saa tilfreds

stillende, al D. D. L. et Par Aar efter 

følte sig stærk nok til over for A. B. 

Aerotransport og det hollaRdske Sel
skab at forlange de trufne Aftaler om 

Trafikfordelingen revideret. 

Mod dette Maal var der systematisk 
arbejdet lige siden Aftalerne blev 

indgaaet, hver Gang der tilbød sig en 

Lejlighed, og Selskabets Krav var nu 
blevet saa stærkt underbygget med 

Argumenter, at det svenske og det 

hollandske Luftfartselskab saa sig 
nødsaget til at give efter, og den 1. 

Oktober 1935 fik D. D. L. endelig sit 
Ønske opfyldt og blev optaget i Tra

fikken imellem København og Am
sterdam. 

• 
Der er dog det ejendommelige For

hold inden for Luftfarten, at selvom 
Selskaberne Jigger i skarp Konkur

rence og i Strid paa mange Punkter, 

samarbejder de i bedste Forstaaelse 
paa andre Omraader. 

Dette gælder f. Eks. den saakaldte 

beflyver København, og selv i Peri

oder, hvor Bølgerne - Luftfartsel

skaberne imellem - har gaaet højst, 
har Tilliden imellem Selskaberne væ

ret saa stor, at de har turdet betro 
hinanden saa vigtige Hverv som Salg 

af Billetter og Pladsreservationer til 

Maskinerne. 

Naar dette har kunnet lade sig 

gøre, er Grunden, at Luftfartselska
berne følger det Princip, at Kundens 

Ønske altid er det afgørende. Alle 

Rejsemuligheder bliver forelagt Pas

sageren, naar han henvender sig til 
Luftrejsebureauet for at bestille sin 

Billet, og han kan saaledes træffe sit 
Valg, og der lægges ikke i nogen 

Maade Pres paa ham for al faa ham 

til at vælge det ene Selskab fremfor 
det andet. 

Et saadant Samarbejde hjælper 
selvfølgelig i høj Grad med til at be

grænse Driftsomkostningerne - frem

for at hvert Luftfartselskab skulde 
være tvunget til at oprette egen Eks
pedition og Salgsorganisation i alle 

de Byer, Selskabets Luftfartøjer an 

flyver. 
Hvis man nu ikke havde en saadan 

Ordning, maalle der være 5- 6 Luft
fartskontorer i hver Storby - et 
for hvert Selskab, der opretholder 

en Trafik paa Byen - og de stakkels 
Passagerer vilde aldrig vide; til hvil

ket af de mange Kontorer, de skulde 
henvende sig for at faa arrangere! 

deres Returrejse. 

* 
I December 1937 udvidede D. D. L. 

sin Aktiekapital og bestilte nye, sto

re og hurtiggaaende Luftfartøjer, der 

er fuldt paa Højde med - om ikke 
foran - det Materiel, der benyttes 

af de udenlandske Luftfartselskaber, 

derfor til at sætte al Kraft ind paa , Bodenorganisatiion« eller Markor- der beflyver København. 

at oparbejde denne Rute. 
Maaden denne Opgave blev grebet 

an paa var, at D. D. L., saa snart der 

var Raad til det, anskaffede store 3-
Molors Fokker F. XII Maskiner og 

overtalte Lufthansa - der var Part

haver i Ruten - til ogsaa at ind
sætte moderne flermotors Maskiner 
paa Ruten. 
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ganisation. Markorganisationen 

omfatter selve Stationstjenesten 
saasom Ekspedition af Luftfartøjerne 

og Passagerer, Post og Fragtgods. 
Endvidere Omnibuskørsel og tek

nisk Hjælp i Tilfælde af Reparationer 

eller Eftersyn af Luftfartøjerne. 
Disse Funktioner udfører D. D. L. 

for samtlige de Luftfartselskaber, der 

Dermed skiftede egentlig hele Bil

ledet for D. D. L., og der aabnedes os 
Muligheder for en videre Udvikling 

af Rutenettet. 

Forholdet er jo nemlig det, at for 
at blive optaget som fuldgyldig Part
ner i en Luftfartspol, er det nødven

digt, at man har jævnbyrdigt Måte

riel. Hvis man ikke har det, vil den 



paagældende Poolpartner komme Lil 

at virke som en Klods om Benel paa 
de andre Deltagere, bl. a. fordi Fart
planen for en Rute altid maa tilrette
lægges efter den langsomste af de 
Luftfartøjer, der skal deltage i Be
flyvningen af Ruten. 

Der er saa megen Rimelighed 
dette Ræsonnement, at del er vanske
ligt at kæmpe derimod, og indtil D. 
D. L. fik sine konkurrencedygtige 
Maskiner, har der af de udenlandske 
Selskaber i ret udstrakt Grad været 
spillet paa disse Strenge, hver Gang 
D. D. L. gjorde Krav paa at faa en 
Andel i Trafikken. 

Nu duer disse Udflugter imidlertid 
ikke mere, og som det første Resul
tat af den ændrede Situation kan D. 
D. L. da ogsaa notere _det Fremskridt, 
at Selskabet fra i Aar er blevet op
taget som Partner i Beflyvningen af 
London. 

Dette er sket i trafikmæssigt Sam
arbejde med det tyske Luftfartselskab 
Deutsche Lufthansa - men iøvrigt 
ogsaa i et økonomisk Samarbejde med 
det svenske og det hollandske Sel

skab. 
Med Gennemførelsen af denne Ud

videlse er et andet meget længe næ
ret Ønske hos D. D. L. gaaet i Op
fyldelse - et Ønske, der bl. a. skyl
des, at Selskabet af prestigemæssige 
Grunde lægger Vægt paa at vise Fla
get i den engelske Hovedstad, hvor 
Danmark har saa store kommercielle 

Interesser. 
Spørger man nu, hvorledes Dan

marks Placering i det europæiske 
Luftrutenet vil blive i Fremtiden, 
maa jeg svare, at København igennem 
sin geografiske Beliggenhed har ud
mærkede Betingelser for at blive et 
Knudepunkt for hele det nordeuro
pæiske Luftrutenet. 

Vel maa man ikke være blind for, 
at Norge til sin Tid vil faa Luftruter, 
der gaar uden om Danmark - eller 
i hvert Tilfælde uden om København 
- f. Eks. til England eller Holland, 
men en Del af den norske Trafik vil 
altid blive ledet via København, og 
rlen svenske og finske Trafik maa 

utvivlsomt altid benytte København 
som Mellemlandingshavn - dels for 
at optage eller fordele Ladning og 

dels for at tanke Brændstof. Ved saa
dan en Mellemlanding paa Vejen mel
lem Stockholm og Amsterdam bliver 
det nemlig muligt at medføre en stør
re betalende Last - i Stedet for at 
der slæbes omkring med en alt for 
stor Benzinbeholdning, der tager 
Plads op for betalende Last. 

En Mellemlanding i København vil 
derfor forbedre de økonomiske Re

sultater. 
Da Københavns Beliggenhed er saa 

gunstig i luftfartsmæssig Henseende, 
vil der altid være Betingelser hl 

Stede for det nationale Luftfartsel
skab, og hvis man - rent teoretisk 

ser paa, hvorledes det danske 
Luftfartselskabs Opgaver vil komme 
til at ligge, maa Udviklingen efter 
min Mening gaa i den Retning, at 
man maa tilstræbe at faa oprettet di
rekte Luftforbindelser fra København 
til alle Hovedstæderne i vore Nabo
lande f. Eks. direkte København
London, København- Paris, Amster
dam, Berlin, Stockholm, Oslo, og for
uden disse primære Ruter, maa der 
drives sekundære internationale Ru
ter, der optager Lokaltrafikken paa 
de Byer, der ved Mellemlandinger i 
Øjeblikket forringer Fordelene ved 
de primære Ruter. Som Eksempel 
herpaa kan jeg nævne Oslo-Gøte
borg- København, København- Ham
burg- , Hamburg- Amsterdam o.s.v. 

Dette er i og for sig kun en ganske 
naturlig Udvikling af Tingene - en 
Udvikling, der kun har ventet paa, at 
Teknikken skulde blive tilstrækkelig 
fuldkommen og Passagerfrekvensen 
tilstrækkelig stor. 

Da i sin Tid Ruten til London blev 
oprettet, gik den fra København 
over Hamburg, Amsterdam og Rot
terdam til London, men efterhaanden 
som Luftfartøjernes Aktionsradius 
voksede, blev det muligt at springe 
Hamburg og Rotterdam over, saale
des at der kun var een Mellemlan
ding paa Vejen, nemlig Amsterdam, og 
en skønne Dag vil ogsaa Amsterdam 

blive overfløjet, og Turen gaa direkte 

til London. 
De tekniske Muligheder for en saa

dan direkte Rute mellem København 
og London er med D. D. L.s Anskaf
felse af Condor Maskinen til S:ede, og 
naar Ruten ikke allerede i Aar er op
rettet, er det fordi der næppe endnu 
er tilstrækkelig mange Passagerer til, 
at man et Par Gange om Dagen kan 
fylde saa stor en Maskine med Passa
gerer til en enkelt By. Det drejer sig 
jo om ikke mindre end 20- 25 Passa
gerer hver Gang, men i Løbet af et 
Par Aar vil Ruten utvivlsomt komme 
i Gang. 

Som en af de sekundære internatio
nale Ruter, der ligger nærmest for, 
og som jeg mener D. D. L. maa have 
sin Opmærksomhed henvendt paa, 
kan jeg nævne Forbindelsen imellem 
Vest- og Sydnorge og København re
spektive Tyskland. - Det vil med an
dre Ord sige Længderuten igennem 
Jylland med en Forlængelse fra Aal
borg til Kristianssand og med en Si
deforbindelse imellem Aalborg og Kø
benhavn. 

Der har været ført Forhandlinger 
baade med Deutsche Lufthansa, Ber
lin, og Det Norske Luftfartselskap i 
Oslo om at deltage i Beflyvningen af 
Ruten, og hvis disse Forhandlinger 
fører til et gunstigt Resultat, sti:;er 
Mulighederne for, at D. D. L. økono
misk kan magte Opgaven, ganske be
tydeligt. 

* 
I Aar blev der - omend kun i en 

Forsøgsperiode paa et Par Maaneder 
- aabnet en direkte Rute København 
- Paris. Det var det franske, det 
svenske og det hollandske Selskab, der 
oprettede Ruten, men D. D. L. har be
tinget sig - og faaet Tilsagn om -
at kunne blive optaget i Trafikken, 
naar som helst det passer os, d. v. s. 
naar Selskabet kan afset Materiel der
til. 

Da denne Artikel kun skulde om
handle Danmarks Andel i det euro 
pæiske Luftrutenet - d. v. s. vor in
ternationale Placering - er der vel 
ikke Grund til at gaa dybere ind 
paa Spørgsmalet om de indenlandske 
Ruter, men da jeg kan tænke mig, at 
dette Spørgsmaal alligevel vil inter
essere een eller anden af Læserne, 
skal jeg lige nævne, al der er Haab 
om, at Ruten til Bornholm kan opret
tes næste Sommer, idet Pladsen ved 
Rønne - efter hvad der foreligger 
for os - skulde blive færdig i For
sommeren 1939. 



Rekord med Sportsflyvemaskine 
under en Flyvning Europa-Australien-Europa 

Oberlojl11a11L Horst Pu//wtu!iki og 
Løjtnant Rudolf Jennelt. 

I December Maaned startede to tyske 
Flyvere, Oberløjtnant Horst Pul

kowski og Løjtnant Rudolf Jennelt, 
fra Brandenburg for at foretage en 
Flyvning til Australien og derfra over 
Filippinerne tilbage til Europa. l\laski
nen, de har benyttet, er en Aradu 
Ar 79 udstyret med en 105 HK Hirth 
l\lotor Hl\l 504 A2 (samme Type som 
anvendes i Skmidinavisk Aeroinc/u
stris damkbyggede Maskine KZ/1 
Sport). Den anvendte Arado Ar 79 
blev bygget i Foraaret 1938, og under 
>Tysklandsflyvningen« ~amme Aar 
satte den Hastighedsrekord over 2000 
km ved al opnaa en Gennemsnitsfnrt 
paa 230 km/T. 

Formaalet med Flyvningen er al 
vise Maskinens Velegnethed til Rejse
brug over meget lange Distancer og 
under vanskelige klimatiske Forhold. 
Hvad sidstnævnte angaar har de to 
Flyvere faaet Lejlighed til at prøve 
lidt af hvert, idet Temperaturen paa 
de Strækninger, der er gennemfløjet. 
har været fra minus 10 Grader til plus 
40 Grader, og under Rekordflyvnin
gen maatte de i 4000 Meters Højde 
passere hen over Himmalaya-Bjergkæ
dens Udløbere. 

Den normale Fuldvægt af Arado Ar 
79 er 830 kg (Tornvægt 526 kg, Last 
304 kg), men til Brug for denne spe
ceille Flyvning blev Maskinen udsty-
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ret med en 520 l Benzintank i Stedet 
for de sædvanlige to 60 l Benzintanke. 
Endvidere fik den en Ekstratank til 
106 l Benzin anbragt under Kroppen. 
Med fuld Last vejede den ved Starten 
til den undervejs foretagne Rekord
flyvning ca. 1200 kg. 

Første Etappe gik over Alperne til 
Bolzano (670 km); derfra til Brindisi 
(840 km) og videre til Bengasi (1100 
km). Turen gik i 5 til 30 Meters Højde 
over Middelhavets bredeste Sted 1000 
km), og den lave Flyvehøjde skyldtes 
usigtbart Vejr, idet Sigtbarheden saa 
at sige var Nul. 

Ueko1•dflyvningen. 
I Bengasi (Nordafrika) startedes til 

Rekordflyvningen, der uden Mellem
landing gik til Gaya i Indien (mellem 
Benares og Kalkutta), en Strækning 
paa ca. 6.400 km. 

Trods en Fuldvægt paa 1200 kg fo
regik Starten fra Bengasi uden Van
skelighed (Maskinens Egenvægt 500 
kg og Last af Brændstof, Besætning m. 
m. 700 kg). Det var den 29. December 
1938 Kl. rn,;17. Under hele Flyvn ingen 
var Temperaturen stærkt svingende, 
hundekoldt om Natten og meget varmt 
om Dagen. Flyvningen strakte sig 
over 2 Nætter og 1 Dag. Over store 
Strækninger var der kraftig Modvind, 
navnlig fra Bengasi over Basra Lil Bu
schir. Det kneb med at faa den tungt 
- lastede Maskine op i 

den forholdsvis 

store Højde, 
hvor det var nødvendigt 
at flyve, dels af Hensyn til Vinden 
dels fordi Terrænet fordrede det. Sigt
barheden var ringe og i lang Tid var 
det Blindflyvning. Over den arabiske 
Ørken mødte de en heftig Sandstorm. 
Himmalaya:, Udløbere passeredes i 
4000 Meters Højde. Maskinen havde 

Arado Ar 79. 

ikke Radio ombord, og da l\Iaanen 
begge Nætter var dækket af Skyer, var 
Navigationen meget vanskelig. Den 31. 
December til Kl. 9.00 landede de vel
beholdent ved Gaya efter at have til
bragt 40 Timer i Luften. Den tilbage
lagte Strækning var som nævnt 6400 
km, og del gav en Gennemsnitshastig
hed paa ca. 150 km/T. Den tilbage
lagte Distance svarer til Afstanden 
mellem Berlin og New York. Benzin
forbruget havde været 9 Liter pr. 100 
Kilometer (d. v. s. omtrent det samme 

som et lille Automobils 
Benzinforbrug). 

\Fortsættes pnn 
næste Sid<•) 

AUSTRALIEN 



Flyvere og Polarforskere hædrer 
Oberst Kochs Minde 

VED en smuk Mindehøjtidelighed i 
Nationalmusæets Festsal den 15. 

Januar afsløredes en Buste af Flyver
chefen og Polarforskeren J. P. Koch. 
Busten er udført i Bronze af Billed
huggeren Svend Rathsack, og den er 
opstillet paa en 1,5 m høj Søjle af 
grønlandsk Marmor. Den er bestemt 
til Opstilling i Geografisk Institut. 

Tilstede ved Højtideligheden var de 
fleste af Navnene inden for Flyvning 
og arktisk Forskning sammen med 
Oberst Kochs nærmeste Familie og en 
Række høje Myndighedspersoner med 
Hs. Kgl Højhed Kronprins Frederik i 
Spidsen: Statsminister Stauning, den 
islandske Gesandt Sveinn Bjørnsson, 
den kommanderende General, General
løjtnant Wilh, Viceadmiral Rechnil
zer, Direktøren for Krigsministeriet, 
Generalmajor Steemann, Københavns 
Kommandant, Generalmajor Leschly, 
Flyvercheferne, Oberst Førslev og 
Kommandør Grandjean, Generalmajo
rerne Gørlz, Prior og Jacobsen, Gene
ralintendant Sylow og mange Office
rer fra Generalstaben, Geodætisk In
stitut og Flyvertropperne, Oberst 
Kochs gamle Kammerater fra Dan
marksekspeditionen 1906-08, Natio
nalmusæets Direktør, Dr. phil. Nør
lund, Generalkonsul Johan Hansen, 
Direktøren for Grønlandsk Styrelse K. 
Oldendow, Formanden for Danske 
Flyvere, Oberstløjtnant Tage Ander
sen, Fo~anden for Aeronautisk Sel
skab, Direktør for Orlogsværftet N. K. 
Nielsen, Oberstløjtnant Bjarkov, Kap
tajn Botved, Direktør Lybye o. m. fl. 

Den tidligere Rekord i F. A. I.s 
Klasse C, 3. Kategori (Flyvemaskiner 
med Motorer fra 2- 4 I Slagvolumen) 
blev sat den 17.- 18. Maj 1938 paa 
Strækningen Prag- Kreta-Alexandria 
- Karthum. Den var paa 4175 km, der 
blev tilbagelagt paa 261/2 Time med en 
Gennemsnitsfart paa 157,6 km/T. 

De to unge tyske Flyveres Rekord 
er en meget smuk Bedrift, navnlig 
naar det tages i Betragtning, at Flyv
ningen er foretaget med en seriebyg
get Privatflyvemaskine udstyret med 
en 100 H.K. Motor. 

Fra Indien gik Turen videre over 
de ostindiske Øer til Australien, hvor
fra der flyves tilbage til Europa via 
Ny Guinea- Filippinerne. 

tS. I, 1870 

J3 . l. t.9'U 

Kronprinsen foi:etager Afsløringen. 

Hans kongelige Højhed Kronprins 
Frederik, der er Præsident for Det 
kgl. geografiske Selskab, indledede 
Højtideligheden, idet Kronprinsen om
talte Oberst Kochs stærke Tilknytning 
til dette Selskab, hvor de betydeligste 
af hans Arbejder var blevet forelagt, 
og hvis højeste Udmærkelse, Selska
bets Guldmedaille, han havde modta
get.' Han var en Mand af usædvanlige 
og sjældne Evner. Kronprinsen slut- 1 

tede med et Ære være Oberst Kochs 
Minde og fjernede Klædet, der dække
de Busten. 

Saa talte Professor Nørlund og hyl
dede Oberst Kochs Indsats som Viden
skabsmand og Polarrejsende. Han 
skildrede Kochs Indsats i Amdrup
Ekspeditionen og Danmarks-Ekspedi
tionen, hans store Indsats som Geodæt 
paa Island og hans Færd tværs over 
det nordlige Grønlands Indlandsis . 
Professor Nørlund fremhævede Oberst 
Kochs fremragende menneskelige 
Egenskaber, han var altid klar og nøg
tern og uden Hang til Overdrivelse og 
altid omhyggelig med at fremhæve 
sine Medarbejderes Fortjenester. 
Oberst Kochs Bog >Survey of North-

eastgreenlandc var en værdifuld 
Haandbog for alle, der beskæftiger sig 
med arktisk Forskning. Ingen, der 
har mødt denne Høvding, vil glemme 
ham, og hans Navn vil altid blive holdt 
i Ære. 

Flyverchefen, Oberst Føn:lev, skil 
drede Oberst Koch som dansk Militær
flyvnings første Organisator. Oberst 
Koch gjorde paa dette Omraade en 
kraftig Indsats, han satte sig ind i 
Tingene fra Grunden af, og fremsalte 
derefter store Planer til den Udvidelse 
af Flyvevæsenel, som han mente maal
te blive en Følge af Verdenskrigens 
Erfaringer. Han led her Skuffelser og 
gik i sin Grav uden at øjne nogen Lys
ning forude. Han var en Fører af de 
rigtige, ikke en af den Slags, der siger : 
gaa, og i,aa gaar bagefter, men: kom! 
og selv gik i Forvejen. En af hans 
fremstaaende Karakteregenskaber var 
Mod. Han havde sine Meningers Mori, 
Arbejdets l\Iod og det fysiske Mod. 

Kunstmaler Aage Berthelsen, der var 
en af Kochs Rejsekammerater paa 
Danmarks-Ekspeditionen, overgav her
efter paa Komiteens Vegne Busten til 
Officersforeningen, hvor den midler
tidigt skal opstilles for senere at over
gaa til Geografisk Institut, og General
intendant Sylow lovede paa Officers
foreningens Vegne at værne om dettl' 
Minde. 

Til sidst takkede Oberst Kochs Søn 
Ingeniør Jørgen Koch, for den Hæder, 
der vistes hans Faders Minde. 

* 
Oberst Koch var Medstifter af >Dan-

ske Flyvere« og blev Foreningens før
ste Formand. 

Luftfartfors i krin ger 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Praktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 
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I SNESTORM 
OVER. SKOTLANDS BJERGE 

.FLYV•s Medarbejder fortsætter sin Skildring af de engrlske Flyveruter med 
nedenstaaende interessante Artikel om en Flyvning fra London til Glasgow. 

DER var stuvende fuldt af Menne
sker i Croydons store Ventesal, 

da North Eastern Airways' Bus rul
lede op foran Indgangen og sat'e Pa,
sagererne af. l\Ian maatle l igefrem a:
bue sig frem til Flyveselskabets Kon
tor i den store hall, hvor alle Euro;1as 
Luftlinier er repræsenteret; men C oy
don er jo Storbritanniens vigt:g,te 
Lufthavn, ligesom Victoria Sta
tion er Jernbanernes Endestation for 
den continentale Trafik - og Travlhe
den paa Croydon var ligesaa stor som 
paa Victoria Stationen. 

Ude paa den kæmpemæ~s·ge Luft
havn stod de mange Luftselskab~rs 
Maskiner i det vinterlige Solsk:n, an
dre var paa Vingerne - paa Vej moj 
Kontinentet. Nogle svævede lavt over 
Flyvepladsen for lidt efter at lande 
foran Administrationsbygningen og 
sætte Passagererne af. At Flyvning er 
international, fik man her et levende 
Bevis for: paa Lufthavnen stod de 
skinnende Maskiner, som tilhører >lm-

perial Airways« Side om Side med 
den belgiske >Sabena«-Ruteflyver, 
Passagererne var ifærd med at for
lade et >K. L. l\f.«-1\Iaskine og >Air 
France«'s Maskine var netop startet; 
smaa blaa og gule Sportsmaskiner stod 
parat med snurrende Motorer uden
for de mægtige Hangars, hvor utal
lige Flyveklubber havde deres Loka
ler, og hvor Eleverne blev undervist. 

Hvor man end vendte Blikket, var 
der Trafik og en Strøm af Mennesker, 
wm kom og gik. Maskinen fra Paris 
gled i en elegant Bue ned paa Grøn
sværen, rutschede afsted og s '. andsede 
præcist foran Told- og Paskontrol"en, 
~etop i det Øjeblik et kæmpemæs .igt 
Monoplan tog af og faa Sekunder efter 
svævede over Croydon paa Vej mod sit 
fjerne Maal - Singapore. 

Men der var desværre ikke Tid til 
at gøre lange Studier paa den travle 
Flyveplads. Piloten for North Eas:ern 
Airways' De Havilland-Maskine gav 
Tegn til, at han var klar til at gaa i 

Foto: Nor1h Enstcrn Airwnys. 
En af North F.nstern 2-Motors .De Havillnnd 8 JA Rapide•. Maskinm, som besørger 

Traf iken paa ø~t-England og mellem London og QJ~gow. 

46 

Luften. Klokken var 10.50 - og faa 
Minutter efter at Passagererne havde 
taget Plads i Maskinen, svævede vi 
over Croydon, rundede de store 
Sportspladser, som ligger omkr 'n3 
Aerodromen, steg endnu nogle M~ter 
og vendte Næsen Nord paa - mod 
Glasgow i Skotland. 

I nogen Tid fløj vi i relativ lav 
Højde, saa man havde glimrende Lej
lighed til at studere Londons Forstæ
der, der lidt efter lidt forsvandt for 
at give Plads til udstrakte Herres'.C
der i et typisk engelsk Landskab. So
len skinnede over de brune Pløjemar
ker, et Sted brusede et Ekspre,tog 
Nord paa ad den lange blanke Skinne
vej. Men det varede ikke længe, før 
vi indhentede det, og snart var det 
forsvundet - bogstavelig talt sejlet 
agterud. Støt og roligt gik Maskinen 
mod sit første Maal: Doncaster i Midt
England. 

Trods stærk Modvind landede vi paa 
Doncaster Lufthavnen præcis Kl. 
12.05, som der stod i Fartplanen. Her 
skiftede Passagererne Maskine, de 
Passagerer, som ikke skulde til Glas
gow, men fortsatte med North Ea~tern 
Airways' andre Linier til Leeds, New
castle eller Perth. Ogsaa Posten blev 
omladet her. 

Kl. 12.15 startede Søstermaskinen til 
det Luftfartøj, der havde bragt o, f· a 
London, mod Newcastle, og fem Mi
nutter efter var London-1\la~kinen i,;en 
paa Vingerne - mod Skotland. 

Det blæste haardt i Doncaster, sorte 
Skyer trak op over Himlen, af og til 
dumpede Maskinen ned i Luflhul~er, 
saa man havde paa Fornemmelsen, al 
Sædet under En pludselig forsvandt. 
Vi duvede fra den ene Side til den an
den som et Skib i Storm, men d ~n 
konstante, regelmæssige Snurren fra 
de to Gipsy-Motorer virkede beroligende. 

Skydækket hindrede al Udsigt. Kun 
nu og da fik man et Glimt af Land
skabet, naar en forreven, graa-~ort 
Sky i en Brøkdel af et Sekund fo'r 
forbi Ruderne. To af Passager:!rne 
havde af gode Grunde ikke den r·n
geste Interesse for Landskabet under 
os - de var ivrigt optagne af at be-



nytte de tykke brune Poser, som fand
tes fQran hver Plads . . . . . . Luftsygen 
havde meldt sig! 

Det skal dog indrømmes, at de ikke 
saa saa lidende ud som Folk, der har 
Søsyge, almindeligvis gør. Men hver 
Gang Maskinen gjorde et Bump ned 
i et >Lufthule, greb de straks til Po
sen. Tyggegummi og stærkt Lugtesalt , 
som Flyveselskabet ogsaa sørgede for 
til Passagerernes Afbenyttelse, kom 
frem. Vi duvede og huggede os frem 
efter. Opmærksomheden koncentre
rede s ig uvilkaarligt om Kabinens In
dre, nu, da der intet var al se udenfor. 

Pau Endevæggen meddelte el Skilt 
kort og godt: >No Smoking - nol 
l'Ven Abdullas!< 

Ingen daarlig Reklame. 
I Modsætning til Indretningen i an

dre Luftfartøjer var Førermmmet i 
North Easlern Airways' Maskine ikke 
adskill fra Passagerkabinen, og lige 
bag Pilot'en sad Radiotelegrafisten, 
som s tadig havde Forbindelse med 
baade Doncaster og Glasgow Radio
stationerne. Af og til tikkede han 
paa Afsendernøglen, lyttede og mod
tog meteorologiske Meldinger. 

Det begyndte at sne udenfor. Ruder
ne duggedes hurtigt, men viskede man 
den klare, saa man tydeligt, hvordan 
Forsiden af Vingerne og de stærke 
Bærere lidt efter lidt isede til, d. v. ~
Isen satte sig paa det bmngule Anti
Frysestof, som var smurt paa alle de 
udsatte Steder - , Kilfrostc, som Eng
lænderne benævner det. 

Vi dumpede ned i >Lufthuller<. Sky
erne fo'r forbi. Sneen tog til, og gen
nem Motorernes Larm hørte vi tyde
ligt Stormens Hylen. Maskinen duvede, 
faldt og steg, løftet af usynlige Kræf
ter, mens Pilot'en roligt sad og fulqte 
alle Instrumenterne. 

Islaget voksede hurtigt og dannede 
efterhaanden en hel Kam paa Forsi
den af Vingerne. Det frøs 14 Grader. 

Radiotelegrafisten vendte sig et Øje
blik ind mod Passagererne, tog den 
ene Klap væk fra Øret og sagde: > Vi 
er kommet ind i en Snestorm.« 

Det var egentlig lidt overflødigt at 
bemærke - med altfor stor Tydelig
hed kunde Passagererne selv konsta
tere det. Men det var sagt i den bed
ste Mening, og vel sagtens for at virke 
beroligende - for et Øjeblik efter til
føjede han: > Vi ændrer Kurs, og om 
lidt er vi ude af Snestormen.< 

I samme Øjeblik dumpede vi ned i 
et >Lufthul<, netop som Maskinen 
styrede mere Vest. En af Passagerer
ne greb uvilkaarligt til Armlænet paa 
sin Siddeplads, men der v ar ingen 

Typisk Landskab i Syd-Skotland paa Ruten mellem lJondon og G/a.~gow. 

Grund til al være nervøs - støt og 
roligt gled vi nedad, under Snestor
men, til roligere Luftlag. 

I lige Linie gik det Nord-Vest. 
Vi strøg over Bjergtinderne saa nær, 

al man havde paa Fornemmelsen, al 
Maskinen styrede lige mod Fjeldet. 
Nede i den lave Højde gik Maskinen 
mere støt, selv om Stormen stadig rase
de og der af og til kom en Snebyge. 
Men da Radiostationen i Glasgow 
meldte Regn, og vi kun havde en halv 
Time tilbage, steg den store De Ha
villand, og fortsatte, efter at have for
andret Kurs igen, direkte mod Skot
lands største By. 

For fuld Fart, med ca. 200 km i 
Timen, drønede vi gennem Regntyk
ningen, der ikke tillod nogen Udsigt 
fra Kabinen. De firehundrede Heste
kræfter brummede deres egen Melodi: 
fremad, fremad, fremad ...... hvad be-
tyder Sne- og Regntykning for os. Vi 
er uovervindelige. 

Først ti Minutter før vi nalfede Ud
kanten af Kæmpebyen Glasgow kla
rede det nogenlunde op. Under os laa 
Clyde-Floden med dens utallige Skibs
værfter, og da vi i ringe Højde fløj 
over Terrænet, hvor den store Empire 
Exhibition endnu laa - øde og for
ladt, saa vi i det Fjerne Kæmpedam
peren >Queen Elizabethc's hvide 
Skrog udenfor John Browns Skibs
værft, hvor man lagde sidste Haaiul 
paa Verdens største_§kib. 

Trods Storm, Regn og Snetykning 
landede den store De Havilland 89A 
Rapide-Maskine Kl. 14.35, kun ti :\li
nutter forsinket, paa Renfrew Flyve-
pladsen Glasgows Flyveplads. 

Paa mindre end fire Timer havde vi 
tilbagelagt den lange Strækning fra 
London til Glasgow, en Strækning, 
der med Toget eller Autobus vilch• 
have taget smaa atten Timer. 

Vi erfarede senere, at Busserne i 
flere Dage ikke kunde befare Vejene i 
det skotske Højland, at i Tusindvis af 
Farmernes Faar var druknede, grun
det paa Oversvømmelserne foraarsaget 
af Regnen, nogle Broer var skyllet 
væk, mange Mennesker var faret vild 
i Snestormen, Ekspressen var ankom
met med mange Timers Forsinkelse, 
og flere Tog aflyst. 

Men North Eastern Airways gen
nemførte alle sine Flyvninger begge 
Veje med kun nogle Minutters Forsin
kelser, de Dage Stormen varede. 

En Medpassager, som skulde tilbagP 
til London med Toget, bestemte sig om 
og købte en Returbillet med North 
Eastern Airways. 

Og deri gjorde han Ret .... . . saa var 
han nemlig sikker paa at komme til 
London fire Timer efter, han havde 
forladt Glasgow ! 

Scol. 

Næ-te Artikel: En Flyve• 
visit hos Tweedvreveme 
pnn Hebrideme. 
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FLYVNINGEN I ITALIEN 
Lufttrafiken. 

PRÆSIDENTEN for det store italien
ske, nationale Luftfartselskab >Ala

Littoria«, der omfatter hele den itali
enske Lufttrafik, har offen!l"ggjort Sel
skabets Trafikresultater for Aaret 1937 
- 38; og Rapporten giver et udmærket 
Indtryk af det Arbejde, der har været 
præsteret. 

I Løbet af de tolv Maaneder fra Juli 
1037 til Juni 1938 er der blevet befor
dret 119.280 Passagerer, hvad der sva
rer til en Forøgelse paa 31.938 Pasrn
gerer Aaret forud. Ru tenettet er ste
get fra 20.120 km til 27.110 km, d. v. s. 
en Stigning paa 6.990 km. 

Med Hensyn til Post og Gods opgi
ves følgende Tal: 494.502 kg Post, 
775.853 kg Gods og 1.823.270 kg Ba
gage. >Aia Littoria«s Trafikflyvema
skiner har tilsammen tilbagelagt en 
Distance paa 11.081.483 km. 

Udvidelsen af Rutenettet paa de 
6.990 km omfatter en Række udenrigs 
Forbindelser af hvilke skal nævnes 
Rom- Bukarest, der er den første di
rekte Luftrute mellem Italien, Jugosla
vien og Rumænien; Rom- Rhodos og 
Genua- Tunis, der mellemlander paa 
Sardinien. Endvidere er der ved Aa
rets Begyndelse op~ettet en Række 
Luftforbndelser med det Formaal at 
forbedre og lette Forbindelsen mellem 
Spansk Marokko og det nationalistiske 
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Spanien. Der er blevet etableret en 
Basis ved Tetuan, hvorfra der udgaar 
Ruterne Tetuan- Melilla og Tetuan
Malaga- Sevilla, der er blevet forlæn
get til Lissabon. 

Foruden alle disse nyoprettede For
bindelser er der foretaget en Række 
Forbedringer paa andre Ruter. Bl. a. 
er Beflyvningen af Ruterne over 
Adriaterhavet blevet øget, og for at op
naa større Tidsbesparelser paa Ruterne 
Rom- Neapel- Palermo og Rom- Tri
polis er de hidtil anvendte Søflyvema
skiner blevet erstattet med Landflyve
maskiner. 

Empire-Ruten, Forbindelsen mellem 
Italien og Østafrika er blevet en af de 
betydeligste italienske Luftforbindel
ser, og man forstaar bedre Rutens Be
tydning, naar det meddeles, at Passa
ger- og Trafikindtægterne i Aare!s Løb 
har beløbet sig til 4 7 Millioner Lire. 
Medens Empire-Ruten tidligere gen
nemførtes tre Gange om Ugen, befly
ves den nu fire Gange ugentlig. I Abes
sinien og i de øvrige italienske Besid
delser i Østafrika er der blevet opret
tet en Del Lokalruter. 

>Aia Littoria«s Luftflaade bestod d. 
30. Juni 1938 af 40 Søflyvemaskiner, 
59 Landflyvemaskiner, 581 Motorer 
paa ialt 169.900 H.K. Der er planlagt 
en Fornyelse af Luftflaaden i det 
kommende Aar, der bl. a. skal omfatte 

Italiens Net af Luftruter. 
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iol\' >Suvoia Marchetti S. i\l. 75« ud
styret med Alfa Romeo RC.34 Motorer; 
syv >Cant Z506c: Søflyvemaskiner med 
>Alfa Romeo 126 RC. 10« Motorer, og 
tre »Aer. Macchi C. 94 « Søflyvemaski
ner, 

Firmaerne Savoia Marchetti, Mac
chi, Fiat og Cantiere Adriatica arbej
der med Projekter til Bygning af me
get store Flyvebaade til Brug for frem
tide Ruter over Atlanterhavet. Forbe
redelserne til Gennemførelse af en ita
liensk Luftforbindelse med Sydame
rika er saa langt fremme, at man i me
get nær Fremtid regner med at kunne 
indsætte italienske Flyvebaade over 
det sydlige Atlanterhav. 

Hvad Regelmæssigheden af Ruter
nes Gennemførelse angaar, kan »Aia 
Littoria« opvise meget fine Resultater, 
idet Tallet for Driftsaaret 1937- 38 er 
99,6 % imod 99 % Aaret forud. 

Ny Flyvemaskinetype til de 

italienske Luftl'Uler. 

EN af de nye Typer, der vil blive 
indsat paa de italienske Luftruter, 

er »Savoia Marchella S.M. 75«, og paa 
Grund af dens fremragende Ydelser 
skal vi bringe en nærmere Beskrivelse 
af den. Den 9. Januar satte den inter
nationale Hastighedsrekord over en 
Strækning paa 2000 km med 10.000 kg 
Nyttelast, idet den opnaaede 330 km/T. 
Den 500 km lange Bane blev gennem
fløjet fire Gange. 

S. M. 75 er et tremotorers Trafikmo-, 
noplan beregnet til Flyvninger paa "' 
meget lange Ruter. Den kan medføre 
en stor Last, og dens rummelige Ka
bine har Plads til 24 Passagerer. 

Bæreplanet er bygget i eet Stykke 
af Træ, og det er beklædt med Lær
red. Brændstoftankene er anbragt in
deni Planet, der er udstyret med Bag
kantsklapper. Kroppen er bygget af 
svejsede Staalrør; den forreste Del er 
beklædt med Duralumin, og den øv
rige Del med Krydsfiner og Lærred. 
Passagerkabinen har Plads til 24 Pas
sagerer; den har Frisklufttilførsel og 
Varmeregulering, og Beklædningen er 
foretaget efter de nyeste støjdæmpen
de Metoder. Bagved Kabinen er der 
Plads til Post og Bagage i et stort 
Rum paa Kroppens Underside. Hale
partiet er af Staalrør beklædt med 
Lærred, og baade Sideror og Højderor 
er statisk og aerodynamisk afbalance-



1938 notere 26 Rekorder, og deraf har 
Modelflyveplaner opnaaet 4 interna
tionale Rekorder. Der findes · 55 Sko
ler for Modelflyvning, og de har væ
ret besøgt af ialt 4135 Elever, og der 
er udstedt 991 Certifikater. 

Ikke mindre gode er Resultaterne 
fra Svæveflyveskolerne. Sezze Littoria 
Skolen har arbejdet hele Aaret 1938, 
og fra 1. Juli til 31. Oktober kom Asia
go Skolen til. De to Skoler har haft 
114 Elever; der er udstedt 63 >Cc-Cer
tifikater og 7 >D<-Certifikater; der er 
udført 3954 Spilstarter og 1142 Starter 
med Automobil. 

Paa de civile Flyveskoler er der i 
Aarets Løb udstedt flere Tusinde Cer
tifikater, og Elevernes samlede Antal 
Flyvetimer andrager 43.500. 

* 
Den vældige Bombelast, der blev transporteret "!ed en Hastighed af 403 km, T Den 30. December har den tremoto

rede Bombeflyvemaskine >Piaggio 
Pegnac sat to nye internationale Ha
stighedsrekorder med en Last paa 
5000 kg: 

ret. Understel og Halehjul kan træk• 
kes op i henholdsvis Plan og Krop. 
Maskinens tre Motorer har stilbare 
Propeller. De nærmere Data er: 

Spændvidde: 29,7 m. 
Længde: 21,6 m. 
Højde: 5,1 m. 
Planareal: 118,6 m2• 

Rum til Bagage etc. 11,0 m•. 
Normal Brændstofmængde: 3700 I. 
Tornvægt: 9500 kg. 
Nyttelast: 5000 kg. 
Fuldvægt: 14.500 kg. 
Planbelastning: 122 kgm". 
Ydelse med 3X750 H.K. Alfa Romeo: 
Største Hastighed i 3700 m: 368 km/T. 
Marchhastighed i 4000 m med 70 % 

Motorkraft: 325 km/T. 
Tilsvarende Brændstofforfrug 1,14 kg 

pr. km. 
Marchhastighed i 4000 m ved 60 % 

Motorkraft 303 km/T. 
Tilsvarende Brændstofforbrug 1,0 kg 

pr. km. 
Største Hastighed paa to Motorer 290 

km/T. 
Stigehøjde paa to Motorer 4400 m. 

Ydelse med 3 X 1000 H.K. >Piaggioc. 
Største Hastighed i 4500 m 395 km/T. 
Marchhastighed i 4500 m ved 70 % 

Motorkraft: 345 km/T. 
Marchhastighed i 4500 m ved 60 % 

Motorkraft: 320 km/T. 

Den italienske Aero Klubs Virk-
somhed de sidste 4 Aar. 

I Slutningen af November afholdt 
den kongelige italienske Aeroklub 

et Møde i Bolzano, hvor der blev givet 
Beretning om Virksomheden de sidste 
4 Aar. 

Klubben repræsenterer Italien i F. 
A. I., og under dens Ledelse foregaar 
Størstedelen af Landets luftsportsr ge 
Virksomhed samtidig med, at den fø
rer Kontrol med Undervisningen ved 
de mange civile Flyveskoler rundt om 
i Landet. lait er 61 Klubber og Flyve
skoler tilsluttet Aeroklubben, og det 
samlede Medlemstal er 14.951. 

Aeroklubbens sportslige Virksom
hed har været meget stor. I Løbet af 
det foregaaende Aar har der været af
holdt 16 Flyvestævner med Del:agel, e 
af 549 Sportsflyvemaskiner tilhørende 
27 forskellige Klubber. I Løbet af de 
sidste 4 Aar har der ialt været afholdt 
58 Konkurrencer med en samlet Del
tagelse af 1617 Maskiner. 

Den italienske Aeroklub kunde i 

1) International 
over 2000 km med 
paa 403,91 km/T. 

2) International 
over 1000 km med 
paa 405,35 km/T. 

Hastighedsrekord 
5000 kg Nyttelast 

Hastighedsrekord 
oOOO kg Nyttelast 

Førstnævnte Rekord havde tidligere 
tilhørt Frankrig, hvor en >Bloch 160« 
havde opnaaet 307,45 km/T. Sidst
nævnte Rekord havde tilhørt Italien, 
og den var paa 401,96 km/T. 

De to nye Rekorder er bemærkelses
værdige, fordi de i vore Oprsutnings
tider viser, hvor langt en Bombelast 
paa 5000 kg kan transporteres. 

Med disse to Rekorder har Italien 

Savoia Machetti >S.M. 75.c, der har sat Hastighedsrekord paa 330 km/T. 
med 10.000 kg Last. 
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ialt 39 internationale Rekorder omfat
tende Landflyvemaskiner, Søflyvema -
skiner og Amfibieflyvemaskiner (heri 
ikke indbefattet Sportsflyvemaskiner 
eller Helikoptere). 

De næste i Rækken er U. S. A. med 
syv Rekorder, Frankrig og Sovjelru~
land med seks, Tyskland med fem og 
Storbritannien med to. 

* 

Federation Aeronaulique Internatio
nale har anerkendt den af Oberst 
Pezzi den 22. Oktober 1938 satte Hoj 
derekord med 17 .083 m. (9 m mere 
end den italienske Aeroklub havde ud
regnet). 

* 
For Finansaaret 1. Juli 1939 til 30. 

Juni 1940 har det italienske Luftmini
sterium faaet bevilget et Beløb paa 
2.165.060.000 Lire. Det er omtrent 1 
Milliard Lire mere end det foregaa 
ende Aar. 

Ambulanceftyvemaskiner 
til Danmark. 

Z UNEREDNINGSIWRPSE1' har i 
Amerika bestilt e11 Fairchild .-\111-

/Julancef lyuemasldne, og den noduen
lige Valuta til Købet er sikl"et. S0111 
Føre1· af Masld11en skal anvendes tid
ligere lllilitæ1'{lyuer, Løjt11ant /(. Si-
111 o 11 s e 11, der er blruet ansat ued 
Zonen. 
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Codan 
Gummistøvler 

Travlhed paa de engelske 
Flyveruter 

De atlantiske Tt•afikflyvebaade fam• 
Benzin paafyldt i Luften. 

DET er svært at starte med et lungl 
laslel Søluftfarløj fra Vandet. Der

for anvender Tyskerne Katapultstar!, 
og Englænderne har forsøgt med del 
kombinerede >Short-l\Iayo« Spluftfar
tøj. Naar de første engelske Langdi 
stance-Flyvebaade sættes ind paa At
lanterhavsruten til Foraaret, vil man 
gaa en tredje Vej, idet Benzinpaafyld
ningen skal foregaa i Luften efter 
Starten. 

Imperial Airways sætter Cire nye 
Flyvebaade ind paa Ruten over Nord
atlanten, >Cabot«, >Caribonc, >Conne
mara« og >Clyde«, og for at kunne 
medføre den størst mulige Nytlelasl 
vældige Benzinmængder først fyldes 
paa efter Starten. Hertil skal anven
des tre speciel byggede »Tank-Flyve
maskiner«, og naar Atlanterhavsflyv
ningens Sæson begynder, skal to af 
dem stationeres ved Botwood paa New 
Foundland, medens den tredje faar 
Station ved den nyoprellede Basis i 
Irland ved Mundingen at"Shannon Floden. 

Paafyldningen i Luften skal ske paa 
følgende l\Iaade. Efter at Flyvebaadcn 
er startet, manøvrerer >Tank-Flyvema
skinen paa Plads henne over den; en 
Benzinslange føres ned til en l\Iand af 
Besætningen, der er placeret agterude 
i Flyvebaadens Krop. Benzinslangen 
skrues fast Lil Flyvebaadens Benzin
anlæg; del nødvendige Kvantum fyl 
des over i Flyvebaadens Tanke, all 
imedens >Tankflyvemaskinen« folger 
Luftlineren. 

Uekol'd i Luftpostbefor•d1•in~. 

UDEN Ekstraporto Iod det engelske 
Postvæsen hele den oversøiske Ju

lepost transportere ad Luftvejen, og 
det kom til at dreje sig om Mængder 
af Tons. Til Transporten af denne 
vældige Postmængde anvendtes bl. a. 
seks af Imperial Airways nye firerno
lorede Landflyvemaskiner samt Søluft
fartøjet >l\lercury«, der ellers udgør 
den øverste Del af >Short l\layo« Luft 
fartøjet. 

De sidste Julebreve til de oversøi -ke 
Rigsdele forlod England Ugen før Ju 
leaften. I Løbet af den foregaaendl' 
Uge beløb Vægten af Julebrevene sig 
til 44 % Tons, eller. ca. fire Millionc1· 

Breve. De sidste Julebreve til Austra
lien ankom dertil den 20. December, 
og deres Transport havde krævet tyve 
Flyvebaades Læs. Indlevering af Jule
post til Indien sluttede den 14. De
cember; den androg ca. 46 Tons og 
var af Vejen den 18. December. Den 
17. December var sidste Indleverings
frist til Ægypten, og det gav Imperial 
Airways andre 10 Tons at befordre. I 
Mellemtiden havde Selskabet klaret 35 
Tons til Sydafrika; 6 Tons til Rhode
sia; 6 Tons til Østafrika; 1 ½ Tons til 
Sudan; 1 Ton til Vestafrika og over 7 
Tons til Hongkong. 

De Luftfartøjer, der hjalp med til 
denne vældige Postbefordring, var -
foruden de tidligere nævnte - fire 
Armstrong Whileworth Ensign 21 -
Tons Monoplaner og to De Havilland 
Frobisher firernolorede l\Ionoplaner. 
Teknisk set var >l\Iercury«s Indsats 
den mest interessante. Den befordre
de een Tons Post fra Southamplon til 
Alexandria uden Mellemlanding paa 
15 Timer 40 Minutter, og Vinden var 
hele Tiden imod. Dens fire, luftkølecle 
Napier Motorer, hvis storste Ydelse til
sammen er 1600 H.K., anvender paa 
Marchhastighed kun mellem 1000 og-
1200 H.K., og som Følge deraf kunde 
>Mercury« transportere 1 Ton beta
lende Last over en Distance paa ca. 
3700 km med forholdsvis smaa Udgif
ter til Benzin og Olie. 

Apropos »Me1·cm·y«. 

DEN firernolorede Pontonflyvema
skine >Mercury«, der startes af 

den store Short Flyvchaad, har alle
rede givet Bevis for l\

0

luligheden af 
Transport af en ikke ringe Portion 
betalende Last over det nordlige At
lanterhav. I Juli l\laaned forrige Aar 
startede »Mercury« fra Irland verl 
Hjælp af sit >Moderluftfartøj -i: og flo.i 
over Nordatlanten medførende en be
talende Last paa ca. % Ton, heslaa • 
ende af Films, Fotografier og Aviser, 
der omhandlede det engelske Konge
pars Besøg i Paris. Den første Lan
ding fandt Sted i l\lontreal, og efter 
et Ophold for Benzinpaafyldning gik 
det videre til New York. Det vil sige. 
al Filmene, der hleY bragt ombord i 
Luftfartøjet ved den irske Kyst den 
ene Aften, kunde vises i Canarla og 
U. S. A. den næste Aften. 



FAAS I ALLE LUFTHAVNE JORDEN OVER. 
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OM BOMBEKASTNING 
Hvorfor er Bombekastning fra store Højder og med stor Hastighed vanskelig? 

DEN moderne Motor- og Flyvema
skineteknik har fordoblet den tid

ligere anvendte Kasteliøjde og Hastig
hed, ved enkelte Typer er Forøgelsen 
endog meget større. 

Disse grundlæggende Egenskaber 
hos de moderne Bombeflyvemaskiner 
frembringer særlige Forhold ved 
Bombekasternes Virksomhed i Luften 
og skal her nærmere omtales. 

llttilf ørslen. 

Der findes Illapparater med auto
matisk og ikke-automatisk Virkemaa
de. I begge Tilfælde er det nødven
digt at holde skarp Kontrol med disse 
under Flyvningen, saaledes at man 
rundt regnet kan sige, al Halvdelen ar 
Tiden medgaar til at kontrollere dem. 
Denne Kontrol maa oges netop i de 
Minutter, hvor Flyvningen er vigtigst, 
., : lige inden man skal forberede sig 
paa at kaste Bomberne. 

Det springende Punkt i Ilttilfør~
lcn er Masken. Selvom man til Hojdc
flyvning tilpasser sin Ansigtsmaske, 
saa indskrænker den i høj Grad det 
normale Synsfelt og foraarsager Ube
kvemheder ved Brugen af Brilleglas 
og sæller endelig en Grænse for hur
tig og fri Bevægelse, og det fratager 
Bombekasteren den lette Bevægelig
hed netop, naar han skal klargøre til 
Bombekaslet. 

!\laskerne med den paamonlerede 
Studs til Ilttilførslen foraarsager ved 
Sigtningen en uundgaaelig Ubekvem
hed. Derfor bør Bombekasteren have 
er Maske, hvor Studsen sidder i Siden. 

V drustningen. 

De største Vanskeligheder ved Høj
deflyvning er Overvindelse af Kulde
virkningen. 

De eksisterende 1\Iidler har imidler
tid 3 Mangler, dar maa løses, for fuld 
Effektivitet er naaet: 

1. For svære i Omfang. 
2. For tunge af Vægt. 
3. utilstrækkelig Varme ved hcngc

re Flyvninger. 

Disse Faktorer gør del meget be
sværligt for Bombekasteren at udfore 
sine Beslutninger. Af Hensyn hertil 
er det derfor nodvendigt endnu at ud• 
føre de flest mulige Forberedelser til 
Bombekastning paa Jorden, saaledcs 
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at der bliver mindst muligt tilbage at 
udføre i Luften saasom bl. a. Sigtnin
gen mod Maalet. 

Hastigheden. 

De moderne Flyvemaskiners Ha-

stighed frembyder de grundlæggende 
Egenskaber ved Flyvningen, saalecles 
at Flyvning med største Hastighed 
kun kan udføres, naar Flyverne lærer 
at udnytte og anvende den rigtigt. 

Den stærkt forøgede Hastighed kræ-

Flyverbombarde1P,,ent af Havnen.ved Barcelona. Billederne er taget umiddelbar/ 
efter hinanden og viser Træ/sikkerheden af to Ladninger Bomber udlost af 

den samme Eskadrille. 



ver, at Flyveren i kortest mulige Tid 
udfører de Forretninger, der hænger 
sammen med Hastigheden, men i 
Kraft af disse Forretningers Egenar
tethed lader de sig ikke udføre i de 
store Flyvehøjder. 

Det vanskelige ved Observation mod 
og Fastholdelse af Maalet paa Jorden 
er den store Afstand, man befinder 
sig i, da selve Maalet eller den Del 
deraf, der skal bekastes, synes for lil
le. Eilers er der faa Vanskeligheder, 
da Vinkelhastigheden for Maalvan
dringen bliver jo mindre, jo højere 
man kommer til Vejrs. 

Anderledes gaar det, naar man skal 
bestemme Vindens Indflydelse. Om 
Vindstyrker i de store Højder ved vi 
endnu kun saare lidt, kun er det gi
vet, at Hastigheden i Almindelighed 
langt overgaar Hastighederne ved 
Jorden. Lad os antage, at Vindstyr
ken er ca. 60 Km/t. Ved saadan en 
Hastighed er det ikke svært at bestem
me Afdriften, da denne i dette Tilfæl
de er ret stor. Imidlertid er del ikke 
rigtigt at foretage sine Beregninger 
ud fra denne Hastighed, da Hastig
heden ved Jorden er en helt anden -
og tilmed med en anden Retning. Ved 
smaa Vindhastigheder n: omkring 20 
- 30 Km/T er det meget vanskeligt at 
indføre en rigtig Korrektion, navnlig 
da Holdepunkterne til Brug ved Vind
bestemmelsen bliver smaa og udfly
dende. Ved Vindbestemmelser i Høj
den kan man ikke undgaa at komme 
ind paa Beregninger, der selv om man 
nu har simple Metoder alligevel for
drer et vist Hovedbrud, der i Højden 
i den stærke Kulde kan være ubeha
geligt nok. 

Højder fra 8- 10,000 m. 

Det er klart, at de Sigtepunkter og 
Skiver, der findes paa de militære Ka
stepladser ikke er store nok til or
dentligt at kunne erkendes fra Høj
den. Man maa her hjælpe sig med at 
udspænde store Lærredsmaal, men 
selv disse er svære at faa Hold paa. 
Men sort Lærred paa hvid Bund (Sne 
eller Sand) er i Virkeligheden det ene
ste brugbare. 

Om Sigtemidlerne er der det at si
ge, at disse jo i Almindelighed maa 
smøres for at holde - det medfører 
selvfølgelig store Skavanker i Højder
ne, hvor Smøremidlet stivner det 
vil atter sige, at man maa sørge for 
en Affedtning inden man gaar til 
Bombekastning med Bombesigler i de 
store Højder. 

Forbindelse mellem Flyver og Obser
vatør. 

Et af de vigtigste Krav for at opnaa 
godt Træfferesultat er en paalidelig 
Forbindelse mellem Flyveren og 
Bombekasteren. Selv om Beregnin
gerne er udført nok saa omhyggeligt, 
afhænger Kastets Godhed af Maski
nens nøjagtige Passage af Maalet. 

Forbindelse med Telefon er oftest 
uanvendelig, da den ofte svigter i 
tynd Luft. Der opstaar Bilyde som 
Susen o. s. v. og Høreevnen svinder 
erfaringsmæssigt med Højden, saale
des at Flyveren ikke forstaar Bomber
dørens Ordre, der ofte maa gentage~ 
flere Gange, hvorefter Indførelsen bli
ver forhalet, unøjagtig og Kasteresul
tatet tilsvarende usikkert. 

I Praksis benytter man derfor ofte 
et trefarvet Signalapparat, saaledes al 
grønt betyder højre Sving - rødt 
venstre Sving og klart Lys lige ud. 
Der er imidlertid den Ejendommelig
hed ved Øjet - at det i Højden og 
med lavt Ilttryk mister Farvesansen. 
Det bedste er et elektrisk Apparat 
med en Viser, der automatisk følger 
Bombesigtet, saaledes at en Pil angi
ver den Retning, hvori Maskinen skal 
drejes for at den skal flyve lige hen 
over Maalet. 

Beregning af Kas{edata og Tilflyv
ning. 

Der findes mange Metoder til at be
regne Kastedata og at udføre Tilflyv
ning paa, men de har alle den Fejl, at 
de kræver Hjælpemaal i Nærheden af 
selve Maalet. 

Selvfølgelig kan man ogsaa klare 
sig.uden de omtalte Hjælpemaal, men 
da skal der udføres meget nøjagtige 
og komplicerede Beregninger, der kan 
være meget vanskelige i de store Høj
der og med de store Hastigheder. 

Ved Krig kommer man ofte ud for 
Tilfælde, hvor man hverken har Kort 
over Omraadet elle.r Sigtepunkter i 
Nærheden af Maalet. Og her maa man 
ikke glemme, at netop Højden og Far
ten i endnu større Grad nedsætter An
tallet af Holdepunkter, der tjener 
disse Formaal. 

Mest hensigtsmæssigt er det ved 
Bombekast fra store Højder at udføre 
Sigtningen mod Maalet selv. Erken
delsen af Maalet er oftest adskilligt 
lettere end Holdepunkter i Omegnen 
deraf, og man bruger til Maalets Sted
fæstelse Fotografier taget af Rekog
nosceringsmaskiner. 

Praksis viser og vil ogsaa i Frem
tiden vise, at man maa finde nye Me-

toder til Bombekastning i stor Fart 
fra store Højder, idet man tager Hen
syn til Maskinens faktiske Egenska
ber, konstruktive Ejendommelighe
der og de Forhold, hvorunder Besæt
ningerne arbejder. 

Hovedformaalet med nye Regneme
toder maa gaa ud paa at gøre dem saa 
enkle som muligt for at befri Bombe
kasteren for besværlige Udregninger 
i Luften. 

For at gøre Bombekastningen lette
re, maa følgende ske: 

1. Illmaskerne tillade frit Syn for 
Flyver og Bomkebaster, ikke 
indskrænke det og tillade hur
tige Bevægelser. Man laver der
for Masker af forskellig Type for 
Flyver, Maskingeværskytte og 
Bombekaster, da de Forhold, 
hvorunder de arbejder, er saa 
vidt forskellige. 

2. Flyverdragten gøres Jet, blød og 
elastisk og varme-effektiv under 
lange Flyvninger. 

3. Den store Hastighed fordrer nye 
Apparater og Metoder til hurtig 
og enkel Beregning af alle Dala 
til Kastet. 

4. Forbindelsen mellem Flyver og 
Observatør gøres enklest mulig 
- den bedste og simpleste er, at 
Flyver og Bombekaster er ved 
Siden af hinanden i lydisolerede 
Maskiner paa Talefod. 

5. Beregningen af Bombekastel 
og Tilflyvning maa svare til Ma
skinens faktiske Egenskaber. 

(Efter Luftwehr). 

** 
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TRÆ SOM BYGGEMATERIALE 
Træets Anvendelighed og tekniske og kemiske Behandling. 

DEN stadige Udvikling og Forbe

dring af Letmetallerne i de sidste 

10 Aar har resulteret i s tadig stigende 

Krav til Træ som Byggemateriale. 

Derved blev Træspecialislerne saa al 

sige tvunget til at behandle dei:es l\fa

teriale paa en saadan i\faade, at del 

blev i Stand til at konkurrere med 

Letmetallerne i Styrke og Bestandig

hed. Derfor har Videnskabsmændene 

paa den ene Side forbedret Materi

alets Sammensætning, medens Inge

niørerne paa den anden Side har for

bedret Bearbejdningsmetoderne. 

Før Arbejdet med Trækonstruktio

ner blev udført paa videnskabelig Ba

sis og Træet blev anvendt i sin na

turlige Tilstand, var man stærkt ge

neret af Ulemper som Kastning under 

Forarbejdningen, Uensartethed og 

Tilbøjelighed til at blive ødelagt af 

Skimmel. Den første af disse var let 

at afhjælpe ved at holde Temperatu

ren og Fugtigheden i Værkstedet saa 

nær som muligt konstant. 

i\faterialets Uensartethed er Skyld i 

den velkendte Forskel i Styrke paral

lel med og vinkelret paa Taverne. 

Modstanden mod Træk og Tryk er 

langt større i Tavernes Retning end 

vinkelret paa disse. Boltes Bæreevne 

er ligeledes størst paa langs af Træet. 

Det er Konstruktørens Opgave, al an

vende Træet paa en saadan Maade, at 

han ikke alene faar Besvær med dets 

Uensartethed, men snarere drager 

Fordel af den. 

Først og fremmest anvender man 

for at sikre, at Træet er homogent i 

Længderetningen, Lameller af højsl 

12 mm Tykkelse. 

Paa ~e Steder, hvor der optræder 

store Forskydningsspændinger, vil 

ikke lamelleret Træ yde for ringe 

Modstand i een bestemt Retning. Ved 

at anvende Krydsfiner, d. v. s. lamel

leret Træ, med Taverne i · een Lamel 

løbende vinkelret paa Taverne i den 
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1) Stiftet og naglet Bjælke. 

2) Bjælke samlet med Stifter 
dyppet i Ifonstharpix. 

1) Bjælke af l(oldlim-Krydsfiner 
limet u1Zde1· 1'ryk med Koldlim-

2) Bjælke af Diago1Zal-bakelitlimet 
Kryd.~finer med Kaurit-Lim. 

foregaaende, undgaar man denne 

Ulempe. 

Naar de Kræfter, der skal overfø

res, er meget store, som det for Eks

empel er Tilfældet ved et delt Bære

plan, kan man udmærket anvende 

komprimeret Træ til Fyldeklodser. 

Dette komprimerede Træ fremstilles 

ved først at anbringe Trælarnelier i 

Vacuum og derefter lade dem opsuge 

en vis Mængde flydende Kunsthar

piks. Derefter bliver disse Lameller 

presset sammen under højt Tryk og 

Temperatur. Paa Grund af Tempera

turstigningen foregaar de kemiske 

Processer i Kunstharpikset, hvorved 

Lamellerne dels bliver fast sammen

limede og dels bliver meget stærkere. 

Ved at regulere Mængden uf det 

opsugede Kunstharpiks er det muligt 

- indenfor visse Grænser - forud at 

bestemme Træets Styrke med stor 

Nøjagtighed. 

Dette har ført til Anvendelsen af 

den saakaldte Kassebjælke som Ho

vedelement i Træbæreplanet. Denne 

Bjælke bestaar af to lamellerede Flan

ger, der holdes sammen af to Kryds

finerskropplader. Erfaringen har vist, 

at de bedste Træsorter til Bjælker er 

Silver Spruce eller Træ med tilsva

rende Egenskaber til Flangerne og 

Birkefiner til Kroppladerne. Bjæl'.rnr

ne forsynes med Fyldeklodser, hvor 

der skal fastgøres Dele, der overfører 

Kræfter til den saasom Fuselage, l\'lo

torfundamenter, Hydrauliske Cylin

dre til Aabning af Landeklapper o.s.v. 

Ogsaa i Sammenbygningen af Bjæl

kerne er der sket store Fremskridt. 

Tidligere blev Kroppladerne ikke ale

ne limede, men ogsaa naglede til 

Flangerne. Senere blev Naglerne er

stattet af Messingstifter, der var dyp

pede i Kunstharpiks. Nu anvendes 

der ikke mere Stifter. Krydsfineren 

bliver simpelthen limet til Flangerne 

under Tryk. Det anvendte Finer er 

det saakaldte diagonal-bakelitlimede 

Krydsfiner, hvori Taverne i det ene 

Lag ligger vinkelret paa Taverne i det 

følgende, saaledes al alle Lagene dan

ner Vinkler paa 45 ° med Bjælkerne. 

Den tredie Ulempe ved Brugen af 

Træ som Byggemateriale, der nævn

tes, var Tilbøjeligheden til at blive 
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TYPER 00 PRISER: 

Lukket 2-Sædet Kabine, 
dobbelt Styring, Baga
gerum m.m., komplet, 
klar til Indregistrering: 

CUB TRAINER . . Kr. 8750.
CUB SPORT 40 . - 9950.
CUB SPORT 50. - 11500.-
F o r lang Katalog. 

LÆR AT FLYVE 

sikkert og billigt paa 
Cub-Fabrikens Flyve
skole i Lundtofte eller 
hos en af Forhandlerne. 

ELEVER MODTAGES 
Forlang Prospekt. 

Ved Køb af Flyvemaskine 
gives g r a t I s Instruktion. 

Alle kan hurtigt lære_ at flyve "Cub". - Verdens sikreste og mest populære Aeroplan. 
Billigere i Drift end et Automobil. 

Autoriserede Forhandlere og CUB Flyveskoler: 
Skandinavisk Motor Co. A/S, Odense, Telefon 3546. Hlm-Jensen, Kastrup Lufthavn, Telefon Kastrup 1010. 
Magnus Christiansen, Aalborg, Telefon 6522. Aage Heidemann, Aarhus, Telefon 3715 og 3775. 

Se »Cub« udstillet i Lyngby Automobil Central ved Lyngby Hotel. 

Cub Jli~c~øff Co. Lid .• Copenhøgen. 
Fabrik og Flyveskole: Hovedkontor: 

Lundtofte pr. Lyngby. - Telefon: Hjortekær 135. Sundkrogsgade 3, København Ø. - Tlf.: C. 9993. 

angrebet af Svamp. Svampeangreb be
fordres af Vand, der trænger ind i 
Planet enten direkte eller ved Kon
densation. Dannelse af Kondensvand 
kan ikke forhindres, og det maa alt
saa tilstræbes at afværge dets skade
lige Virkninger. Først lykkedes det at 
forhindre Vand i at trænge ind i Bæ
replanet ved at forsyne Sømmene 
med Bændler, der var vædet med Cel
luloselak, medens Kondensationen 
blev formindsket betydeligt ved at an
bringe Lufthuller i Planet. Til Trods 
for dette viste baade Træet og Koldli
men Tilbøjelighed til at blive angre
bet af Skimmelsvamp. 

Dette Problem er ogsaa blevet løst. 
Ved at lime Furene sammen med Ba
kelit - en Kunstharpiks - fremskaf
fedes et Materiale, der er fuldstæn
dig uangribeligt af Fugtighed og 
Svamp og tilmed meget stærkere end 
Krydsfiner limet med Koldlim. Denne 
Metode anvendtes omkring 1932. Faa 
Aar senere kom >Kausil«-Limen. -
Et Stof, der er beslægtet med Kunst
harpikserne - paa Markedel. Denne 
Lim er absolut modstandsdygtig mod 
Svamp og Fugt. 

Et Bæreplan, der er opbygget af 
disse Materialer: Bakelitkrydsfin~r og 

Kausit-Lim, er selv uden noget Be
skyttelseslag fuldstændig upaavirkelig 
af Vejrliget. 

For at prøve disse Materialer lod 
Fokker-Fabrikkerne i sin Tid foretage 
et Forsøg med et Bæreplan, bygget af 
dem. Dette Bæreplan blev delvis fyldt 
med Vand og udsat for Vejrets Paa
virkninger i seks Maaneder. Da denne 
Tid var forløbet, var Træet stadigvæk 
fuldkommen friskt. Man fandt ogsaa, 
at det var unødvendigt at lime Bænd
le,r over Samlingerne, naar der lime
d~s med Bakelit og Haurit-Lim. 

De Krydsfinersplader, man anven
des til Beklædning af Planerne, lægges 
ikke mere som Tagsten paa et Tag, 
men Kanterne skærpes og limes sam
men med Kaurit-Lim. Paa denne Maa
d~ opnaar man en fuldstændig glat 
Overflade, der, naar den er blevet la
keret, har et meget smukkere Udseen
de, end man nogensinde kan opnaa 
ved Metalplaner. 

Ligesom Bjælkernes Kropplader læg
ges ogsaa Krydsfinerbeklædningen 
med Taverne under Vinkler paa -15° 
med Bjælkerne. Denne Fremgangs
maade giver - foruden en større Styr
ke - ogsaa en fire Gange saa stor Stiv
hed, som hvis Fineren lægges med Ta-

verne parallel med og vinkelret paa 
Bjælkerne. I Betragtning af modernP 
Luftfartøjers store Hastigheder, ved 
hvilke Stivheden spiller en meget stør
re Rolle end tidligere, er denne For
bedring af overordentlig Betydning. 

Moderne Fabrikationsmetoder har 
som ovenfor beskrevet suppleret de al
lerede eksisterende Fordele ved An
vendeslen af Træ, saasom lettere Opta
gelse af Svingninger, ringe Tilbøjelig
hed til Trætbedsbrud, lette Repara
tionsmuligheder o. s. v ., saaledes a I 
man maa være fuldt berettiget til al 

slutte, at et Bæreplan af Træ i ingen 
Henseende er ringere end et Metal
plan. 

For Fabrikker, der med Mellemrum 
fremstiller et begrænset Antal Luftfar
tøjer af samme Type" er saaledes Meto
den delvis Træ og delvis Metal særlig 
velegnet. Kun ved at anvende denne 
Metode er det muligt gradvist at for
bedre Typen og forsyne den med de 
nyeste Forbedringer, der kan holde 
den up to date i lang Tid. Det er end
videre muligt at skifte over til en n y 
Type uden Forsinkelse og uden al 
maatte afholde for store Udgifter til 
nyt Værktøj. 

(Efter Fokker«.) 
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MED SV ÆVEPLAN 
fra Øen Sild i Nordvesttyskland 
ti[ Bres[au i Sydvesttyskland 

V EL nok den vanskeligste Konkur
rence, der har været foranstaltet 

i Tyskland i Overland-Flyvning med 
Svæveplaner mod forud fastsat Maal, 
blev gennemført i Sommeren 1938 i 
Dagene fra 26. Juni til 13. Juli. Kon
kurrencen gik ud paa al flyve fra 
Westerland paa Sild til Breslau Luft
havn med Mellemlandinger i Flens
burg, Kiel, Hamburg (Altona), Hage
now, Wittenberg, Brandenburg, Ber
lin, Kottbus, Sorau, Liegnitz, en 
Strækning paa ialt 810 km. 

Ved en saadan Konkurrence (Wett
bewerb) maatte hver Deltager raade 
over en Transportvogn, idet det selv
sagt ikke altid lykkedes at naa en 
Flyveplads, og det vilde da i langt de 
fleste Tilfælde være nødvendigt at af
montere Planet og transportere det til 
en Flyveplads. Propositionerne gik 
iøvrigt ud paa, at man kun maatte 
-;!arie videre mod næste Maal, saa
freml man naaede at komme saa tæt 
til den Flyveplads, man søgte at naa, 
at Landing kunde foretages inden for 
en Cirkel med Radius 10 km og Cen
trum paa Flyvepladsen; Planet blev 
da afmonteret og transporteret til 
Flyvepladsen, hvor fornyet Start, som 
nødvendigvis maatte foretages merl 
Motormaskine, kunde ske. 

Maatte en Deltager f. Eks. under 
Flyvning fra Kiel til Hamburg, en 
Strækning paa 100 km, foretage Lan
ding 20 km fra Hamburg, var det ikke 
tilladt at starte videre herfra mod 
Maalet efter Hamburg; han maatte 
bide i det sure Æble og transportere 
sit Plan tilbage til Kiel, hvor han saa 
kunde begynde forfra. Ofte hændte 
det, at Deltagere naaede lige akkurat 
at lande uden for 10 km-Grænsen, og 
man forstaar deres Ærgrelser og maa 
beundre deres Sportsaand og den ko
lossale Vilje og Energi, hvormed der 
paany blev sal ind paa al naa Maalel, 
selvom man en, to, lre, ja en enkelt 
fire Gange maalle den tunge Vej til
bage til den gamle Startplads. 

Øen, hvorefter det lykkedes al opnaa 
Tilslutning til de gunstige Opvinde 
over Fastlandet. En af Deltagerne, 
den berømte kvindelige Flyverkaptajn 
Hanna Reitsch, naaede endog efter 
den første Start helt til Hamburg efter 
først at være landet i Kiel. Det var 
tilladt at undlade at lande paa en 
Mellemlandingsplads og fortsælle mod 
næste Maal, hvis der var gunstige Be
tingelser til Stede for en sadan Fort
sættelse, men kun saafremt Dommer
ne paa Flyvepladsen erkendte Planet 
over Pladsen og ved Lyssignal gav 
paagældende Tilladelse til at fortsætte 
uden Landing. 

Mange af Flyvningerne blev gen
nemført i meget daarligt Vejr, Regn og 
Blæst og lave Skyer; de første 4 Dage 
var Vejret saa slet, at Flyvning over
hovedet ikke var mulig, og først den 
30. Juni slap Deltagerne væk fra 
Startstedet paa Sild, endda i ret kraf
tigt Blæsevejr, 60 km/T. fra Vest-Syd
vest, altsaa havde de ved Flyvning 
mod Kiel slik Sidevind. Naar man ta
ger Svæveplanernes relativt ringe Ha
stighed i Betragtning, den mest alm:n
delige l\larchhastighed er 60 km!T., 
forstaar man i hvor høj Grad Vinden 
faar Indflydelse paa Flyvningerne. 
Der blev gennemført Flyvninger 

Modvind paa indtil 45 km/T. og Side
vind paa indtil 60 km/T. Ofte maatte 
Deltagerne kæmpe sig frem mod Vind 
og Vejr i indtil 8- 9 Timer for al 
gennemflyve en Strækning paa 100 
km. -

En af Deltagerne fløj ialt 1100 km, 
til Trods for at den egentlige Afstand 
kun udgjorde 810 km, fordi paagæl
dende har fundet de gunstigste Opvin
de saa langt fra den egentlige Rute og 
dog naaet at lande paa samtlige for
langte Mellemlandingspladser. Een 
gennemfløj den sidste Strækning fra 
Liegnitz til Breslau en tidlig Morgen
stund i Regnvejr med lave Skyer, dei 
meste af Vejen i kun 200 Meters 
Højde. 

Der blev i denne Konkurrence sal 
alt ind paa en Gennemførelse inden 
for det fastsatte Tidsrum, og 9 af 23 
Deltagere naaede Breslau inden 13. 
Juli, Sejrherren eller -damen Hanna . 
Reitsch, landede i Breslau den 10. 
Juli. - Adskillige Gange er Deltagere 
startet i saa ugunsligt Vejr, at hverken 
de selv eller andre vilde anse det for 
muligt at gennemføre en længere 
Flyvning, og dog er det lykkedes med 
sejg Vilje, Dygtighed og Erfaring, og 
vi har her faaet et Bevis for, al vi 
endnu ikke altid kan se fra Jorden, 
om det er muligt at finde til strækkeli
ge Opvinde til at kunne flyve, naar 
man raader over saa fint konstruere
de Planer som de, der deltog i denne 
Konkurrence. Det sejrende Plan var 
en >Reiher 111 «, en af de nyeste Ty
per, som er konstrueret 1938 i Darm
stadt. Af Typer, som er kendte her-

Den første Vanskelighed, der maalte 
overvindes, var overhovedet at kom
me fra Øen Sild og over det ca. 15 km 
brede Vadehav til Fastlandet; det blev 
overfløjet af alle Deltagerne ved en 
Udnyttelse af termiske Opvinde fra Del sejreilde Svæveplall >Reiher 111« med HUlllla Reilsch ved Pillden. 
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hjemme, deltog den to-sædede >Kra
nichc (kendt fra Islandsekspeditio
nen), samt >Rhønadlerc. En enkelt af 
de pudsige, ikke særligt smukke, .hale
løse Maskiner >Horten 111« var ogsaa 
representeret og gennemførte Flyvnin
gen uden dog at opnaa at blive en af 
de 9, der naaede frem inden 13. Juli. 

Ialt blev der under Konkurrencen 
fløjet 12.000 km med 476 Starter paa 
8 Flyvedage.· - Dette var den anden 
store Konkurrence af denne Art, der 
er afholdt i Tyskland; den første 
fandt Sted i 1937 og gik ud paa at fly
ve fra Wasserkuppe til Berlin (300 
km) og tilbage til Wasserkuppe. 

., • ·• . 
* 

Wasserkuppe er det første Sted, 
hvor Svæveflyverkonkurrencer er ble
vet afholdt; allerede i 1920 blev her 
blæst til Samling for at konkurrere i 
beskedne Glidninger, og stadigt mø
des den tyske Svæveflyverungdom 
aarligt her paa Wasserkuppe i kam
meratligt Kappestrid om Rekorderne. 
De forbløffende Præstationer, der i 
Juli 1938 opnaaedes, vil blive omtalt i 
næste Nummer af >Flyve. 

,, •·• /oo lfo Joo),,., 

INGENIØRSKOLE 
(Kyffhlluser Technikum - Grundlagt 1896) 

Bygning af Flyvemaskiner 
Maskinbygning 
Elektroteknik 

Uddannelse af Elever I Praksis paa egne Værksteder. 
Assistance ydes Eleverne ved Ansøgning om StillInger. 
PROSPEKT Nr. 48 gratis og fraaco, 

Bad Frankenhausen 
(Kyffh.) DEUTSCHLAND 

-BENZIM
PETAOLEUM 
-PARAFFIM
BRÆ.MDSE.LSOLIE 

DET FORENEDE OLIE KOMPAGNI A/s 

.; ...... ~.. .:~--

BO CKE R-S TUDE NT I AfR 'i"KA 
._,._"""' t-r-.:-_· 
med .,·, •. 

·,.·:",,1•-

B.F.W. MESSERSCHMITT:TAIFUN 
44000 KM OVER SYDAMERIKA ~- ' ~ . ' 

ARADO-AR 79 VERDENSREKORDER 

HUGO HEINE PROPELLERWERK 
Berlin O 34 · Warschauer Strasse 58 · 58 89 51 

Aktieselskabet FL VVEMATERIEL af 21. April 1938 
Kastrup Lufthavn, København 
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De britiske Luftrustninger 
En kort Oversigt over Englands Flyvemateriel og dets Y dedygtighed. 

MED spændt Interesse følger man 
den britiske Oprustning af Lufl 

vaabnet. Der gives Pessimister, der si
ger, at Landet er hjælpeløst overfor de 
fjendtlige Bombemaskiner, der kom
mer ind over dets Omraade. Paa den 
anden Side findes der Optimister, der 
betragter de britiske Luftstyrkers glor
værdige Fortid som en Ækvivalent for 
den øjeblikkelige talmæsige Underle
genhed. Sandheden ligger vel midi 
imellem - den britiske Luftstyrke er 
lille, men god - og den er ved at 
blive større og bedre. 

Ulemperne ved Nyskabelsen vælter 
almindeligvis over paa Luftvaabnet -
bortset fra Admiralitetets og War Of
fice's Prestige. Der er talt meget, drøf
tet og vraget mange Planer. Men Dis
kussionernes Tid er forbi - det en
gelske Folk forlanger bydende en af
gørende Holdning af Regeringen -
fremfor alt Handling, og der er in
gen Grund til at tro, at dets Forlan
gen forbliver ubesvaret. Vel er der 
Mangler ved del britiske - som ved 
alle andre Landes - Luftværn, men 
dette er intet Bevis for, at Imperiet 
skulde være uskikket til at skabe el 
dominerende Luftvaaben. 

I 1914 traadte England ind i Kri
gen med 179 Maskiner, 7 Luftskibe 
med 275 Officerer og 1797 Menige. Ud 
af dette udvikledes efterhaanden eet 
af Verdens bedste Luftvaabner. Eng
land vandt efter en forbigaaende Svag
hed paa nogle Maaneder Overherre
dømmet i Luften og formaaede at op
retholde dette til Krigens Slutning paa 
alle Fronter. I 1918 talte det britiske 
Luftvaaben 293.000 Officerer og Mand
skab med en Luftflaade paa 23.000 
Maskiner. Disse Tal bestyrker Optimi
sten. Hvad Mænd har gjort, kan Mænd 
gøre, og England kan i Nødsfald frem
skaffe tilstrækkeligt med Folk og Ma
skiner. 

Faa Nationer har i sin Tid sat saa 
meget ind paa Afrustning som Eng
land. Dets berømmelige Luftvaaben 
blev ogsaa bragt ned paa det lavest 
tænkelige Minium, og Tusinder af sejr
rige Flyvere forsvandt i Hverdagen. I 
1920 var Mandsk~bsbestanden bragt 

ned til 32.000 og af de 28 Eskadril
ler var der kun beregnet 7 til For
svar af Landet. Ja, en Overgang fand
tes kun 14 krigsduelige Maskiner i 
England. 

Englands Forbillede fulgtes ikke af 
andre Mågter. Medens man i England 
brændte brugbare Flyvemaskiner, var 
man i andre Stater ivrige efter at byg
ge nye Luftflaader i Hemmelighed. 
Følgen maatte da blive, at man ogsaa 
i England efterhaanden maatte følge 
med. I 1923 blev da det første Luft
program lagt: 52 Eskadriller til Lan
dets Forsvar indtil 1929. Gennemførel
sen af dette Program blev dog noget 
forhalet. Først i 1931 var der 41 Eska
driller klar. 1934 besluttedes det at 
forøge Home Defence Styrken til 75 
og et Aar senere til 100 Eskadriller. I 
Begyndelsen af 1938 talte det britiskt' 
Flyverkorps 17 5 Eskadriller og i 1937 
havde Parlamentet sørget for en Styr
ke paa 70.000 Mand foruden de En
heder, der var tildelt Indien. 

175 Eskadriller af første Klasses 
Kampmaskiner i forreste Linie frem
byder set med moderne Øjne ikke saa 
vældigt et Vaaben. Men det var da og
saa for et Aar siden. 1938 stod i inten
siv Virksomheds Tegn paa alle Om
raader. Nye Fabriker er allerede byg
get, og Flyvepladser er anlagt, utallige 
flyvebegejstrede unge Mænd meldte 
sig paa Sessionerne. Flyveskolerne 
blev overfyldte og maatte udvides. 
Luftfartsministerens næste Oplysning 
til Parlamentet vil lyde beroligende og 
omtale virkelige Fremskridt i Luftsik
ringens Tjeneste. 

Med Hensyn til den konstruktive 
Udformning kan Storbrittannien og
saa med Stolthed se paa sit Flyver
vaaben. >Spitfirec og >Hurricane<, 
som de sidste Jagertyper betegnes, tæl
ler blandt Verdens hurtigste Jagere. 
(570 og 530 k/T). Selv de >ældre< (3 
-4 Aar gamle!) Typer som Glos ter 
Gauntlet og Gloster Gladiator præste
rer saa fremragende Ydelser (3- 400 
k/T) at de endnu er udmærket anven
delige - i Virkeligheden staar de kun 
lidt tilbage for de moderne lette 
Bombemåskiners Hastigheder. 

De middelstore Bombemaskiner 
med 1200 km's Rækkevidde (som fra 
København til Paris) og med en 
Maksimalfart af 375 k/T er af Ka
rakter nærmest fuldkomne. Lasteev
nen ca 400 kg Bomber. 

De svære Bombemaskiner er ligele
des meget ydedygtige. >Bristol Blen
heimc til Eksempel, kan i fuldt laste! 
Tilstand (ca. 4800 kg) med en Gen
nemsnitsfart af 430 km/T naa ud til 
en Afstand af 1600 km (København
Rom), medens de nyeste Typer som 
> Whitleysc og >Harrowsc præstere,· 
en endnu større Rækkevidde paa hen
ved 2000 km. 

For kort Tid siden fløj en > Vickers 
Wellesleyc den 11.000 km lange Di
stance fra Ægypten til Australien paa 
en Rekordtid af 48 Timer. 

Heller ikke Marinens Luflvaabcn 
maa man undervurdere. Foruden d1· 
kampklare Enheders tildelte Flyvema
skiner, har Flaaden igen bestilt 6 Mo
derskibe, der tilsammen kan medføre 
rundt regnet 230 Flyvemaskiner, og 
fem andre er allerede snart færdigbyg
gede. 

Disse hurtiggaaende Skibe udgør for 
Storbrittanien et virkeligt mobilt Luft
vaaben, da Flyvemaskinerne herfra er 
i Stand til at udføre deres Angreb fra 
et vilkaarligt valgt Udgangspunkt 
ingen anden Nation kan fremvise no
get lignende. 

Man har talt meget og skrevet merl" 
om, at Storbrittaniens Byer og Omraa
der er stærkt udsat overfor Luftangreb. 
Det synes, som om man i denne For
bindelse har glemt, at Bombemaskiner 
fra England starter lige saa let mod 
Fastlandet som Bombemaskiner herfra 
mod England. 

Ganske vist frembyder den engrl
ske Øgruppe en koncentreret Maalski 
ve, men paa den anden Side tillader 
netop dette et koncentreret Luft- og 
Markforsvar paa ganske anden Maade 
eQd noget tilsvarende Land. 

Det engelske Folk og Air Ministry er 
overbevist om, at britiske Bombefly
vere fuldt saa vel som andre kan løse 
de stillede Opgaver. Der er intet, der 
tyder paa, at det har Uret heri. ** 



· . Kl (I . Sport, Rejseha$tighed 200 ..km/T. 

·KZ li , Rup,e, Rejsehastighed H 5 .km/ T. 
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Dansk Svæveflyver Union 
fortæller om Bygning af »Schulgleiter 38« og om Lønstruplejren. 

Fra Unionens Bestyrelsesmøde d. 15. Januar 1939. 

UNDER Hensyn til Ønskeligheden 
af at faa Lejlighed til at drøfte 

Spørgsmaalet om Lønstruplejren i 
kommende Sommer m. m., havde 
Unionen Søndag den 15. Januar sam
menkaldt til udvidet Bestyrelsesmøde 
i K. D. A. K.s Lokaler. 

Foruden de københavnske Besty
relsesmedlemmer deltog saaledes H. 
B. Høyner, Aalborg og Børge Jensen, 
Odense, samt Unionens Tilsynsføren
de, Ingeniørerne C. Nielsen, Aalborg, 
G. Hansen, København og Hans Axel, 
Vordingborg. 

Bygning af Schulgleiter 38 
og Tegningerne dertil. 

Man begyndte med en Gennem
gang af Tegningerne til >Schulglei
ter 38«, som Ingeniør G. Hansen ud
talte sig anerkendende om; Ingeniør 
C. Nielsen og Hans Axel mente, at 
Springet fra Bygning af >Stamerc til 
>Schulgleiter 38« var lovlig stort, men 
efter en fælles Gennemgang af Teg
ningerne i alle Detailler kunde de 3 
Tilsynsførende anbefale sidstnævnte 
Lil Bygning i Klubberne, dog med den 
Bemærkning, at der kræves en vis 
Rutine i Svæveplanbygning, før man 
vil kunne gennemføre en Bygning af 
dette Plan. Unionen forventer meget 
snart at indhente Tilladelsen til at 
sælge Tegningerne til >Schulgleiter 
38« og iøvrigt at opnaa Valuta til 
Indførsel i Landet, og benytter Lej
ligheden til at bede de Klubber, som 
ønsker at bygge >Schulgleiter«, ind
sende Meddelelse herom til Unionen; 
af Hensyn til Bestilling o. a. bedes 
Meddelelsen indsendt snarest muligt. 

Henry Petersen aflagde Beretning 
om Slamgruppens nyindrettede Værk
sted i Oehlenschliigersgade 26, hvor 
man er gaaet i Gang med Bygningen 
af den første >Schulgleiter 38<. 
Unionen vil søge gennemført, at der 
i dette Værksted bliver paabegyndt 
en Seriefabrikation af alle Beslag til 
>S. 38< og >Grunau 9< m. fl., saale
des at Klubber, som ikke magter at 
udføre dette Arbejde selv, vil kunne 
faa fremstillet disse ved Unionen for 
en rimelig Betaling. Unionens Tekni
kere anbefalede en saadan Frem
gangsmaade, som vil betyde en for
øget Sikkerhed og Betryggelse for de 
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fremtidigt byggede Skole- og Svæve
planer, idet Beslagene da bliver 
fremstillet af Fagfolk paa Slamgrup
pens Værksted; en Godkendelse fra 
Luftfartstilsynet vil tillige lettere 
kunne opnaas paa denne Maade. 

Spørgsmaalet om Godkendelse af 
Spil og Wiresaks var under Debat; vi 
henviser iøvrigt til Ingeniør G. Han
sens Artikel desangaaende andetsteds 

>Flyve. 

Lønstruplejren og Hangaren 
er sikret. 

Herefter gik man over til Dagens 
vigtigste Punkt: Lønstruplejren. 

Unionen paatænker at lade opføre 
en Hangar i umiddelbar Nærhed af 
Maarup Gaard; Ingeniør C. Nielsen, 
Aalborg, forelagde en Tegning i Plan 
over en Hangar af Størrelse 10X20 
m, hvor man regner med Plads til 
foreløbig 8- 10 Planer. 

Prisen for Materialerne til denne 
Hangar vil beløbe sig til ca. 1200 Kr., 
og da mindst samme Beløb vil kunne 
medgaa til Opførelsen, besluttede 
man at indføre frivillig Arbejdstje
neste for de i Lejren deltagende, idet 
man regner med, at 12--14 Mand kan 
opføre Hangaren paa ca. 8 Dage, naar 
Betonstøbningerne forinden er udført 
og alle Materialerne ligger paa Plad
sen. 

Til at lede dette Arbejde foresloges 
Ingeniør C. Nielsen, som paatog sig 
Hvervet. 

Unionsbestyrelsen har bevilget Kr. 
500,00 til Hangaren og Lønstrup By 
har givet Kr. 150,00 til samme For
maal. Restbeløbet tænkes delvis ind
kommet ved, at hver af Lejrdelta
gerne betaler et Indmeldelsesgebyr 
paa Kr. 3,50. 

Lønstruplejren er aaben fra 1. Juli. 
H. B. Høyner aflagde Beretning 

om Forhandlingerne med Gaardejer 
Jørgensen, som for en aarlig Leje af 
Kr. 200,00 stiller Arealet ved Lejren 
til Raadighed. Gaardejeren er indfor
staaet med Opførelsen af en Hangar 
og har iøvrigt i Sinde at indrette en 
Del af Gaarden til Beboelse for Svæ
veflyvere, ligesom man vil kunne op
naa fordelagtig Overenskomst om 
Forplejning paa Gaarden. 

Unionen paatænker at holde Lej
ren aaben fra 1. Juli til 1. August og 
søger udvirket, at tyske Flyve- og 
Byggeinstruktører kommer til Lej
ren en vis Tid af denne Maaned, for
trinsvis for at videreuddanne de dan
ske Flyvere, som er i Besiddelse af 
Godkendelsesbevis som Flyveledere. 

Som økonomisk og organisatorisk 
Leder af Lejren foresloges og valg
tes H. B. Høyner, Aalborg. 

For de Svæveflyvere, som ikke 
kan deltage i Lejren i Juli Maaned, 
vil Pladsen dog være aaben ogsaa i 
Juni og August Maaned, saafremt 
Tilslutningen er tilstrækkelig stor og 
Tilladelse til Flyvning iøvrigt opnaas 
hos H. B. Høyner. -

Bestyrelsesmødet sluttede med Be
handling af en Optagelsesbegæring 
fra Odense Svæveflyveklub; Begærin
gen blev taget til Følge, og Unionen 
byder hermed Klubben velkommen i 
Rækkerne. 

Godkendelsesbeviser for Svæveflyvere. 

SOM bekendt omfatter Luftfartslo
ven nu ogsaa Svæveflyvning. I 

Henhold til ministeriel Bekendtgørehe 
af 3. August 1938 er der i 1938 udstedt 
1 Godkendelsesbevis for Ledere af Læ
rere for begrænset Svæveflyvning. 

Af Godkendelsesbeviser for Bygge
kontrollanter for Svæveplaner til be
grænset Svæveflyvning er der udstedt 
4.-

Af Godkendelsesbeviser for Svæve
planer til begrænset Svæveflyvning er 
der udstedt 12. 

Endelig er der af Godkendelsesbevi 
ser for Omraader til Brug for begræn
set Svæveflyvning udstedt 8. 

* 
DANSKE SVÆVEFLYVEFAGUDTUYK. 

DA der stadigt indløber Forslag til 
Oversættelse af de tyske Fagud

tryk, jeg opgav i Oktobernummeret 
1938, udsættes Bedømmelsen endnu en 
Maaned. 

Hvis de første Indsendere har faael 
flere gode Ideer i Mellemtiden og øn
sker at indsende nye reviderede For
slag, er saadanne meget velkomne. 

Harriet Førslev. 

·.., 
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A/s FLYVEMATERIEL 
------- AF 21. APRIL 1938 ------. 

Datterselskab af Det Danske Luftfartselskab A/s 

SALG af Luftfartøjer og al Slags 

Tilbehør til Luftfartøjer 

REPRÆSENTANT for flere førende 

uden Ian d ske Flyvemaskinfirmaer 
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Telefon: Kastrup 1099 Telegram-Adresse: Airtrade 

....__ __________________ ,_ 

DUNLOP 
FLYVEMASKINE RINGE, 

HJUL & BREMSER 
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Wiresaks og Sikring af Spillet 
Svæveflyvere, husk Sikring af Motorspillet I 

FRA og med Indgangen til 193!1 
maa der ikke mere anvendes Mo

torspil uden Wiresaks. Det fremgaar 
af de Meddelelser, som er tilgaaet 
Klubberne, og del er el Punkt, der 
nrnn nøje overholdes. Sker der et 
I held for en Klub, der ikke har Saks 
tHHI deres Spil, kan det lel blive en 
dyr Historie fqr Vedkommende, der 
har overtraadl Loven, ligesom det 
kan skade Unionen i dens Arbejde 
med al hjælpe dansk Svæveflyvning 
frem. Derfor: Der maa paamonteres 
Wiresaks paa Spillene, inden der fly
ves igen. Vejret er i Øjeblikket saa 
daarligt, at det harmonerer godt med 
at give Spillet og de tilhørencll' 
Grejer en kraftig Overhaling. 

vidste, al der var Knuder paa Wiren, 
og han var nødt Lil al lade Opmærk
somheden gaa fra Kammeraten i Svæ
veplanet over paa Drengen, der ble,· 
-.vækket< af sin spændende Beskæf
Lige\se af el frygtindgydende Raah 
gennem Motorens Larm. Han var blot 
ved al undersøge, >hvor stor en Bur 
Snoren hang i <. 

Den Slags Ting kan ikke tillades. 
Del vilde være meget vanskeligt at 
faa en Skadeforsikring til at dække 
el eventuelt Uheld af den Art. Der
for er det nødvendigt at sikre Motor
spillet mod all for nærgaaende Ud-

slag af Interesse fra Publikums Side, 
og del gøres meget let. Metoden er 
iøvrigt allerede anvendt flere Steder, 
hl. a. i Slagelse. 

Med Spillet som Midtpunkt i el 
Kvadrat rammes fire tynde Pæle 
ned, een i hvert Hjørne, i en Afstand 
paa 10- 12 Meler. Paa de tre Sider 
trækkes en Tøjsnor ell. lign., men1. 
den fjerde, op mod Svæveplanet, 
holdes fri. Paa Midten af de tre Sno
restykker kan der om nødvendigt 
hænges el Skilt med >Adgang ikke 
tilladte. 

Forbudet gælder saavel Svævefly
vere som andre. Indenfor Snorene 
maa kun de komme, der arbejder 
med Spillet. 

Ger/tal'(f l/a11.~e11, 
cand polyt. 

Slagelse-Klubben~ Wiresaks er en 
udmærket Konslrnktion. Den er en
kel og kraftig, og del betaler sig al 
kombinere den med el Wirestyr med 
SYingrulle, som Slagelse har arrange
ret det. Styret giver væsentlig bedre 
Føring og mindre Slid paa Wiren end 
de krydsstillede Ruller paa ældre 
Styr, og det kan nævnes, at f. Eks. Ty
\kerne udelukkende bruger Slyr med 
Svingrulle. Blql tillader Styret ikke, 
at man binder Wiren sammen, hvis 
<len eventuelt skulde springe, der er 
ikke Plads til Knuder, og Wiren maa 
derfor splidses. Knudemetoden er 
iovrigt forkastelig. 

Danske Svæveflyvere bør deltage 
i Olympiaden i Finland 

Der er imidlertid een Ting, man 
maa være klar over, f. Eks. efter Ind
bygning af en Wiresaks. Efterhaan
<len bliver Spilførerens Arbejde mere 
og mere krævende, og han skal have 
\in Opmærksomhed meget intenst hen 
\·endt paa sit Arbejde. Ligeledes kan 
det være en meget farlig Sag al faa 
udløst Wiresaksen i Utide, og derfor 
maa hele Motorspillet og dets nærme
ste Omgivelser i Fremtiden sikres 
mod al for paatrængende Nysgerrig
hed fra Uvedkommendes Side. Det 
er en kendl Sag, al der er meget lidt 
her i Verden, som virker mere til 
trækkende paa Folk, end et Mo torspil 
i fuld Gang. De fleste Svæveflyvere 
har oplevet ubehagelige Øjeblikke i 
den Anledning. Jeg husker el Tilfæl
de, hvor vort Plan laa midt i el Op
træk, og hvor en relativt godl slidt 
Wire susede ind gennem Wirestyrcl. 
Pludselig gik en lille Dreng frem og 
kiggede op ad Wiren, maaske med 
0,inent! 10 cm fra den. Spilføreren 
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DA man i Radioen hørte de mange 
Sportsmænds Nytaarsønsker, kun• 

de man ikke undgaa at lægge Mærke 
til den Maade, hvorpaa de alle lalle 
Olympiadens Sag, og hvordan alle 
Sportsklubber har helliget sig delte 
Aar som Træningsaar for del kom
mende Aars store Sportsbegivenhed. 

Del er da naturligt, al man som 
dansk Svæveflyver kommer til al 
tænke paa at faa sil Land repræsen
teret ved Olympiaden i Helsingfors 
1940. 

Hvorfor skal vi med? Vi kan jo 
ikke vinde! Saaledes er der sikkert 
mange, der vil spørge og sige. 

Man deltager ikke i en Sportskon
kurrence for al vinde, men for al 
støtte den Sag, som man legemligt og 
sjæleligt nyder godt af, og har skæn
ket sin Fritid. 

Naar man gør sig dette klart, hvor• 
for saa ikke med. 

I dette Foraar afholdes Svævefly
vestævne i Italien, hvor den interna
tionale Studiekommission for Svæve
flyvning vil undersøge hvilke Plan
typer, der er egnede til Deltagelse i 
Olympiaden. Den olympiske Komite 
har udsendt Meddelelse om, al der 
især vil blive lagt Vægt paa Planer, 
som enhver Gruppe er i Stand til at 
bygge for overkommelige Midler. 
Derved vil man opnaa, at del bliver 
en Konkurrence mellem Svæveflyve
re, og ikke en Konkurrence for, hvad 

deltagende Nationer kan yde i mo
derne Svæveplansbygning- og Tek
nik. 

Skulde del ikke være o,•crkommc• 
ligt for os Danske at samle Penge 
sammen til el Plan og Omkostninger 
ved Transport m. m. 

Var det ikke en Opgave for >Dansk 
Svæveflyver Union c, eventuelt med 
Støtte af >Del kongelige danske 
aeronauliske Selskab<, at gaa i Spid
sen for denne Sags Realisering? 

Danmark skal med, det skylder vi 
de Lande, der har hjulpet os gennem 
de første Begyndervanskeligheder og 
medvirket til Organisering af vor 
Sport, og ikke mindst Finland og den 
finske Ungdom, som har taget Svæve
flyvningen op som Nationalsport, for
di den har set en vidundcrl;g og be
tydningsfuld Opgave, for Fædrelan
dets Bevårelse og Selvstændighed, i 
denne Sport. 

Danmark skal dellaoe. 

Et Svæveplan med OY og de olym
piske Ringe skal kredse over det fin
ske Stadion, og Dannebrog skal vaje 
over den olympiske Svæ,·eflyveplads, 
som el Symbol paa, al danske Svæ
veflyvere er rede til at fortsætte og 
styrke del internationale Samarbejde, 
til Gavn for den smukkt! Sport og 
dens moraliserende Virkninger paa 
dens Udøvere. 

R. S. n. 
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HERHJEMME FRA 
FOTOGRAFI AF FLYVEMONUMENTET. 

B lLLEDET paa Bladets Forside vi
ser den store Broncegruppe, der 

udgør den øverste Del af Prof. Utzon 
Francks smukke Flyvermonument, 
som Foreningen Danske Flyvere har 
rejst ved Christianshavns Vold. Det 
meget vellykkede Fotografi er taget af 
Militærflyveren, Løjtnant J e s s e n. 

Da >Flyv« har bragt i Erfaring, at 
mange gerne vil have et Billede af Fly
vermonumentet, kan vi meddele, at 
man ved Henvendelse til Løjtnant A. 
.T e s s e n, R y p a r k en 2 0 2, Køben
havn Ø, kan købe Fotografiet, som er 
gengivet paa Forsiden, til følgende 
Priser: 

30 x 30 .. .... . .. . ..... Kr. 5,00 
18 X 24 .. .. .. .. .. .. .. . > 2,50 
t3 x ts .......... .. ... , 1,25 

Hertil kommer Porto og Emballage. 
Billederne kan blive sendt paa Efter
krav. Leveringstid ca. 8 Dage, B'lle
derne levere.~ i brun Tone opklæbet 
paa Karton. 

NYE SPORTSFLYVERE. 

D EN 12. Januar fik vi to nye Sports
flyvere, idet Czzb Aircraft Co.'.~ 

Flyveskole paa Lundtofte Flyveplads 
havde to Aspiranter oppe til de afslut
tende Certifikatprøver for Kaptajnløjt
nant D al b ro. Det var Grosse,:er 
S t e n f e ld t Hans e n og Chauffør 
A a g e N ø r r e g a a r d J ø r g e n
s e n, og begge bestod Prøverne. 

Samme Dag bestod K j e l d B a c h e
v ol d Soloprøven. 

>Flyve gratulerer. 

GENERALFORSAMLING I »DANSKE 
FLYVERE«. 

F ORENINGEN DANSKE FLYVERE 
af holder ordinær Generalforsam

ling i Officers{ oreningens Selskabs
lokaler den 22. Februar Kl. 20,00. 

Dansk Modelftyver Forbund 

FOR Fremtiden skal Stof til FL YY 
fra Modelflyveklubber være Næst

formanden, Johs. Thinesen, Finsen!"> 
Alle 29, Odense, i Hænde senest d. 10. 
i Maaneden for at kunne optages i næ
ste Nr. af FLYV. 

PROPAGANDA-HEFTET. 

DANSK MODELFLYVER FORBUNDS 
store Propagandahefte, der inde

holder alle mulige Oplysnninger af 
Interesse for Modelflyverne, saasom 
Love og Konkurrenceregler, Artikel 
om Termik og og Cumulusskydannel
ser, Haand- og Højstartmetoderne, 
Fortegnelser over Svæve- og Motormo
deltyper, Modelflyvelitteratur, Værk
tøj og meget andet, kan faas hos For
bundets Kasserer, Adr. Hambroes Alle 
21, Hellerup, ved Indsendelse af 60 
Øre pr. Hefte. Beløbet indsendes pr. 
Postgiro Nr. 52084. 

GLOBUS AERO KLUB. 

DEN 15. Jan. Kl. 19.30 afholdtes 
halvaarlig ordinær Generalforsam

ling i Globus Aero Klub, Onsgaards 
Tværvej 6, Hellerup. Formanden, Hr. 
Ewald Hansen aabnede Mødet, og ef
ter Dirigentvalg aflagde Kassereren 
Regnskabet, der godkendtes. Dernæst 
aflagde Formanden Beretning om 
Klubbens Drift i det forløbne halve 
Aar. Han fremkom med en interes
sant Statistik over Medlemstallet. I 
Klubbens første to Aar var Antallet 
steget jævnt fra 10- 30 Medlemmer, 
men i det sidste halve Aar fra 30-
87 Medlemmer under den nuværende 
Bestyrelses Ledelse. I det halve Aar 
var der bygget 55 Modeller og i Lø
bet af kort Tid vil Klubben have ca. 
70 færdige Modeller. 

Hovedlovene undergik et Par 

Ændringer og nye Forslag blev ved
taget. Efter at de otte Klubledere 
havde aflagt Beretning, var der For
mandsvalg, og med alle Stemmer for, 
valgtes den gamle Formand igen. 

Mødet sluttede med et Leve for 
Klubben og dansk Modelflyvning. 

Alle Henvendelser om Optagelse i 
Klubben sker til Formanden, hver 
Mandag Aften efter Kl. 19,30 i Klub
lokalerne. 

LUFTIKUS - Al\lAGER. 

DEN 24. November 1938 oprettedes 
Modelflyveklubben Luf tikus i 

Sundby paa Amager. Den havde i 
Starten ikke noget fast Tilholdssted, 
men afholdt et ugentlig Møde hos Kas
sereren Mogens Aamo. Af nogle vel
villige og interesserede Mennesker fik 
den dog snart for en billig Leje over
ladt et velegnet Kælderlokale. Klub
ben har altsaa nu eget Værksted og 
Mødelokale, hvor der i Øjeblikket ar
bejdes med at fremstille 7 Konstruk
tioner af forskellig Klasse. Naar den 
er kommet godt i Gang, skal den til
sluttes Dansk Modelflyver Forbund, 
Stedet hvor alle Modelflyveklubber 
bør samles til fælles Gavn for Model
flyvningens Udvikling herhjemme. 

Alle Oplysninger angaaende Ind
meldelser etc. faas hos Klubbens For
mand Anker Ryder Tønnesen, Ka
struplundsgade 17, Kastrup. 

»Air-Speed« Anbyhøj 

har ikke været ret meget aktiv i 
Sommeren 1938. Men nu i Byggesæ
sonen 1938- 39 har de faaet tildelt 
Skolens Sløjdsal til Arbejdslokale. 
Kontingentet er gradvis sat op fra 15 
til 50 Øre, dette har bevirket at Klub
ben nu faar Raad til at melde sig i 
Forbundet og at bygge større og be
dre Modeller. Det eneste vi nu mang
ler er Stopure, - men mon ikke, hvis 

FLYVEMASKINER OG TILBEHØR 

K. L. 0. Tændrør 
Type V.12 

Faas hos 

Instrumenter 
Propeller 
Flyverkameraer 
Projektører 
K. L G. Taendrør 

ALFRED RAFFEL A/s 
Farvergade 15 Telefon C, 6395 
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alle Klubber under Forbundet fik til
delt Stopure mod en :i.lille« passende 
Betaling, at Konkurrencerne da vilde 
blive meget haardere og Rekorderne 
ryge i Vejret? Klubben betaler baade 
Materialer og Tegninger, og regner 
med til Flyvesæsonen at have ca. 30 
Modeller og heraf bliver endda de 7 
Motormodeller, saa >Air Speede kan 
glæde sig til en livlig Sæson. 

HR. SV. HERBORG UDTALER, AT: 

>Gloria«s og >Merkur's« Sideror 
ikke er 2-delte af moderne Hensyn, 
men paa den første, fordi man der
ved modvirker Vridning af det saa 
porøseBalsatræsror ved Flyvning i fug
tigt Vejr, Landing i Vand etc. Paa den 
sidstnævnte Model af Hensyn til at 
modvirke de skadelige Lufthvirvler, 
der altid forekommer ved Vinge- og 
Halespidser. 

REKORD-REGLERNE. 

JULEN og Vintervejret er sikkert 
Skyld i, at der i den forløbne Maa

ned kun er slaaet een Danmarksre
kord. Denne Rekord er i Klasse V, 
hvor en Pritschow, tilhørende Per 
Weishaupt, Odense Model-Flyveklub, 
26.- 12.- 38, forbedrede sin gamle 
Rekord paa 76 Meter ved at flyve 153 
Meter efter Jordstart. Modellen star
tede forøvrigt fra Sne, idet et forbi
gaaende Tøvejr havde dannet et tyndt 
Islag, hvorfra den lige kunde hæve 
sig. Det er ikke mindre end 10. Gang, 
at samme Model har sat en Dan
marksrekord. Men det bliver sand
synligvis sidste Gang, idet den til 1. 
Februar bukker under for de nye 
Regler om Kroptværsnit. Modellen 
indehaver i Øjeblikket absolut Re
kord baade for Distance og Hastig
hed. 

De nye Rekordregler: Et Par Ord 
om de Ændringer, der den 1. Februar 
indførtes i Reglerne for Anerkendelse 
af Danmarksrekorder, vil sikkert 
være paa sin Plads her. I Klasseind
delingen er der bl. a. sket den Æn
dring, at Klasse 7 (Entemotormodel
ler) nu indbefatter alle specielle Mo
tormodeller saasom Enter, Tandems, 
Haleløse, Vingeslagsmodeller, Auto-
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Alt for Model8yvere. 
Modelmaterialer. 
Modeltegninger. 
Stor Pilsliste sendes gratis. 

Helge Nielsen, 
Guldbergsgade 72•, Kbhvn N. 

gyroer, Helikoptere etc. Klasse 8 er 
nu den tidligere Klasse 9 - >Model
ler med andet Fremdriftsmiddel end 
Gummi«. Den tidligere Klasse 8 »Mo
deller med andet Fremdriftsmiddel 
eller med flere drivende Propellere 
er strøget. Den nye Klasse 9 omfatter 
Wakefieldmodellerne. Disse Ændrin
ger har ingen Indvirkning paa Re
korder, da der ikke var sat nogen i 
disse Klasser. Klasse 15 er ændret fra 
>Andre Svævemodellere til Tandem
Svævemodeller, og endelig er indført 
Klasse 16, styrede Svævemodeller. 

For Fremtiden anerkendes Flyv
ninger under 10 Sekunder ikke som 
Rekord. Under Bestemmelser for Mo
dellerne er der indført en Del Æn
dringer og Tilføjelser. Saaledes er 
l\faximum-Spændvidden sat op fra 
250 til de internationale 350 cm, og 
Vægtbegrænsningerne er strøget. 
Endvidere er der fastsat bestemte 
Regler for Stokmodeller og Kropmo
deller. For sidstnævnte er der ind
ført den vigtige Regel, at Kroppen 
paa det tykkeste Sted skal have et 
Tvæsrnitareal paa mindst Kroplæng
de X Kroplængde divideret med 200. 

Højstartssnoren maa nu være dob
belt saa lang som tidligere, nemlig 
200 Meter. Som en helt ny Paragraf 
er indført Bestemmelserne for Wake
fieldmodeller. 

Dette var kun en kortfattet Over
sigt. De samlede Regler findes sam
men med Konkurrencereglerne og 
Regler for Eliteflyverne i Forbundets 
Propagandahefte, som Medlemmer af 
Klubber under Forbundet kan er
hverve for 35 Øre. 

4 NYE MODELFLYVEKLUBBER UN
DER DANSK MODELFLYVER 
FORBUND. ~ 

FORBUNDET har haft den store 
Glæde at modtage Indmeldelse af 

4 nye Klubber, som en vellovende 
Optakt til det nye Aar. Den 30. Dec. 
38 tilmeldte Silkeborg Modelflyve
klub sig gennem Formanden, Hr. Sv. 
Aa. Jensen, Frydensgade 30, Silke
borg. Klubben talte da ca. 30 Med
lemmer. 

Den 6. Jan. modtog vi 2 Indmel
delser, nemlig: Ribe Modelflyveklub, 
hvis Formand er Hr. Johan Kastrup, 
Kongensgade 6, Ribe. Bestyrelsen 
blev dannet 24. Nov. 1938. Der dispo
neres nu allerede over ca. 20 for
skellige Modeller lige fra >Kolibri« 
til Sv. H. 1, og flere er under Byg
ning. 

Den 6. Jan. blev ogsaa Modelflyve
klubben »Air-Speede i Aabyhøj ind
meldt. Man har 10 aktive og 8 pas
sive Medlemmer, og Formanden er 
Hr. Jørgen Lindgren, Aabyhøj. 

Endelig indmeldtes 9. Jan. Nykø
bing Modelflyveklub, hvis Formand 
er Hr. Ewald Nielsen, Nykøbing. Ved 
Starten var der 7 Medlemmer. 

Den 19. Dec. 1938 indviede den 
første af de nu eksisterende danske 
Modelflyveklubber, Odense Model
Flyveklub sine 2 Møde- og Værk
stedslokaler i Dronningensgade 38, I. 
Formanden, Jørgen Nissen, sagde bl. 
a. i sin Indledningstale, at nu var ~n 
ny Æra i Klubbens Historie indledet, 
og det er med Glæde man ser Frem
tiden i Møde under de nye Forhold. 

Fra Nytaar vil der hver Mandag 
blive holdt Møder med Foredrag og 
Diskussioner. Mange Medlemmer har 
skænket Gaver til Biblioteket, Værk
tøj, samt Billeder o. lign. til Udsmyk
ning. 

»MERKUR«, ROSKILDE. 

I Roskilde er der startet en ny l\lo
delflyveklub ved Navn Merkur. 

Klubben har allerede faaet udm~ rkel 
Tilslutning og kan straks i Starten 
mønstre en »Luftflaadec paa 19 Svæ
vemodeller og 3 Motormodeller, det 
er en flot Begyndelse og man maa 
med Interesse imødese hvilke Resul
tater der kan opnaas i »Merkur«. At 
man ogsaa tænker paa Fremtiden ses 
af, at der er 8 Svævemodeller og 5 
Motormodeller under Bygning, saa 
der kan stadig regnes med Tilgang 
til Eskadrillerne, selv om der i Ti
dens Løb skulde ske nogle Havarier! 

Modelflyvere -
køb i Specialforretningen! 
Af vore Byggesæt fremhæves særligt: 
OLORIA 
Svævemodel - Spændvidde : 891/ 2 cm 
Med Tegning Kr. 4.10 - Uden Tegning Kr. 3.25 

MERKUR 
r Motormodel - Spændvidde : 991/2 cm 
IMed T•~ning Kr. 7.50 • Uden 1 egnlng Kr. 6.35 

SVøH I 
Record-Svævemodel - Spændvidde: 149 cm 
Med Tegning Kr. 6.85 - Uden Tegning Kr. 4.85 

BBMÆRK: 
Alle vore By11gesæt leveru 
fuldstæacllg komplette l = Forlang gratis illustreret Katalog. 

Modelflyveklubbernes Indkøbscentral 



Flyvning med 

W Modelsvæveplaner 

er en rigtig 

Føæ og Søn 
Spoæ• 

»W 12« klar til Højstart 
Spænd vi Ide. . . . . . . 97 cm 
Planbela ,tning ca. 15 g/dm2 

»W 17« 
klar til Beklædning 
Spændvidde ....... 145 cm 
Planbelastning ca. 18 g/dm2 

Bygge- Færdig 
sæt Morlel 

• W 12• Kr. 6.00 Kr. 18.00 

Modelflyvekonkurrence I 
V I skal allerede nu røbe, at FLYV 

i næste Nummer lægger ud med 
en Konkurrence for en ny Begynder
model, der faar Navnet F L Y V I. 

I Løbet af det sidste .4ars Tid er 
der hvervet mange tusinde Modelfly
vere og i Aar vil denne interessante 
og lærerige Sport utvivlsomt gribe 
yderligere om sig. Vi er derfor sik
ker paa, at et saadant Modelsvæve
plan, der er let at flyve med og bil
ligt at an.~kaff e, vil vække .~tor Inter
esse. 

Dansk Modelflyverforbund har i 
det forløbne Aar gjort et stort Arbej
de for Modelflyvesporten og en Del 
af Landets mange Klubber er allerede 
tilsluttet Forbundet, saa hele Bevæ
gelsen nu er ved at komme ind i f asie 
Rammer, saa Begyndere i Klubberne 
kan faa den rette Vejledning baade 
ved Bygning af Modellerne og Ind
flyvningen. 

Men for Modelflyvesporten som for 
al anden Sport gælder det, at man 
skal begynde fra Grunden, for gen
nem de mindre Opgaver at kunne 
naa til Løsning af de store. 

En Begynder kan ikke vente no
get godt Resultat med et stort Mo
delsvæveplan, da det sancfr;ynligv,is 
er havareret længe før der er opnaaet 
en Flyvning af Betydning, medmin
dre Indflyvningerne og Flyvningerne 
bliver foretaget under kyndig Vejled
ning, i hvilket Tilfælde Modellen kan 
holde i aarevis. 

Der{ or bør man begynde med en 
mindre Model. 

Modeller og er derfor særdeles lære
rig. Ogsaa selve Bygningen er en 
glimrende Undervisning, saa Model
len kan betragtes som en fortræffelig 
Overgangsmodel. 

VI bringer en komplet Arbejdsteg
ning med Byggeanvisning, saaledes at 
enhver let kan konstruere sit Model
svæveplan, men desuden bringer vi i 
Handelen et fuldstændigt Byggesæt, 
der sælges for den billige Pris af Kr. 
2.00 pr. Sæt, det vil fra 1. Marts kun
ne købes hos de fleste Bog- og Pa
pirhandlere samt Stormagasinerne, 
Sports{ orretninger og Legetøjs{ orret
ningerne eller fra FLYV's Ekspedi
tion. 

Som nævnt er Planet en B eg y n
d e r m o de l og vi sender den ud 
med det Haab, at den maa medvirke 
til at skaffe endnu flere interesserede 
Modelflyvere Landet over end vi har 
i Dag; Modelflyvningen i Danmark er 
i god Fremgang, men der er endnu 
mange, der ikke har opdaget hvo,· 
fornøjelig denne Sport er, og hvor 
glimrende en Motion en Dag med 
Modelsvæveplanet giver, de der ha,· 
prøvet det kan tale med om det, hør 
blot paa deres Udtalelser, naar dl' 
trætte og udasede traver hjemad ef
ter endt Flyvning, ivrigt diskuteren
de Dagens Resultater, det vil overbe
vise selv den mest skeptiske om, al 
det er den helt rigtige Sport! 

Naar vi i næste Nummer bringer 
Tegningerne, skal vi samtidig bringl' 
Reglerne for Deltagelsen i Konkur
rencen, den vil blive startet dels som 
en Konkurrence om u g e n t l i g e 
Præmier og dels med en Præmierinn 
af Slutresultatet, hvortil der udsætte ; 
en særlig stor og værdifuld Præmie . 

• W 17• Kr. 12.76 Kr. 36.00 

>Flyve har ladet frem stille en saa
dan Begyndermodel. Modelsvævepla
net hedder >FLYV le og har en 
Spændvidde paa 50 cm. lndflyvnin

~~~~~~! gen og Flyvningen f oregaar paa nøj Altsaa, pas paa i Marts,Nummeret, 
saa begynder vi. Byggesættene leveres komplet med 

overskuelig Tegning, udfør lig Bygge
og Flyveinstruktion. Alle Dele saasom 
Ribber, Spanter, Næseklodser, Lister 
o. I. er færdig tilskaame. Intet Værktøj 

er nødvendigt. 

Forlang Prisliste over • W • Materialer 
hos Deres Forhandler. 

En Gros: 

Erik Willumsen 
5, Kronprlnsensgade - København K 

Tlf. Central 9230 

agtig samme Maade som ved de større 

§A\~IILIEIBll~ID 
til "F L VV" 

Hurtig Indheftning - Let Oplukning 

PRIS Kr. 2.00 

Kan bestilles i enhver Boghandel eller 
paa Bladets Eksped., Vesterbrog._ 60 
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NYT FRA ALLE LANDE 
AMERIKANSKE BOMBEMASKINER TIL 

ENGLAND. 

I Januar Maaned foreloges der ved 
Lockheed Aircraf t Fabrikken i U. S. 

A. en Serie Prøveflyvninger med de 
første af de 200 Militærmaskiner, som 
det engelske Royal .4ir Force har be
stilt i Amerika. Det drejede sig om 
nogle hurtige Bombemaskiner, udsty
ret med lo Wright Motorer. Maskinens 
Besætning bestaar af 4 Mand. Den en
gelske Ordre, der beløber sig til ca. 
100 Millioner Kroner, blev afgivet i 
Juni 1938. 

ER DETTE REKORD? 

E N af de Passagerer, der har fløjet 
det største Antal Kilometer, er 

den engelske Skibsreder, Oberst Sir 
P h i l i p R i c hard so n. Overalt hvor 
Mulighed gives, flyver Sir Philip, og i 
Løbet af de sidste Aar har han tilba
gelagt 100.000 km som Passager paa 
Luftruter hele Verden over. Fornyl.'g 
fløj han med Imperial Airways fra 
Southampton til Indien. 

KVINDELIG FL YVEPIONER FLYVER 
TIL AFRIKA. 

LADY BAILEY, hvis Navn som Fly
ver blev berømt, da hun i 1928-

29 foretog en Soloflyvning fra England 
til Sydafrika og tilbage igen, en Di
stance paa ca. 29.000 km, er igen fløjet 
til Afrika, men denne Gang som Pa.~
sager med Imperial Airways. 

De Havilland >Flamingo «. Maximalhuslighed 354 km /T. Den kan rumme 
indtil 20 Passagerer. 

VERDENS STØR
STE METAI..
PROPEL. 

DEN største Me
talpropel, der 

nogensinde er ble
vet fremstillet, er 
fornylig blevet 
færdig paa Uni ed 
Aircraft's Fabri
ker i Amerika. Den 
er konstrueret til 
Brug for en Flyve
maskine, der end
nu ikke er bygget, 
og den har en D:a
meter paa 5,1 m. 
Den ligner en 
Kæmpe ved S'den 
uf den lille 3,45 m 
Propel, der an
vendes paa Doug
las D. C.-.~ Trafik
flyvemaskinerne. 
De storste Propel

ler, som Hamilton Standard hidtil har 
bygget, er de 4,2 Meters, der anvendes 
paa de nye Boeing 314 Flyvebaade og 
Douglas D. C.-4. 

CIVILFLYVEMASKINER OG FLYVERE 
1 u.s.A. 

DET samlede Antal af Flyvemaski
ner og Flyvere i U. S. A. var pr. 

1. Oktober 1938 folgende: 10.091 ind
registrerede, civile Flyvemaskiner med 
gyldigt Luftdygtighedsbevis samt 191 
Svæveplaner. 

Trafikflyvere 1160, Flyvere med 
erhvervsmæssigt Certifikat 7785, Pri
vatflyvere 10.197, Soloflyvere 22111 og 
Svæveflyvere 159. Alle Tallene omfat
ter udelukkende gyldige Gerti( ikater. 

ENGLANDS NYE LUFTLINER TIL 

D E HAVILLAND's >Flamingo<, der 
er bygget helt og holdent af Me

tal, er Englands nyeste Trafikflyve
maskine, og den har i Vinterens Løb 
foretaget sine første Prøvefl!}vninger. 
Den er bygget til 17 Passagerer, men 
paa kortere Ruter kan der medføres 
20 Pasagerer. Den er udstyret med lo 
Bristol Perseus ventil/ose Motorer, 
hver paa 950 H. 1(. >Flamingocen skal 
bygges i Serie i Løbet af indeværende 
A.ar. Den har en økonomisk March
hastighed paa ca. 3.W km/T. 

FABR.IKS AKTIEBOLAG 
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Tilberkare av alla slags stålrør for flygmaskln1i• 
industrien e \ Talkand kvalite • ltlarke: SEEFA.0. 
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Største vandrette 
Hastighed 48S km/T, 

(2 Brlstol nPerseus" X) 

Luftbremser begraen
ser den største Dykke

hastighed til højst 
470 km/T, 

FOKKER G.I 
Tomotoret 
Dykkebomber 
Rekognoscerings-og 
Angrebsflyvemaskine 

Udlandets Flyvere har fastslaaet, at Fokker G 1 

ubetinget har ligesaa gode Flyveegenskaber 

som en moderne eenmotoret Dykkebomber. 

Den kan drejes paa Klapperne om sin Laengde

akse indtil 180° indenfor et Dykkestraek paa 

700 m. 

N. V. NEDERLANDSCHE VLIEGTUIGENFABRIEK 
FOKKER 
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·HØJT UDVIKLEDE FLYVEMASKINER 
Lige siden 1910, Flyvningens Begynderaar, 
har "Bristol" Flyvemaskiner udmærket sig ved 
deres fortrinlige Konstruktion og Udførelse. 

De første Ordre fra den engelske Regering 
paa Levering af militære Flyvemaskiner gjaldt 
et "Bristol" Militær Biplan, og lige siden 
den Tid har Filton Fabrikerne konstrueret og 
fremstillet mange ypperlige Flyvemaskintyper. 
Bristol "Fighter" og Bristol "Bulldog" er to 
af de seneste Typer, der ikke blot har vundet 
Anerkendelse, men som ogsaa er taget i Brug 
mangfoldige Steder. 

"Bristol" Flyvemaskiner hører i Dag til de 
førende blandt de nyeste Typer. - Bristol 
"Blendheim ", der er afbilledet ovenfor, og 
Bristol "Bombay" er verdenskendt for deres 
fremragende Ydelser. 

ud/ ørt helt igennem 

af Metal 

og med fremragende 

Egenskaber 

" 

THE BRISTOL AEROPLANE CO. LID., FILTON, BRISTOL, ENGLAND 
REPRÆSENTERET I DANMARK 00 ISLAND VEDA. B. C. HANSEN COMP., INDUSTRIBYONINOEN, KØBENHAVN V. 

PRIS: 
Pr. Aargang- Kr. 4,20 
Pr. Nummer 35 Øre 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbrogede 60 • Telf. 13404 

. ,.. 



Maanedsmagasin for Trafik• og Militærflyvning - Sportsflyvning - Svæveflyvning - Modelflyvning 

Nr. ·3 
1939 - 12. Aarg. 

2 Henschel Cykkeboml 

MED "BOCKER STUDENT" GENNEM AFRIKA 3S øF 
Svmveflyvningens 11e1'ologi 

Alt om den store Modelflyvekonkurrence 32 SIDE 
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Værkstedet som RØNTGEN-KLINIK 

Den ubønhørlige strenge Fordring til 

absolut nøjagtigt Præcisionsarbejde og 

bedste MATERIALE-KVALITET har med

ført, at Materialerne prøves ved moderne 

Røntgenfotograferingsmetoder. 
Formaalet med den intensive JUNKERS-KONTROL er at skabe: 

Tillid til Motoren og 
Sikkerhed for Lufttrafiken 

JUNKERS FLUGZEUG- UND -MOTORENWERKE A.-G., DESSAU 



A/s FLYVEMATERIEL 
..---------- AF 21. APRIL 1938 

Datterselskab af Det Danske Luftfartselskab Af s 

SALG af Lu f tf a rtø jer og al Slags 

Tilbehør til Luftfartøjer 

REPRÆSENTANT for flere førende 

uden Ian d ske Flyvemaskinfirmaer 

ADRESSE: KASTRUP LUFTHAVN, KASTRUP 
_J 

Telefon: Kastrup 1099 Telegram-Adresse: Alrtrade 

FAAS I ALLE LUFTHAVNE JORDEN OVER. 

HELLE.SE.NS 
T0 R - C. LEJVENT 

* kendt 

som 

ældst 

og 

bedst 

* •······ 

* 50 
Aara 

telmlsk Fo1'8kn. 

og 
praktl.Bk Erfaring I 

* •• o~•••• 
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"" ( IE IL O S IE ~~ 
(LOVBESKYTTET) 

A\SIP - IDOIPIE 

ENEFABRIKANTER: 

er fremstillet i ru,je Overensstemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE 
RØD DOPE 
Fortyndlngsvædske samt Identificeringsfarver og Speclalfarver 

¼ 0. IF. A\ S IP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKI<ER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TELBPON C. 6S, LOKAL 1.2 og 22 

h&DI Forbindelse mad alle Europas sl;rre Byer e-
DDL 

DET DANSKE tUFTFARTSEtSKAB 



DET OFFICIELLE ORGAN FOR 

Det 
Kongelige 

Danske 

Aero
nautlske 
-Selskab 

DANSK .SVÆVEFLYVER _UNION 

DANSK MODELFLYVER FORBUND 

"""""'-------~ ... ---~ å ~ 
Danske P-rivatfl}!vere 

Tidsskrift: for 

TRAFIKFLYVNING • MILIT ÆRFLYVNING 
SPORTSFLYVNING 

SVÆVEFLYVNING - MODELFLYVNING 

I R '.e d a k t I o n e n : 
Kaptajn J. FOL TMANN 
Kaptajn ERIK LÆRUM 
Anav. overfor Pr••••lovon: 
EJVIND CHRISTENSEN 

Eftertryk nf •FLYV,s Artikler uden 
I{lldeangivebe er ikke t 111 ad t. 

Nr. 3 Marts 1939 12. Aargang 

MINDEORD 
om 

Generalkonsul V. Ludvigsen 
Generalkonsul Ludvigsen har været 

Dansk Flyvning en god Mand. 
De Egenskaber, der stærkest præ

gede ham, hans Klogskab, hans uegen
nyttige Interesse for alt, der bar Ud
vikling i sig, og hans for enhver 
Smaalighed blottede Opfattelse af Men
nesker og Forhold, gjorde det til en 
Lykke for Aeronautisk Selskab, at han 
fra den første Dag var med i dets Ar
bejde. 

Generalkonsulen var Medstifter af 
Selskabet, tilhørte i 8 Aar dets Besty
relse og stillede sig i de øvrige 22 Aar 
af dets Bestaaen til Raadighed som 
Revisor. Hvad han i Virkeligheden har 
betydet for Dansk Flyvning og i Sær
deleshed for Selskabet, kan dog ikke 
maales ved denne summariske Optæl
ling og kan ejheller læses i Referater 
fra Møder og Forhandlinger fra Flyv
ningens Barndomsaar. 

I sin saa overordentlig store person
lige Beskedenhed virkede han mest 
>bag Kulisserne«. Hans kloge Øjne saa 
i Forvejen, hvor der kunde opstaa Di
vergenser, eller hvor velmente Ideer 
kunde slaa fejl, kunde gøre Fortræd, 
og i stille Arbejde bøjede han Villier 
mod hinanden, ledede Initiativ ind 
paa fremkommelige Baner og storsin
det gav han sin Støtte, naar han saa, 
at der var noget, der fortjente Frem
gang. 

At Generalkonsul Ludvigsen i 1912 
skænkede Flyvemaskinen >Glenten< 
til Marinen, at han i 1913 stillede bety
delige Midler til Raadighed for aero
nautiske Formaal ved Oprettelsen af 
A. S. >Flyvepladsen<, at han altid var 
rede, naar en Garanti for et muligt 

Generalkonsul V. Ludvigsen; Medlem 
af Selskabets Bestyrelse fra 1913-1921. 

tabgivende Foretagende skulde stilles 
eller naar værdifulde Præmier skulde 
udsættes, ved alle, der kender noget 
til Flyvningens Historie i vort Land; 
men kun en snævrere Kreds ved, paa 
hvor mange andre Omraader han har 
fremmet Udviklingen uden at ville 
nævnes. 

At have kendt Generalkonsul Lud
vigsen, er at holde af ham, og der er i 
Dag saare mange, der i dyb Vemod 
over hans Bortgang forenes i Løftet 
om at ville bevare hans Minde i Ærbø
dighed og i Hengivenhed. 

Charlottenlund, Febr. 1939. 
G. Krebs. 
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Nye Flyvemaskine-Konstruktioner 
Nogle nye Maskintyper fra tyske og engelske Fabriker 

Si 202 »Hummel« (Tyskland). 

DEN nye Sportsflyvemaskine, som 
Siebel Flugzeugwerke Halle har 

bygget, er en lille Privatmaskine 
med en 50 H.K. Motor. Den er et 
Monoplan med lavtliggende Bære
plan; Kroppen er bygget af Træ og 
Krydsfiner og Bæreplanet af Træ. 
med Krydsfiner- og Lærredsbeklæd
ning. Til Trods for sin Lidenhed 
har den udmærkede Flyveegenskaber, 
og den 31. Januar startede den med 
to Mands Besætning for at sætte Høj
derekord for Sportsflyvemaskiner 
med 1 Motor under 2 Liter. Det lyk
kedes Føreren, Luftkaptajn Ziese, at 
naa op til 5851, som er 1110 ro mere 
end den tidligere Rekord indenfor 
samme Klasse. 

Maskinens Data er følgende: 
Spændvidde 10,5 m, Længde 0,4 

m, Højde 1,85 m, Tornvægt 310 kg, 
Lasteevne 230 kg, Fuldvægt 540 kg, 
Planbelatning 38,0 kg/m2, største Ha
stighed 100 km/T, Marchhastighed 
140 km/T, Landingshastighed 70 
km/T og Brændstofforbrug 9,5 l pr. 
100 km. 

Boulton Paul »Defiant« (England) 
I Begyndelsen af Februar gav det 

engelske Luftfartministerium Tilla
delse til at offentliggøre Billede og 
Beskrivelse af Boulton Paul Aircraft's 

Si 202 >Hummel« Sports/lyvemaskine. 

nye tosædede Jager, som anses for at 
være den hurtigste Maskine indenfor 
sin Klasse, der hidtil har været byg
get i England. Nærmere Detailler 
om dens Præstationer er endnu ikke 
tilgængelige for Offentligheden. Den 
er meget kraftigt bevæbnet, og del 
midtskibs anbragte Taarn kan drejes 
mekanisk. 

>Defiantc, som Typebetegnelsen 
kaldes, er helt og holdent bygget af 
Metal, hovedsagelig Letmetal. Planer 
og Krop er beklædt med Metalplader, 
·som udgør en Del af Konstruktionen. 
Selv af en moderne Flyvemaskine at 
være har den en særdeles god Strøm
linieform med hel glat Overflade, og 
dens store Hastighed skyldes denne 

Kombination af god Strømlinieform 
og Overfladebehandling. 

Den er udstyret med en 12 cyl. 
vædskekølet Rolls Royce l\Ierli n l\Io
tor, paamonteret en trebladet l\letal
propel. Planerne er udstyret med 
Bagkantsklapper, og Understellet kan 
trækkes ind i Planets Midterstykke. 

Airspeed »Oxford« (England). 

>Oxford« er typisk for Airspeed's 
Konstruktioner: et lavvinget Mono
plan bygget af Træ med Undtagelse 
af Klapperne, som er en Metalramme. 
Den er udstyret med to 375 H.K. 
Armstrong Siddeley Cheetah X l\loto
rer. Airspeed Ltd. er Pionerer i 
England, hvor de var de første, der 
byggede lavvingede Monoplaner med 
indtrækkeligt Understel, til kommer
ciel Brug. De byggede ogsaa den før
ste tomotorede Udgave af denne Ty
pe, og nu er de det første Firma, der 
af Luftfartsministeriet har faael en 
st~rre Ordre paa Bygning af tomoto
rede Træningsmaskiner af >Oxfordc
Typen. 

>Oxford« kan anvendes som Træ
ningsmaskine for Bombekastning, Fo
tografering, Radio m. m. 

Boullon Paul >De{ianlc 2-sædel Jager. 

Dens vigtigste Data er: Spændvid
de 16,25 m, Længde 10,5 m, Højde 
3,35 m, Tornvægt 2415 kg, Fuldvægt 
3.405 kg, største Hastighed 309 km1T, 
Marchhatighed 267 km1T, Flyvetid 
5¾ Time, Stigetid til 4500 m la l.Vl.1-
nutter, Tophøjde 7160 m; Tophøjde 
paa een Motor 1830 m. 
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FLYVEMASKINER TIL 100 PASSAGERER 
(Shell Avlatlon News) 

Flyvemaskinen til 100 Passagerer er 
Ikke længere Fantasi. Amerikanske 
Fabriker har nu givet ganske nøj
agtige Planer og Beregninger for en 
saadan Type. Yi bringer nedenfor de 
forskellige Fahrikers Konstruktioner. 

FOR et Aars Tid siden sendte Pan 
American Airways et enslydende 

Brev til otte Flyvemaskinefabriker, 
hvori man bad dem om at fremkom
me med Forslag til Bygning af Tra
fikflyvemaskiner, der kunde medføre 
100 Passagerer over en Distance paa 
8000 km med en største Hastighed 
paa 480 km/T og en l\Iarchhastighed 
paa ikke under 320 km/T. Der fore
ligger nu nærmere Konstruktionspla
ner fra fem Fabriker: Douglas, Sikor
sky, Consolidated og Boeing, og et 
Fællestræk hos alle fem Typer er 
dette, at Motorerne er anbragt paa en 
saadan Maade, at de er tilgængelige 
under Flvvning. Boeing, Douglas og 
Sikorsky anvender seks Motorer, me
dens Consolidated har fire og Sikor
sky otte. Douglas er det eneste Land
luffartøj mellem de nye Typer. De 
er alle udstyret med den størst mu
lige Komfort for Passagererne. De
taillerede Oplysninger om Kæmpe
luftlinerne vil ikke blive offentlig
gjort, førend Pan American Airways 
har truffet sin Bestemmelse med 
Hensyn til Valg af Type, men i det 
efterfølgende gives en kort Oversigt 
over de forskellige Typer. 

Consolidated Aircraft Corp. 
Consolidated er fremkommet med 

Planer til en Flyvebaad, udstyret med 
fire vædskekølede Motorer med Luft
fortætter, hvis Ydelse ved Jorden er 

Consolidaled Flyvebaud. 

4X 2,150 HK. De anbringes i Bære
planets forreste Kant, og Propellerne 
monteres paa de forlængede Krum
tapaksler. Firmaet hævder, at An
vendelsen af fire Motorer i Stedet for 
seks, vil give et bedre Resultat. Ud
kastet omfatter et Luftfartøj med tre 
Dæk, idet 36 af de 100 Passagerer vil 
faa Plads i det meget tykke Bære
plan. De øvrige 64 Passagerer faar 
Plads i en Række smaa Kabiner til 
to eller fire Mand. Paa det midter
ste Dæk er indrettet en Spisesalon, 
med Plads til 18 Personer, og paa det 
øverste Dæk findes en rummelig Sa
lon. I den bageste Del af Kroppen er 
der Opholdsrum for syv Mænd af Be
sætningen, og helt forude er der 
Plads til to andre. Der findes tre 
Post- og Fragtrum; et i Kroppens 
Næse under Førerrummet, et øverst 
i Planets• Forkant, og et tredje bag, 
ude i Kroppen. Hele Kroppens 1or
reste Del af øverste Dæk optages af 
Arbejdsrum for Flyveren, Næstkom
manderende, Flyveingeniør, Radiote
legrafist og Navigatør. 

Seversky Aircraft Corp. 
Dette Firma var oprindelig ikke 

iblandt de otte, som Pan-American 
Air.vays henvendte sig til, men paa 
et senere Tidspunkt blev man enige 
om og aa at modtage Tilbud fra Se
versky. Super-Clipper er konstrueret 
til at kunne medføre en betalende 
Last paa 20.000 kg over en Stræk
ning af 8000 km ved en Mindsteha
stighed paa 400 km/T. Den skal med
føre 120 Passagerer, der faar alle Be
kvemmeligheder til Disposition, som 
findes i en moderne Atlanterhavs
damper. Luftfartøjet er i Virkelighe
den en flyvende Vinge, og byder 
Passagererne nogle meget store Rum. 
Der vil blive indrettet Spisesalon og 
en Bar samt et Promenadedæk med 
rigelig Plads til 60 Personer. I Spi
sealonen kan der sidde 50 Personer 
paa een Gang. Det indvendige af 
Supper-Clipper'en kan gøres tryk
lufttæt saaledes, at der i 6500 Meters 
Højde kan vedligeholdes et Tryk, der 
svarer til 2500 m. Besætningen skal 
bestaa af 15 Mand. 

S,eversky >Supper Glipper«. 

Planet har en Spændvidde paa 75 
m, og Luftfartøjet har to Kroppe, 
hver udstyret med en Ponton, der 
kan trækkes ind i Kroppen. Man 
mener paa denne Maade at kunne 
kombinere et Søluftfartøjs Fordele 
med en Landflyvemaskines Ydeevne. 
Der er otte vædskekølede Motorer, 
hver paa 2000/2300HK. I Forenden 
af hver af de to Kroppe vil der blive 
installeret to Motorer, som trækker 
een Propel, og et tredje Par Motorer 
bliver indbygget i den bageste Del af 
>Førerhuset<, der er anbragt paa Bæ
replanets Midterstykke, og som til
lige rummer Førerrum, Radiorum, 
Navigatiortsrum m. m. Motor Num
mer syv og otte anbringes i Bærepla
nets Bagkant. Alle Motorerne anbrin-

(Fortsættes Side 98) 
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Med "Biicker 

SOM en Sølvstribe i Horizonlen 
dukkede Nordafrika's Kyst op 

forude. En vidunderlig Tur over 
Middelhavet laa bag os - og mange 
Vanskeligheder var blevet overvun
det siden Starten fra Berlin. Den 
lille >Student« var jo unægtelig no
get overbelastet med al det Udstyr 
den skulde medføre til Flyvningen 
gennem det mørke Fastland, men 
ikke desto mindre klarede den med 
Glans Alpernes 4000 m. Efter Star-. 
ten fra Neapel mødte vi daarligt 
Vejr. Med en Hastighed af 65 km/T 
rasede Stoirmen over Apeninerne. 
Vor lille Maskine var som en Bold 
for Elementerne, og alle de Genstan
de, der ikke var ordentlig fastgjorl, 
røg udenbords. 

Landingen i Tunis var vores før
ste Station i Afrika. 

Billigere end Damper og Jern
bane. 

Fjerdedagen efter Starten fra Rom 
havde vi den første længere Dags
etappe, et Stykke Vej fra Bengasi til 

En hyggelig Palaver i Negerlandsbyen. 
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Student" gennem Afrika 
2 tyske Flyvere har foretaget en Flyvning til Johannes
burg i Sydafrika med den lille Sports/lyvemaskine 
.Backer Student". Vi bringer den interessante 
Beretning om den ca. 25.000 km lange Flyvetur. 

Kairo paa 1200 km. Vi fulgte Ky
sten, og da Flyvningen ikke blot gik 
ud paa at prøve Maskinens Flyve
dygtighed, men ogsaa al kontrollere 
Benzinforbntgel, regnede vi ud, 
hvor meget Benzin vi ialt havde 
brugt efter at være landet i Kairo. 

de travlt med at købe Tropeudstyr 
til Flyvningen gennem Afrika. Man
ge højtslaaende ægyptiske Personlig
heder fik Lejlighed til al prøve 
>Student«en, bl. a. Hs. Ekscl. Arnis Pa
scha, der for 10 Aar siden foretog 
en Langflyvning med en Sporlsriyvc-

Flyverens Møde med '>Ørkenskibet«. 

Siden Starten fra Berlin havde vi 
gennemfløjet 5300 km - og henm
der Flyvning over Alperne, Apenni
nerne og Middelhavet, og iall havde 
vi brugt 440 Liter Benzin og 36 Li
ter Olie. Regnet ud i Penge, svarede 
det til 2,5 Pfenning i Udgifter til 
Brændstof pr. Kilometer. Marchha
stigheden havde gennemsnitlig været 
153 km/T. Saa billigt og saa hurtigt 
kunde man ikke være rejst med 
Damper eller Jernbane. 

Det ægyptiske Kongehus' Gæster. 
Den lille Maskines Præstationer 

var allerede rygtedes, og Præsiden
ten for den ægyptiske nationale Fly
veklub, Prins Abbis Halem, var 
fløjet os i Møde i sin private Ma
skine og fulgte os det sidste Stykke 
paa Vejen. Vi tilbragte flere Dage i 
Kairo som Prinsens Gæster, og hav-

maskine tværs over og rundt 0111 

Arabien. 
I Kairo traf vi den bekendte Svæ

veflyver og Motorflyver Wolf Hirth, 
der var paa Vej fra Tyskland med en 
Biicker->Jungmann«, som han skulde 
aflevere i Johannesburg. Han skulde 
til Afrika for nt undersøge Mulighe
derne for Svæveflyvning, og saa be
nyttede man Lejligheden til samtidig 
at lade ham aflevere l\la-,kinen til 
Køberen i Sydafrika. 

1/i møder Trækfuglene. 
Det var svært at lage Afsked med 

Kairo og al den Gæstfrihed, vi havde 
nydt; - men videre skulde vi. I 
Løbet af een Dag fløj vi over Assuan 
til Wadi Halfa, den sydligste Flyve
plads i ægyptisk Sudan. Vi havde 
holdt Middagshvil i Luxor, men hav
de ingen Middagsmad faaet.. >Ho-



En indfødt Skønhed har kastet sin Kærlighed paa >Studenten<. 

lelletc paa Flyvepladsen stod tomt, 
og først efter nogen Tids ·Forløb ind
fandt der sig en Araber, der paa 
Gulvet af det forhenværende Køkken 
lavede noget Te til os. Det var der
for to knurrende Maver, der fløj vi
dere til Wadi Halfa. Og her var det 
eneste Hotel fuldt optaget, saa vi 
maatte tilbringe Natten ombord paa 
en Nildamper. 

Da vi den næste Dag startede fra 
Wadi Halfa paa Vej til Khartoum 
mødte vi de første Kæmpesværme af 
Storke paa Vej mod Nord. Der var 
saa mange, at vi havde Møje med at 
vige udenom de vældige (Skærme, og vi 
tog en Mængde Billeder af de store Fugle. 

Den følgende Dag fløj vi de 1400 
km fra Khartoum til Juba. Vi vilde 
helst have overnattet paa den mel
lemliggende Plads ved Malakal, men 
paa Grund af gul Feber, der grasse
rede i Malakal, var det forbudt at 
gøre længere Ophold, hvis man ikke 
vilde risikere en Karantæne paa 
mindst seks Dage. 

Første Landing ved en Neger
landsby. 

Stammefrænder tage venskabeligt el
ler fjendtligt imod os? Vi vinkede 
og lo, og langsomt kom den sorte, 
unge Mand hen imod os. Samtidig 
fik vi ogsaa Øje paa nogle af Lands
byens øvrige Beboere, der tøvende 
stak Hoved,erne ud af Hytteaabnin
gerne. Den unge Mand, der var lige 
saa nøgen, som Vorherre havde skabt 
ham, kom nu helt hen til os, og be
gloede os fra alle Sider, og saa be
gyndte han raabende og gestikule
rende at danse rundt om os for at 
byde os Velkommen. Ved Hjælp af 
nogle Smaagaver, sluttede vi Ven
skab med de Indfødte og vandt de
res Fortrolighed. Vi tilbragte flere 
Timer sammen med disse gæstfri 
Indfødte, og fotograferede af alle 

Livsens Kræfter, og da alle Lands
byens Beboere omringede Maskinen, 
da vi gjorde klar til Start, havde vi 
Indtrykket af, at have lært et Stykke 
uforfalsket Afrika at kende. 

Over Sydøstafrikas Bjærge. 

Fra Juba gik Turen over Kisumu 
til Nairobi. Himlen var <lækket af 
mørke Skyer, da vi forlod Juba for 
at flyve henover de sidste 150 km af 
det sudanesiske Buskomraade. Det 
var Regntiden, vi fik at mærke. Ude 
i Horizonten lurede Uvejrsskyerne, 
og i længere Tid maatte vi flyve 
Blindflyvning i den tætteste Trope
regn. En Mellemlanding paa den 
smukt beliggende, kombinerede Sø
og Landflyveplads ved Kisumu, 
bratge os igen i Berøring med Civili
sationen. Kisumu, der ligger ved 
Victoria Søen, skylder en i Nærhe
den liggende Guldmine sin Opkomst. 
Flyvepladsen er indrettet paa yderst 
moderne Vis. 

Efter Starten fra Kisumu maatte vi 
klatre tilvejrs for at kunne passere 
hen over det 3000 m høje Endima
Mau-Bjærg, og vi maatte op i 3600 
m. Selv i Afrika er det koldt i den
ne Højde, og vi var glade for de uld
ne Halstørklæder, vi havde med. Paa 
det sidste Stykke over Bjergene, pi
skede Regnen imod os, men længe 
varede det heldigvis ikke, førend vi 
fik Øje paa Nairobi's Flyveplads, der 
ligger ca. 2000 m over Havets Over
flade. lier mødtes vi igen med rig
tige Hangarer, Benzinstationer, Me
kanikerhjælp og alt, hvad en Flyver 
ellers behøver. (Fortsættes Side 82) 

I Udkanten af Sumpgebetet saa vi 
en ensomt beliggende Negerlandsbys 
straadækkede Hytter, og da der lige 
i Nærheden var et Stykke jævnt Ter
ræn gik vi ned for at hilse paa Be
boerne. Efter Landingen sprang vi 
ud af Maskinen, og ventede spændt 
paa, hvad der vilde ske; men 
Landsbyen syntes at være uddød. 
Pludselig fik vi Øje paa en Neger
knøs, der ængsteligt stak Hovedet 
frem bag en Træstamme, og stirrede 
nysgerrigt paa os. Vilde han og hans Landsbyem Krigere er interesserede i den store Fugl. 
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En Flyvevisit hos Tweedvæverne paa Hebriderne 
Vor flyvende Medarbejder besøger Hebriderne, de øde Øer i Atlanterhavet der 
nu, takket være Flyvemaskinen er i regelmæssig Forbindelse med Skotland. 

DER var en Gang en Dame, der -
efter et Besøg 1 Skotland - i 

høj Grad var forbavset over, at Sko:
terne ikke alle sammen gik rundt i 
kills - de ternede Skørter, og at 
Landets Befolkning slet ikke var sua 
gerrige, som man ude omkring i Ver
den lod til at tro. 

Imidlertid er Skørterne forbeholdt 
de skotske Kompagnier »The High
landersc, hvad enten de gor Tjene
ste i Storbritannien eller ude i Im
periets fjerneste Afkroge, og bæres 
ogsaa som Selskabsklædning, naar f. 
Eks. det mandlige Overhoved for en 
af de mange J(la11'er deltager i pri
vate eller officielle Festligheder. For
øvrigt ser disse maleriske kilts slet 
ikke ilde ud til eveni1zg-.dress. De 
bryder behageligt Monotoniteten ved 
den noget højtidelige Kjole- og Hvidt 
Paaklædning ..... . 

Hvad Gerrigheden angaar, fortæl
ler Skotterne selv, at alle Vittighe
derne om Mac det og det, hvis Spar
sommelighed, som sagt, er verdens
berømt, bliver lavet i Aberdeen -
og mere skotsk kan en Vittighed vel 
næppe blive, naar den bliver til i 
selve den skotske Højborg. 

Men havde omtalte Dame besøgt 
Skotland i Aaret 1939, vilde hun hur
tigt være blevet klar over, at Skotter
ne er maaske de mest >air-minded« 
af Storbritanniens Indbyggere - i 
hvert Fald har Civilflyvningen ta
get et kolossalt Opsving i Løbet af 
de fire Aar, der er gaaet, siden »Scot
tish Airways« begyndte at flyve i 
det bjergrige Land. 

I de forløbne Aar har »Scottish 
Airwaysc - foruden Post - befor-

Passager- Omnibus paa Flyvepladsen 
i Olasgow. 
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Kort over Scottish Airways Luftruter der 
gaar over Orkney Øerne til Shetlands
øerne og mod Vest naar til Hebriderne 

dret 40.000 Passagerer paa de skot
ske Ruter alene, og tilbagelagt over 
3.000.000 eng. Mil - uden en eneste 
Ulykke! 

I Betragtning af det bjergfulde 
Lands Topografi, hvor det f. Eks. 
om Vinteren er umuligt at befare 
visse Samfærdselsaarer, maa Opret
telsen af >Scottish Airwaysc siges at 
være en direkte Velsignelse for Be
folkningen. Og desuden er de mange 
Øer i Atlanterhavet nu ikke prisgi
ve! i Tilfælde af Storm og daarligt 
Vejr, hvor ingen Dampere kan op
retholde Forbindelsen mellem Fast
lnndte og Øerne, men kan hver Da.~ 
faa deres Post, nødvendige Fødemid
ler og i Tilfælde af alvorlig Sygdom 
sende Patienten til Hospitalet i Glasgow. 

i\lun gor sig bedst Begreb om Be
tydningen af :,Scottish Airways>' 
Ruter, naar man erfarer, al man for 
at nau Øen Skye f. Eks. tidligere 
maatte regne med over 10 Timers 
Rejse fra Fasllandet, og for at kom
me fra Glasgow til Hebriderne 
maatte benytte Tog, Skib og Færger 

- de sidstnævnte , hvis de altsaa 

sejlede - lwad de ikke gjorde i 
daarligt Vejr fra Atlanten . .. .. . d. v. 
s., at man i saa Fald ganske simpell 
ikke kunde komme af Sted! 

Den Gang, altsaa før >Scottish Air
ways« eksisterede, tog den kombine
rede Tog-Skib-Færge Rejse fra Glas
gow til North Uist i Hebriderne over 
13 Timer, foruden en Dags Rejse i 
lejet Auto til en Pris uf 35 Kr., og 
Nødvendigheden af at benytte lo 
smaa Færger for at krydse over Bur
ra til South Uist og derfra til Nabo
øen - en Transport, der kostede 
henholdsvis 15 Kr. og 7.50 Kr. for 
den Rejsende . . . . . . og saa maatte 
han endda være glad, hvis Vejret 
ikke var alt for slemt, saa han det 
sidste Stykke Vej mod sit l\laal, North 
Uist, fik Forbindelse med den lille 
Baud samme Dag! 

I Dag tager den samme Rejsende 
et af »Scottish Airways«' Flyvema
skiner - og gør den samme Tur paa 
to Timer og 45 .\linutter, inclusive 
Ophold undervejs paa de forskellige 
Landingspladser. 

Hele Turen koster 80 Kroner -
hvilket kun er 22.50 Kroner mere 
end den lange, ubekvemme og usik
re Tur over Land med Tog, en ikke 
misundelsesværdig Sejlads i en hy
lende Atlanterhavsslorm og en lang
sommelig, dræbende Køretur i en 
middelalderlig Auto med Færgeover
fart i isnende Kulde fra en Ø til en 
anden . . . . . . ·som sagt, altsammen 
kun, hvis nævnte Forbindelser fun-
gerer og det afhænger af Vejret. 

Men for >Scottish Ainvays« spil
ler Vejret ingen Rolle, og kun fan 
indlader sig nu pau den komplicer!'• 
de Rejse - selv ikke om Sommeren, 
hvor i Hundredvis af britiske og 
udenlandske Turisier søger lil de 
smukke Atlanterhavsøer for at bade, 
dyrke Vandresport eller spille GoH 
. . .. . . man benytter Luftvejen! 

Og skønt der hylede en Orkan fra 
Atlanterhavet, startede den tre-Moto
rers Maskine alligevel fra Renfrew 
Flyveplads Kl. 9.40 præcis med Post 
og Passagerer til North Uist i den 
store Øgruppe Hebriderne Ailan
ierhavet, Vest for Skotland. 



Airport udenfor den lille By North 
Uist paa Øen af samme Navn. 

De fleste af Byerne paa Hebriderne 
ligger paa Øernes Vestside, sandsyn
ligvis fordi Landet er mest frugtbart 
her. Beboerne taler Gaelic, og det er 
ikke mere end femten Aar siden, det 
var umuligt at finde en Hebrider, 
som kunde tale blot to Ord Engelsk. 
Idag taler Hovedparten af Beboerne 
begge Sprog, men indbyrdes benyt
ter de sig udelukkende af deres egen 
Dialekt, Gaelic. De lever af lidt 
Landbrug, noget Faareavl, Fiskeri 
og Tweedvævning .. 

Paa Vej til Øen Skye over det skotske Højlands snedækte Tinder. 

Indtil for nogle Aar siden samlede 
man en bestemt Art Tang, som blev 
skyllet op mellem Klipperne af den 
stærke Atlanterhavsbrænding. Man 
tørrede Tangen, og gennem en be
stemt Proces udvandt man Jod der
af. Men de moderne Opfindelser har 
omtrent tilintetgjort denne for He
briderne egenartede Industri - det 
kan ganske simpell ikke betale sig 
for Beboerne at samle Tangen mere. 
Ogsaa den berømte Tweedvævning 
gaar det tilbage med. Det verdens
berømte Harris-Tweed kommer net
op fra disse Øer, hvoraf den ene bæ
rer Navnet HaPl"is. Selv Beboerne 
bærer sjældent deres hjemmevævede 
Stoffer mere, men køber de billige 
Kvaliteter i Byerne paa Fastlandet, 
skønt de selv indrømmer, at deres 
egne Stoffer staar langt' over de im
porterede, der bl. a. slet ikke kan 
maale sig i Holdbarhed med det tyk
ke, tætvævede Tweed, der f. Eks. i 
Danmark er en kostelig Vare. -

Den ene Regnbyge efter den ' an
den slog mod Kabinens Vinduer, 
men afløstes nogen Tid efter af en 
Haglbyge, da vi steg nogle hundrede 
Fod. Kort før vi forlod det skotske, 
bjergrige Højland svævede vi over 
snedækte Tinder, og Solen brød 
frem over det blændende hvide 
Landskab. Da vi stod ud over Ha
vet, saa vi mod Nord-Øst de taage
de Konturer af Øen Skye, der bl. a. 
er berømt for sin Tweedindustri. 

En af Passagererne, som syntes at 
sidde inde med ikke saa lidt historisk 

• I Viden om Skotland, fortalte, at for 

U
·' ~ over trehundrede Aar tilbage tilhørte 

Hebriderne Norge! 
~ Og sidste Gang en norsk Krigsflaa

de, under Kong Håkons Kommando, 
sejlede til Hebriderne var for at at 
forsvare Beboerne paa Øen Skye mod 
den skotske Hær, som plyndrede og 
røvede der. Man havde sendt utallige 
Bønner til Norge om Hjælp. Og i 
det trettende Aarhundrede overgav 
Norge ved Indgaaelsen af en Trak
La t Hebriderne til Skotland mod at 
sidstnævnte tand betalte en aarlig 
Sum derfor. Men selvom Skotland 
forlængst har ophørt med at betale 
denne Afgift, er den nævnte Traktat 
aldrig blevet annulleret - saa Norge 
kan fakti sk endnu i Dag forlange Af
gifterne betalt! 

Efter en ret urolig Overfart nær
mede Flyvemaskinen sig de storm
omsuste Klippeøer - den yderste 
Barriere ved det fraadende Atlan
terhav. Vi dumpede ustandseligt ned 

i >Luftlommerc og svingede af og til 
op og ned, saa det for en ukyndig 
saa ud som om, vi skulde lave ufri
villige looping-the-loop; men den un
ge Pilot mestrede Føringen af sin 
Maskine, der blindt lystrede ham. 
Han havde endda Tid til at udpege 
en høj, skydækket Bjergtop paa en 
af Øerne, Syd for vor Rute, og til
føjede, at den hed Hekla. Den hi
storisk orienterede Passager bemær
kede, at det var de .gamle Nord
mænd, der havde givet Bjerget dette 
Navn - det samme som den be
kendte Vulkan paa Island bærer! 

Trods stærk .Modvind landede vi 
paa Klokkeslæt, 11.40, paa Sollas 

I Øens lille By løb nogle smalle 
Gader, som var udhugget i den graa 

I dis.~e primitive Huse bor de fattige Husmænd paa Atlanterhavsøerne 
ud{ or Skotlands Østkyst. Faa Minutters Gang her{ m 

ligger Flyvepladsen. 
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,,Cub<< Flyvemaskine&- ( Bygget l Danmark) 

TYPER OG PRISER: 

Lukket 2-Sædet Kabine, 
dobbelt Styring, Baga
gerum m. m., komplet, 
klar til Indregistrering: 

CUB TRAINER .• Kr. 8750,
CUB SPORT 40. - 9950.
CUB SPORT 50. - 11500,-
F o r lang Katalog. 

LÆR AT FLYVE 

sikkert og billigt paa 
Cub- Fabrikens Flyve
skole i Lundtofte eller 
hos en af Forhandlerne. 

ELEVER MODTAGES 
Forlang Prospekt. 

Ved Køb af Flyvemasklne 
gives g r a t I s Instruktion, 

Alle kan hurtigt lære at flyve "Cub". - Verdens sikreste og mest populære Aeroplan. 
Billigere i Drift end et Automobil. 

Autoriserede Forhandlere og CUB Flyveskoler: 
Skandinavisk Motor Co. A/S, Odense, Telefon 3546. Him-Jensen, Kastrup Lufthavn, Telefon Kastrup 1010. 
Magnus Christiansen, Aalborg, Telefon 6522. Aage Heidemann, Aarhus, Telefon 3715 og 3775. 

Se »Cub« u~tillet i Lyngby Automobil Central ved Lyngby Hotel. 

Cub 11ircrøf• Co. Lfd., Copenhøgen. 
fabrik og flyveskole: Hovedkontor: 

Lundtofte pr. Lyngby. - Telefon: Hjortekær 135. Sundkrogsgade 3, København Ø. - Tlf.: C. 9993. 

Klippegrund, og smaa Huse trykkede 
sig ind mod Bjergvæggen, som søg _e 
de Beskyttelse mod Vind og Vejr. I 
Hovedgaden laa en beskeden Butik 
med Uldgarn, haandstrikkede Jum
pers og store Ruller ægte skotsk 

Tweed ...... >Highlands Home Indu-
stries« stod der over Døren. 

Alt virkede meget primitivt. Den 
skinnende Flyvemaskine paa den 
grønne Flyveplads var faktisk det 
eneste, der erindrede En om, at vi 
skrev Aar 1939. En let Taage klyn
gede sig til de forrevne Bjergtoppe 
og gled langsomt ned ad de stejle 
Klippevægge, som rejste sig overalt. 
Et Sted kom en gammel astmatisk 
Auto prustende ud ad den hullede 
Vej. I Nærheden af Flyvepladsen laa 
smaa, usle Hytter midt ude i en lille 
Korn- eller Græsmark, hvor nogle 
Faar med tyk Uld gik omkring. 
Dyngvaade Stakke paa den marsklig
nende Jord fortalte om Husmandens 
haabløse Kamp mod den evindelige 
Regn og Taage. 

crofters - fattige Husmænd, hvis 
hele Ejendom er nogle faa Køer og 
Faar, lidt Havre og en Kartoffelmark, 
ofte en lille Tørvemark, som giver 
Brændsel til det aabne Ildsted i den 
primitive, men skinnende rene Hytte. 

0 

Codan 
Gummistøvler 

Husene var for det meste byggede 
af Kampesten. Taget dækket af et 
tykt Lag Bregner, en Ukrudtsplante, 
der vokser overalt paa Øerne, og 
som end ikke Kvæget gider æde. 
Tunge Sten i lange Tove forhindre
de Bregnerne i at flyve bort, naar 
Atlanterhavets Vinterstorme susede 
over Øerne. Et Sted havde man paa 
Tagryggen anbragt en gammel Tønde 
som Skorsten. 

I de fleste Huse boede de indfødte 

I de lange Vinteraftener ved Lyset 
af en Petroleumslampe og det røde, 
blafrende Skær fra en Tørcvild sid
der crof te rens Kone og Dolre foran 
Haandvæven og væver de hrog:!de, 
ternede Stoffer til kilt og plaid -
Skotternes populære Nationaldragt, 
og del moderne Tweed, der bruges 
til Sportsdragter i al Verdens Lande. -

Om Eftermiddagen startede >Scot
tish Airways«' Maskine fra Sollas 
Airport og i sydlig Kurs gik det mod 
Benbecula, South Uist og Barra -
yndede Udflugtssteder om Sommeren 
med kilometerlange Strandbredder, 
men fuldkommen isolerede om Vin
teren; var der ikke noget, der bed 
Flyvemaskiner, vilde de maaske ikke 
have Forbindelse med Omverdenen i 
Maaneder. 

Men >Scottish Airways« har op
rettet thi missing link ...... 

Scot. 

Næ<te Artikel: 
•Fra Atlnnterhnvsøeme 
til Glasgow.• 



FULDSTÆNDIG SKÆRMET 

med 

PLATIN 
JORD
FORBINDELSE 

DEN NYESTE 

UDVIKLING 

I MODERNE 
I 

T ÆN DRØRSKONSTRU KTION 

Til radioudstyrede Luftfartøjer 

SMITH'S AIRCRAFT INSTRUMENTS 
(Enefabrikanter af K. L. 6. Tændrø~) 

Repræsentant: ALFRED RAFFEL A/s • Farvergade 15 • København K • Telefon Central 6395 
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Med »Biicker Student« gennem Afrika. 
(l'ortslll frn Side 77) 

Ved Vejs Ende. 
Videre gaar Turen henover del 

tidligere Østafrika, hvor vi træffer 
saa mange Landsmænd, og videre 
over Rhodesia. Hyppigere og hyp
pigere bliver Negerkraalene. Det er 
saa mærkelig koldt. Nu er vi allsaa 
over Rhodesia, og i Klipperne her i 
Nærheden ligger den Mands Grav, 
der har givet Navn Lil Landet og 
som har bragt det ind under del bri
tiske Verdensrige, Cecil Rhodes. 
700.000 engelske Kvadratmil i Cen
tralafrika er takket ham kommet ind 
under det engelske Moderland, og 
overalt i Hjemmene i Rhodesia hæn
ger hans Billede ved Siden af den 
engelske Konges. 

Mpika er en Flyveplads midt i Ur
skoven, som vi benytter til en kort
varig Mellemlinding, og det sydafri
kanske Luftfårtselskabs Repræsen
tant vilde gerne have beholdt os me
get længere, men nu er der ikke saa 
langt Lil Maalet, Johannesburg. 

Nedenunder os bliver der mere 
livligt - Tog, Miner, Landeveje, 
Automobiler og vældige Støvskye1> 
Prætoria med den sydafrikanske 
Unions store Militærflyveplads ligger 
foran os. De sidste Toldformaliteter 
har vi allerede bragt i Orden i Pie
tersburg, - og nu er vi ved al være 
fremme i Johannesburg. Kæmpemæs
sige Guldminer i Udkanterne af Byen, 
Bjergværker, der gaar over 1000 m 
i Dybden, kendetegner Guldbyen Jo
hannesburg. Højspændingsledninger, 
Grubetaarne, Klippespaller - og saa 
lander vi paa den store sydafrikan
ske Bys Lufthavn - og derefter gaar 
det ind til Byen, hvbr Skyskrabere, 
Sporvogne, Omnibusser, Larm og 
Spektakel fortæller os, at vi er hav
net i en Storby. 

Luftfarfforsikrin_ger -
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

l 

Praktion for Danmark 
Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 
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Den danske Flyvemaskine KZII 
Skandinavisk Aero Industri viser en Serie færdig
byggede Maskiner - - Produktionen udvides. 

En flot Repræsentation af KZ Il Maskiner. Foto: Nowico. 

DET er en imponerende Række af 
Skandinavisk Aero Induslri's 

Maskiner, som her er opstillet. Den 
forreste DAP, er den nye aabne 
Sportsmaskine, og den tilhører Sø
sterselskabet Nordisk Lufttrafik. Der
efter følger DAR (Sporlsflyveklub
ben), DYP (Nordisk Lufttrafik), 
DIR (Fabrikant H. J. Hansen, >Ka
rena« Skjortefabrik), DYM (Nord
jydsk Lufttrafik, Løjtnant N. V. Jep
sen), DAN (Nordisk Lufttrafik) og 
DER (Sportsflyveklubben). 

Det var slet ikke for lidligl, al 
D'Herrer Kramme og Zeulhen be
gyndte deres Virksomhed med Kon
struktion og Fremstilling af en dansk 
Sportsflyvemaski netype, for allerede 
nu er der en saa rivende Efterspørg
sel efter de danske Sportsflyvemaski
ner, at Skandinavisk Aero Industri 
maa betinge sig en vis Leveringsfrist 
for at kunne imødekomme Kunderne. 
Og glædeligvis kan der ikke alene 
sælges Flyvemaskiner herhjemme, 
men i stigende Grad kommer der 
Forespørgsler fra Udlandet. Saa langt 
borte fra som Sydafrika er der indlø
bet Forespørgsler til den danske 
Flyvemaskinefabrik, og man er na
turligvis i høj Grad interesseret i at 

kunne udnytte de handelsmæssigl set 
gode Betingelser, der for Tiden er til 
Stede for en Flyvemaskinefabrik i cl 
Land som Danmark. 

Ganske visl har Fabriken for Tiden 
en halv Snes Maskiner under Byg
ning, men det vil langt fra kunne 
Behovet. Derfor har man allcreclc 
forlængst paatænkt Bygningen af en 
langt større Serie Maskiner; man har 
bl. a. været hæmmet af Pladsmangel 
i de nuværende Værkstedslokaler i 
Kastrup Lufthavn. Udvidelse i Ka
strup Lufthavn eller Plads andre Ste
der i Københa,•ns Nærhed har del 
ikke været muligt at faa, og af den 
Grund vil hele Virksomheden fra Be
gyndelsen af næste l\[aaned blive 
flyttet til Aalborg. I den tidligere 
Cementfabrik >Nordenes Bygninger, 
der er beliggende ved Limfjorden, 
umiddelbart Vest for Aalborg, bliver 
Skandinavisk Aero Industris nye 
Værksteder m. m. indreilet, og hertil 
flyttes hele Virksomheden. Man var 
indenfor Ledelsen noget betænkelig, 
fordi man ikke var klar over, om Fa
brikens dygtige Specialhaandværkere 
vilde følge med til Aalborg, men det 
viste sig, at alle som een ønskede al 
flytte med til Jylland. 



INTAVA leverer over hele Jorden Brændsfof og 
Smøreolie af højesfe KvalUef fil Brug I Flyvemaskiner 

TELEGRAMADR.: 
I NTAVA 

Brændstoffer: 

I NT AVA Flyvebenzin 
I NT AVA Ethyl Flyvebenzin 
I NT AVA Brændselsolie 

til Flyvemotorer 

Smøreolier: 

I NTAVA Red Band 100 
INTAVA Green Band 120 
I NT AVA Blue Band 140 

Desuden leveres under Befegnelsen INTAVA andre Pro
dukfer fil Brug i Lufffarføjer - som f. Eks. JNTAVA 
Vlppearmsfedf - INTAVA lnsfrumenfolle - JNTAVA 
Sføddæmperolle - INTAVA Kompasvmdske m. m. 

WOALD WIDE SERVICE TELEFON NR.: 
CENTR. 5622 

SCT, ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 
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'Flaps cg Slcfs 
Opsigtvækkende Forsøg med Landingshastigheder med og uden Flaps og Slots 

M ESSEHSCHl\llDT FABHIKEHNE 
har i Hanrlley-Pagc Bullclin pr. 

Dec. 1938 lilladl Orfenlliggørcben af 
en inleressanl Happorl 0111 For:,,øg 
111cd Flaps og Slols med l\le:,,~cn,chmidl
Taifun. 

Del mcsl iøjnc:,,pringt•tHlc i denne 
Happorl er Forskellen i Landingslrn
:,,lighed med og uden Slots og med 
Flaps i O-Slilling. Med Slot:,, opnaaede 
man en Landing:,,Jrn:,,tighed af 75 k/ T, 
uden Slols blev den 90 k/ T. Del sva
rer lil en Forøgelse af Opdrifts-Koef
ficienlen med ca. 44 ~ . Den :,,amlcde 
Virkning af Flaps og Slots er en For
t1gelse af Opdriflskoefficienlen paa 125 
'lo, sammenlignel merl Ma~kincn uden 
Slots og med Flaps i Nulstilling. 

Happorl over Nr. 108 B. Taifun, 
Hayrische Fluffs=euawerke A. G. 

I. 
Flyve-Happorl. 

Nr. 108 B. Flyver: ............... Lusscr 
W. No. 827, D-IVHE. .......... Genl.~. 

.\nlal Starter: 3. 
Fejret: Klart, !elle Skyer, roligt Vejr. 
Formaal: Undersøgelse af l\lask i nen.~ 

Tilbøjelighed til al >dyppe« el 
Plan med lukkede og aahne Slots 
under forskellige Flap-Stillinger. 

Følgende skulde særlig undersøges: 
( 1) Hvilke Vinkler 'l i Forhold til 

Horizonlen der kunde opnaas? 
Vinklerne blev maall med Inklino
meter. 

( 2) Til lwilken Side og ved hvilken 
Hastighed l\faskinen havde Til
bøjelighed til at >dyppe« el Plan 
(respektive Forparten, ,J: hvor
naar blev den næsetung). 

Re.mllaler. 

A. Slots ude af Funktion (lukkede). 
a. Slalling med neddroslet l\Iotor. 
V= 1080 kg. S= 18% tilbage.') 

(Se Tabel -1) 

l:Jemærknin{ler. 

Tendensen til al gaa i Dyk, der øge:,,, 
eflerhaanden som Flaps kommer l:.t'n
gere ned, skyldes sikkert, at Højderoret 

·) Tryk- eller Opdriftseentrets Po
sition i Plankorden. 
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cflerhaanden ikke kan op\'eje Tenden
:,,en lil Næselungheden, der er størsl, 
naar Flap~ er heil ude og Højderorel 
paa del Tidspunkl allerede har naacl 
. ~il l\laksimumMHlslag. Sammen med 
Na.'selunghcden opslaar samtidig Ten
den:,, lil at rokke med Halepartiel vel 
nok som Følge af Stallingen, og ikke 
paa Grund af Opløsning af Luftstrøm
men omkring Planet. 

Flyvningerne er udførl med Tryk
centret 18 % tilbage i Plankorden. Vi
dere Forsøg er udført med Trykcen
lret 25 % tilbage og har ogsaa udvisl 
Tilhojelighcd li! at gaa i Dyk omend i 
111egel ringere Grad. 

(h) Slalling med Molor paa. Slols 
lukkede. W= 1080 kg. S= 18 '7c . 

(Se Tabel 2) 

II. 

Samme Arrangemen L :,,0111 under T. 
Trykcenlerposilion: S= 25 ,Y,. lillrngc. 

l\Iaskinens Heaklion med Trykcen
lrct længere lilbage var gennemgaa
ende den samme som nævnt ovenfor. 
Isa.'r var Tendensen li! al gaa i Dyk 
voksende med Flapvinklen ogsaa Lil 
Stede. Delle skyldtes anlagelig Halc
pla nstalli ng. 

Ved alle Prover ble\' l\laskinen 
:,,lallet li! kritisk Haslighed, og alle 
Konlrolmaal blev tage I her. ( Højdero
rel blev ikke givet lo'>). 

Ved Udsætning af Flaps indtil 40° 
vaklede Maskinen nogel, men holdt op 
af sig selv uden i\lanovrc fra Flyve
rens Side. Den største Hældning frem
cfler var 30° og stor.~Le Lateralhæld• 
ning 30°+ 40° (eller 30° 40° ). l\Ied 
Flaps helt ude Lil 50° og med Pinden 
fastholdt i bagesle Stilling gik Mask i
nen i Spin. Ved at føre Pinden frem, 

»Robur« Faldskærm 
fil Salg. 

Thomblad-Patent - Helsilke - Rygskærm 
Automatisk og manuel Udløsning. 
Benyttet til 24 Udspring. 

Helge Blakmar. 
Fa. A. P. Botvcd, Nørre Voldgade 16 

København K. Centr. 10.320 

gik i\laskincn ud af Spin cfler % Om
drejning. 

B. Aahne Slot:,,. 
(a) Slalling med neddroslel l\lotor . 
W= 1080 kg. S= 18 %. 

(Se Tabel 3) 

(h) Stalling med l\lotor paa. 

(Se Tabel tJ) 

Konklusion. 

For at blive klar over Indfaldsvink
lens Størrelse maa man for Tilfældet 
med neddroslet l\lotor addere Glide
vinklen til Vinklen med Horizonten. 
Det var ikke muligl med de forhaan • 
denva:rende Instrumenter al maale 
GlidevinkJens Størrelse. i\lcn Prøverne 
viste i hvert Fald, at Vinklen med Ho
rizonten, 8, var 2° større med aabne 
Slots. Endvidere er det vigtigt at læg
ge i\Iærke til, at Hastigheden med Slot:,, 
under Landingen blev reducerel med 
10- 15 km/T. 

Grunden lil denne Forskel er sand
synligvis den, at Luftstrømmen med 
de lukkede Slots spredes ved Planets 
Tipper endnu før Planet naar sin 
l\Iaximumsværdi for Opdriftskoeffici
enten. Maskinen begynder derfor al 
dyppe Plantippen ved en mindre Vin
kel end den svarende til den \'cd Vind
kanalforsøg fundne Opdriftskocffi 
cient. 

Den gunstigste Virkning af Slots 
kom derfor mest frem under Forsøge
ne med Plankrængningen. 

l\Iedens Plankrængningen nær ved 
Jorden uden Slots næsten altid fører 
til, al Plantippen naar ned til Jorden , 
er det muligt med Slots at holde Ma
skinen paa ret Køl med Flaps i Yder
stilling ( 50° ). Den svage Vaklen lang
skibs varskoes - selv ved mindre Ind
faldsvinkler - gennem begyndende 
smaa »Slag« med Haleorganerne, der 
fortæller Flyveren, al han er ved al 
nærme sig den maksimale Opdrifts
koefficien I. 

Saavidt Piloten. 
Der kan blandt andet uddrages den 

Lære af Rapporten, at en Maskine 
uden Slots med Motor paa har større 
- mere udpræget Tendens til at dyp
pe en Plantip. Sammenholdt med Gy-
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roskopvirkningen, der ved Sving Lil 
Omdrejningssiden søger at trække Na·
sen nedad - ved Sving mod Omdrej
ningssiden opad, kan det forstaas, al 
del forværrer en begyndende Hæld-

ning under Udsvævning, som Følge af 
ukorrekt Landingsmanøvre, naar man 
giver Gas. Mange tilsyneladendl• ufor
staaelige Landingshavarier har sik-
kert sin Forklaring heri. ** 
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TABEL 1 

'Y 
Vinkel m~d 
Horizonten 

G,5° 

5,5° 

5,5° 

5,0° 

Maskinens Heaklion 

Svag Tendens til al dyppe venstre 
Plan. Kan pareres ved Hjælp af Vinge
klapperne. T endens til Næselunghed. 
Svag Tendens til al rokke med Hale
partiet. 

Som ovenfor. Tendensen til al dyppe 
Planet er forøget, men kan pareres 
med Hor og Klapper. 

Som ovenfor. Forøgel Næselunghed, 
hvorimod Tendensen til at dyppe Pla
net er noget mindre. 

Yderligere Tendens Ul Næselunghed 
og Tilbøjelighed til at gaa i Dyk. Ten
dens til at dyppe Planet yderligere 
formindsket. 

6,0° Som ovenfor. 

TABEL 2 

'Y 
Vinkel med 
Hori1.onte11 

20,0° 

20,0 <J 

20,0° 

20,5° 

Maskinens Reaktion 

Med Motor paa var Maskinens Ten den~ 
til at dyppe Vingen mere udtalt, dog 
uden at føre til Spin, da Højderoret 
nu havde sin Virkning i Behold som 
Følge af Slipstrømmen. 

TABEL J 

'Y 
Vinkel med 
Horizonten 

Maskinens Reaktion 

8,5° Støt og meget stor (stalled) Glidning. 
6,1° do. 
5,1 ° Svag Vaklen. 
5,0° Svagt næsetung, forøget Vaklen (late

ralt). 

TABEL 4 

'Y 
Vinkel med 
Horlzonten 

Maskinens Reaktion 

Med fuld Motor ingen Tendens til al 
dyppe et Plan. Maskinen kunde flyves 
stabilt med Maximums Indfaldsvinkel 
og tabte derved støt og roligt Højde. 

Ordinær Generalforsamling 
i Foreningen 

»Danske Flyvere« 

DEN 22. Februar afholdl Damke 
Flyvere sin ordinære Generalfor

samling under Ledelse af Lands rets
sagfører E . Falkmar. 

Formanden, Obers tløjtnant T1111c A11-
cler.~cn indledede Aarsberelningcn 
med al nævne, at følgende af Forenin
gens Medlemmer var afgaacl ved Do
den i del forløbne Aar: Sekondlojt
nanl A. Kliivcr-Jc11se11, Sergent .\. 
Nielsen, Flyverløjtnant Christensen, Kap
tajn J. J(.jelslrup og Direktør Robert 
Svendsen. Forsamlingen rejste sig, da 
Formanden udtalte et >Ære være de
res Minde«. 

Medlemsantallet var ,:!78. Følgende 
Foredragsholdere havde i Aarets Løb 
gæstet Foreningen: Løjtnant K. Clau
son-Kaas, Kaptajnløjtnant Michael 
Hamen, Kaptajn Gabel-Jor{lcllsen og 
Kaptajnløjtnant l'rip. Aarets s tore Be
givenhed indenfor Foreningen hanlc 
været Afsløringen af Flyvermonumen
tet. -

Foreningens Protektor, Hans konge
lige Højhed Kronprinsen, deltog i Op
tagelsesfesten og den Fest, der Jllev 
afholdt i Anledning af 1'1yvermonu
mentels Afsløring. 

Af Foreningens Fond er der i Aarct 
1938 udbetalt Legatportioner til et sam
let Beløb af 1750 Kr. Fondet har i 
1938 modtaget flere Tilskud, hl. a. en 
Gave paa 500 Kr. fra Travamatørklub
hen og Hesteejerforeningen, Overskud 
ved Salg af Bogen 25 Aars Flyvning 
ved Hæren« med Kr. 2544,25, Flyve -
tævnet i Aalborg Kr. 1410,00 samt en 

Gave fra Aalborg Stiftslidende. 
Kassereren Kaptajn H. l'agh aflagde 

Regnskabet, hvoraf det bl. a. fremgik, 
al >Danske Flyvere«~ Fond ejede 
38,206 Kr. 

For Regnskabet blev der eens tem
migt givet Decharge. 

Som særligt Punkt paa Dagsordenen 
var et Tilbud fra D.K.D.A.S. til DamJ.-e 
Flyvere om at faa >Flyve som Med
lemsblad. Forsamlingen ønskede al 
faa delte Medlemsblad, og de nærmere 
Detailler for 1 Arrangementet vil blive 
truffet af Bestyrelsen. 

Som Medlemmer af Bes ty relsen var 
Kaptajn C. C. Larsen og Kaptajnløjt
nant T. S. Prip paa Omvalg. Begge 
blev genvalgt. Til Suppleanter gen
valgtes Kaptajnløjtnant A. Schmidt og 
Salgschef Per Yde. Til Revisorer gen
valgtes Prokurist P. Hol{ eldt og Or
logskaptajn Ernst. 
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Sv.æveflyvningens 
ilerc;lc;gi 

1'arme'2raffen scm Energikilde 

SV ÆVEFL YVNINGENS Fremskridt 
og Udvikling hænger nøje sam

men med: 

a. Udviklingen af egnet Materiel. 
b. Flyvernes Viden og Kunnen, fly

vemæssigt, meteorologisk og aero
dynamisk. 

c. Forskningen af Betingelser og 
Muligheder for Svæveflyvning i 
Atmosfæren i det hele taget. 

De første Svæveplaner udvikledes af 
Otto Lillienthai, men virkelig Fart heri 
kom der efter Krigen, da man i Tysk
land var forment Adgangen til at eje 
Flyvemaskiner. De første Svæveplaner 
efter nyere Princip skyldes Ingeniør 
Klempener og Prof. Madelung. Med 
disse to Mænds Svæveplaner (Blaue 
Maus og især Vampyr) lagdes Grun
den til en udbytterig Forskning af den 
motorløse Flyvning. 

Flyvernes Viden og Kunnen aabne
de Muligheden for Hangflyvningen, 
Flyvernes Vovemod førte Svæveplanet 
ind i Frontvinde og Skyer, hvorved 
Præstationerne i Højde, Længde og 
Tid bragtes op til Tusinde af Metre 
Højdesvævninger, Hundreder af km 
Distance og Dusinvis af Timers Varig
hed. 

Forskningen af den aerologiske Na
tur aabnede Muligheden for nye Fly
vemetoder - fremfor alt termisk 
Flyvning, der med et Slag frigjorde 
Flyveren fra de begrænsede Omraader 
ved Bjerge og Højdedrag og førte ham 
ud over Fladerne. 

Succesen i Svæveflyvningens Frem
skridt hviler paa Erkendelsen af Nød
vendigheden af Vekselvirkningen mel
lem Konstruktør, Meteorolog og Flyver 
og paa Betydningen af snævert Sam
arbejde mellem Flyvesport, Teknik og 
Videnskab. 

Gennem Opdagelsen af termisk Svæ
veflyvning kender man nu alle de Mu
ligheder, der kan komme paa Tale, og 
Arbejdet i Fremtiden vil nu samle sig 
om at udnytte Mulighederne til Bunds, 
og netop den termiske Svæveflyvning 
rummer de største. 
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Atmosfæren gøres gennem Solstraa
lingen til en Varmekraftmaskine, der 
sættes i Gang ved Udskiftning af ter
miske Modsætninger i Form af varme 
ækvatoriale og kolde polære Luft
strømme, der bevæger sig henholdsvis 
mod Polerne og Ækvator. Denne Form 
for Energiomsætning er dog sædvan
ligvis af ringe Værdi for Svæveflyv
ningen. Heller ikke kan Frontopvinde 
fremtvinges alene derved, at koldere 
polar Luft skyder sig ind under var
mere ækvatorial Luft, som derved 
tvinges til Vejrs. Netop Udforskningen 
af Frontsvæveflyvningen har vist, at 
dette ikke er Tilfældet og at de kraf
tige, højtgaaende Opvinde ogsaa skyl
des andre Forhold. 

Foruden Varmekraftens Energikilde 
gives der en Kuldekilde, hvis Tilstede
værelse og Fremkomst har sin egen 
Forklaring. Naar man tager i Betragt
ning ,at der paa en Sommerdag i 3- 4 
km Højde allerede forekommer Tem
peraturer under 0°, bliver det for
staaeligt, at den atmosfæriske Energi
udveksling kan foregaa vertikalt og at 
den energigivende Varmekilde maa sø
ges ved Jordens Overflade, Kuldekil
den i Højden. Den kinetiske Energi, 
der udnyttes af Svæveflyveren, frem
bringes saaledes af Atmosfæren selv 
gennem Udløsning og Omsætning af 
potentiel Energi som Følge af den ver
tikale Temperaturforskellighed. Den 
potentielle Energi er saa meget større, 
jo stærkere Opvarmningen af de un
derste Lag og Afkølingen af de øverste 
Lag er. 

Hvorledes opstaar den potentielle 
Energi, hvorledes omsættes den til ki
netisk Energi i Form af vertikale Luft
strømninger? 

En vertikal Temperaturfordeling, 
der betinger den potentielle Energi, og 
som atter tillader Udløsning af termi
ske Opvinde, opstaar paa een af føl
gende Maader: 

1. Ved Overophedning af de under
ste Luftlag, der medfører en tørlabil 
Lagdeling heraf og frembringer den af 
enhver Svæveflyver velkendte Soller-

mik, der navnlig erkendes paa varme, 
vindstille Sommerdage. 

2. Ved Tilførsel af Vanddamp, der 
enten kan ske direkte gennem For
dampning fra den underliggende 
Overflade eller gennem Advektion a: 
Tilstrømning (Vind) fra Havet. Vand
dampens latente Varme danner en be
tydelig potentiel Energi, da den er 
fugtiglabil. Ved Vanddampenes For
tætning til Skyer frigøres den og 
frembringer de velkendte Skyopvinde. 

3. Ved Afkøling af Højdelagene som 
Følge af indstrømmende kold Luft
strøm for oven. Paa samme Maade 
som Overophedning af de underste 
Lag frembringer labil Tilstand, kan 
det omvendte ::, : stærk Afkøling af de 
øvre Luftlag fremkalde en relativ Op
varmning forneden, og dermed skabes 
labile Tilstande, der gennem Udløs
ning fremkalder termiske Opvinde. 
Afkølingen af de øvre Luftlag kan føl
ge efter en Udstraaling fra disse eller 
ved Tilførsel ude fra af kold Luft. I 
saadanne Tilfælde bliver der Tale om 
:.Højdetermik«, da de paa denne Maa
de opstaaede termiske Opvinde er op
staaet uafhængig af Tildragelserne ved 
Jordoverfladen og ogsaa langt over 
denne. Da Højdetermiken saaledcs op
staar uafhængig af Solstraalingen for
saavidt, er dens Opstaaen ogsaa uaf
hængig af Tidspunkt i Døgnet og Aars
tiden. Den kan saaledes optræde 
baade som Dag-, Nat- og Vinterhøjde
termik og muliggøre Svæveflyvning 
baade ved Dag og Nat, Sommer og 
Vinter. 

Disse 3 gennemgaaede Muligheder 
for Energikilder til Svæveflyvningen 
er de vigtigste. Alt efter Udløsnings
formen fremstaar Svæveflyvemulighe
derne kendetegnet gennem: 

Af lentermik, for Svæveflyvning efter 
Solnedgang. 

Vindtermik, en Kombination af gode 
Skyopvinde med stor vandret 
Vindhastighed. 

Oceantermik, der under visse termi
ske Betingelser opstaar overVand. 

(Fortsættes I næste Nr.) 



Aktieselskabet FLYVEMATERIEL af 21. April 1938 
Kastrup Lufthavn, København 

INGENIØRSKOLE 
(Kyffh!luser Technikum • Grundlagt 1896) 

Bygning af Flyvemaskiner 
Maskinbygning 
Elektroteknik 

Uddannelse af !!lever I Praksis paa egne Værksteder. 
Assistance ydes Eleverne ved Ansøgning om Stllllnger. 
PROSPEKT Nr, <ft8 øratls 01 fraaco. 

Bad Frankenhausen 
(Kyffh.) DEUTSCHLAND 

-BENZIN
PETROLEUM 
-PARAFFIM
BRÆMDSELSOLIE 

DET FORENEDE OLIE KOMPAGNI A/s 

VON KEJ-1 LER&STELLI N (3 

GUMMIBAADE 

REDNINGS-GUMMIBAADE 
FOR SKIBE OG LUFTFARTØJER 

HURTIGTBYGGEDE 
FLYDEBROER 

BALLONER OG SPIL 
I ALLE SLAGS UDFØRELSER 

FALDSKÆRME 
I ALLE STØRRELSER 

FASTSPÆNDINGSSELER 

BERLIN Wb2 KLEISTSTR.11 • 256104,05 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 
I Flyvemasklnar, I BIier, I dat hele taget over
alt, hvor an Motor arbejder Side om Side mad 
at Radioanlæg, borteli minerer Boach afskær• 
made Tændrør og øvrige Afskærmnlngødele alle 
motoriske Forølyrraløer. Ogaaa paa dette Om
raade yder Bosch an Indsats, dør ar anerkendt. 

A/sMAGNETO 
JAGTVEJ 155 - KØBENHAVN~ 

Ganaralrapræsentanter for ROB, BOSCH, G. m. b. H •• STUTTGART 
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Luftkaptajn Poul Toxholm. 

NYE LUFTKAPTA.JNER. 

TRAFIKFLYVERNE Poul Toxlwlm, 
Aa{Je lledahl og Poul .Te11sen er 

blevet udnævnt til Luftkaptajner. 

TRAFIKEN PAA KASTIWP LUFTHAVN 
I MARTS. 

Afgaaende Ma.~kiner. 

A{ri. DDL Afgang 
Til Rute ester- Kastrup 

Nr. brognde 2 Lufth. 

D. 8"' 900 Berlin .............. 5 
D. sir, nun Amstcrd.-Paris/ 

London .... . ........ 900 
D. 112° 11 ''" ;\lalmø . ......... . .. 17(i5 
D. 112° 1200 Hamburg-London ?-... _, 
D. 1120 1200 Amsterclam-Holterc\.-

Paris/London .... ... lliOO 
H,·.1240 13"0 Hamburg-London .. . 700 
D. 14'" 1-155 Stockholm ...... ... 1roo 
*) 1416 1466 Malnw ...... ... .. .. 1766 
Hv. 1410 1500 Malmø .. ... . . .. . ... 700 
Hv. 1525 16°" i\lalmø .... . .. ... .. . 1766 
D. 1900 19:i:; Malmø ........ . .. .. 900 
D. 19ao 2015 ~Ialmø ....... ... . .. 5 

*) Kun Søndage. 

Ankommende /lfa.~ldner. 

Ank. Fra Rute 
Kastrup Lufth. Nr. 

0. s•r. Malmø . ............ . . 5 
D. 846 Malmø . .... . .... ..... 900 
D. li"" i\lalmø . ............. . 171i5 
D. 11 •0 Stockholm . ........ . 16, 0 
Jlv. 12''" Malmø ............. . . 7, 0 
D. 1430 London-Hamburg . ... 27 
0. 1-t"" London/Paris-Hot ler<I.-

Amsterdam ...... ... . rnoo 
liv. 1440 London-Hamburg . . .. 700 
D. 1440 Malmø . . ... .. ........ 1766 
D. 1920 London/Paris-Amsterd. 900 
D. 2000 Berlin . .. . .. ..... ... 5 

EKSPUESHUTEN TIL LONDON. 

DEN 1. Marts aabnede D.D.L. sin 
nye Ekspresrute til London, og 

det er den hurtigste Forbindelse, der 
eksisterer mellem København og Lon-

Luftkaptajn Aage Hedahl. 

Luftkaptajn Poul Jemen . 

don. Flyvetiden er ca. 3 ~ Time. Ru
ten beflyves af de nye »Condor<-Ma
skiner >Dania< og »Jutlaudia< i Fæl
lesskab med Deutsche Lufthansa, der 
benytter Maskiner af samme Type. 
Fartplanen er følgende (med Mellem
landing i Hamborg) : 

Afg. København Kl. 12,00 med An
komst til London 15,05 (engelsk Tid). 
I modsat Retning startes fra London 
Kl. 9,45 (eng. Tid) med Ankomst til 
København Kl. 14,30. 

HERHJEMME FRA 
VIBORG FLYVEKLUB ER STARTET. 

DET er med Glæde, vi skriver, at 
der i Viborg er startet en Flyve

klub. Det er en Kreds af Flqveinteres
serede i Byen og Omean, der har .~tit
tet VIBORG FLYVEl(LUB ,o(J tle11 kon
-~tituerende General{ orsamlin{J har alle
rede fundet Sled. Til Ledel.~e af J(lub
be11 har man som Forma11d valgt Gods
eje1· P. ANDERSEN fra Hald Hoved
{Jaard, og Klubben kunde vanskeligt 
have fundet nogen bedre Mand til dette 

FLYVEMASKINER OG TILBEHØR 
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K. L. G. Tændrør 
Type V. 12 

Faas hos 

Instrumenter 
Propeller 
Flyverkameraer 
Projektører 
K. L. G. Taendrør 

ALFRED RAFFEL A/s 
Farvergade 15 Telefon C, 6395 



Hverv end Godsejer Andersen, hvis 
Kærlighed til Flyvesagen er af gwnmel 
Dato. Som Kasserer blev valgt Bogtryk
ker E. MORTENSEN. 

Paa det Tidspunkt, hvor di.~se Linier 
skrive.~, er l(lubben i fuld Gang med at 
se paa Materiel, og den behøver ikke 
at frygte for Mangel paa Tilgang af 
Flyveelever forelobig, idet der ved 
Starten allerede er indmeldt 2lf Elever. 
Til Støtte af Klubbens Arbejde har den 
yderligere f aaet en meget stor Tilgang 
af passive Medlemmer. 

Som Ulldervisning.rnwteriel paatæll
ker man at anskaffe en KZTI og en 
C11b 50. 

Viborg By er meget interesseret i 
Anlæg af en Flyveplads ved Viborg, og 
man regner indenfor Klubbens Ledel
se sikkert med, at e/l saadan Flyve
plads meget snart vil være e/l Kend.~
gerning. 

* 
NY SPORTSFLYVER. 

/
forrige Maaned har Direktions.~ekre
tæren i Det danske Luftselskab, Hr. 

P. BECH NIELSEN, aflagt de afslut
tende Prøver til Erhvervelse af Privat
førercertifikatet. Bech Nielsen har lært 
at flyve ved Nordisk Lufttrafik, og har 
haft THORKILD PETERSEN som Læ
rer. >Flyv« gratulerer. 

* 

NYT DANSK SELSKAB FOR HANDEL 
MED FLYVEMATERIEL. 

UNDER Navnet AIS Flyvemateriel 
af 21. April 1938 er der blevet 

startet et nyt Selskab, som sikkert i 
Fremtiden vil faa en Del at bestille. 

Selskabet, der er et Datterselskab 
af D. D. L. (Det Danske Luftfartsel
skab), har til Formaal at drive Han-

KZn-SPORT 
Max.-Hastighed 220 km/T 

Rejsehastighed 200 

Landingshastigh. 70 

Meddelelser fra Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab 

PAA Begæring af 25 Medlemmer al~ 
holdtes en ekstraordinær Generalfor

samling Mandag d. 20. Februar 19:i!l i 
Nationalmusæets Festsal med følgt>1Hle 

DAGSORDEN: 

1. Afgørelse af Spørgsmaalel om, 
hvorvidt der bør nedsættes t>I 10-

del med Luftfartsmateriel og enhv~r 
dermed i Forbindelse !>taaende Virk
somhed. Det har følgende Be!>tyrel
se: Ingeniør Gunnar Larsen ( For
mand), Ingeniør Per l(ampmarrn og 
Folketingsmand, Redaktør C. Balle
rup Mad.~en. Selskabets Direktør er 
D. D. L.s administrerende Direktør 
K. Lybye, og del<; Adresse er Kastrup 
Lufthavn. 

A/S Flyvemateriel repræsenterer 
allerede flere førende udenlandske 
Firmaer indenfor Flyvemaskine- og 
Flyvemaskinetilbehørbranchen, hl. a. 
den officielle tyske Forsøgsanstalt for 
Luftfartindustri D. V. L. (Deulsche 
Versuchsanstalt fiir Luftfahrt). 

F. A. S., som Selskabet kaldes i 
daglig Tale, vil have Opmærksomhe
den henvendt paa de Nyheder af tek
nisk Betydning, der stadig kommer 
frem i dlandet indenfor Luftfarts
industrien, ikke blot indenfor den 
civile Indus tri, men ogsaa indenfor 
den militære Flyveindustri. I Be
tragtning af D. D. L.s mange Forbin
delser Verden over, er der ingen 
Tvivl om, at F. A. S. vil have store 
Chancer for at blive en Indkøbscen
tral for Luftfartsmateriel, og >Flyv« 
ønsker det nye Selskab al mulig Held 
og Lykke i Fremtiden. 

i\lands Udvalg til Udarbejdelse af 
Forslag til en Nyordning af Sel
~kabels Vedtægter i Retning af at 
udvide dets Omrade til at være l'll 
aktiv Fællesorganisation for Lan
dets forskelligartede Sammenslut
ningen indenfor Flyvningen med 
det Formaal al varetage og frem
me aeronautiske Interesser. 

2. Valg af et Udvalg som ovennævnt, 
saafremt Dagsordenens Pkt. 1 
vedtage!>. Udvalget vil have al af
give eel eller flere Forslag til Be
s tyrelsen, i Løbet af :i Maaneder 
fra denne Generalforsamling at 
regne, som inden en Maaned der
efter skal forelægges for en ekstra
ordi na·r Generaforsamling. 

Efter en længere Diskussion blev 
Dagsordenens Punkt 1 sat under Af
stemning, der resulterede i 171 Nej
Stemmer og 120 Ja-Stemmer. Som 
følge deraf bortfaldt Punkt 2. 

BØGER 

The INTAVA World Nr. 2 er ud
kommet, og det meget smukke Tids
skrift indeholder en Række interes
sante og rigt illustrerede Artikler. Del 
indleder med en Artikel om det fran
ske Luftfartsselskab Air France, om
fattende en Række Artikler om Sel
skabets Virksomhed, og derefter føl
ger en længere Artikel om Brændstof 
til Flyvemaskiner. Foruden M.ectcte
lelser fra forskellige Lande, indehol
der den ogsaa en Artikel om Lauge 
Kochs Flyvning til Pearyland i 1938. 

SKANDINAVISK AERO INDUSTRI A/s ~~~~~~~Na~~ 
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2 VERDENSREKORDER 
MAN har ofte sagt og skrevet, al 

Svæveflyvningen saa absolut er 
Sommerens, for om Sommeren faar 
man de thermiske Virkninger, medens 
Vinteren ikke er egnet til Svæveflyv
ning og da slet ikke til Præstationer 
ud over det almindelige. Men de, der 
ved Besked med Atmosfæren, ved, at 
der ogsaa om Vinteren - kort sagt 
altid - foregaar Bevægelser i At
mosfæren, som selvsagt altid kan be
nyttes. Ingen ved delle bedre end 
Svæveflyverne, der mere og mere le
ver sig ind i Meteorologien og kender 
de Foreteelser ,der knytter sig til de 
forskellige Aarstider. 

Det er derfor ikke saa overrasken
de, at der fra Svæveflyvningens Ar
nested, Tyskland meldes om hele to 
nye Verdensrekorder inden for den 
motorløse Flyvning. 

(t 

]I. Svæveflyvning 

1. Den 21. November lykkedes det 
for Erwin Ziller, Flyvelærer ved Rig~
flyveskolen i Grunau i Riesengebirge, 
at naa op til den fantastiske Højde af 
8600 m over Havets Overflade og 7400 
m op over Udløsningshøjden med et 
Kranich Svæveplan. At han naaede 
denne kolossale Højde kan sikkert 
sættes i Forbindelse med den af alle 
Svæveflyvere velkendte l>Moazagotl« 
Sky, der ofte hænger over Kirschber
gertal i Riesengebirge. 

Svæveflyvere over Riesengebirge. 

Kl. 11.15 om Formiddagen startede 
Flyveren, udstyret med Iltapparat og 
Barograf. Han blev slæbt op til 1200 
m's Højde, hvor Udlsøningen fandt 
Sted, da han syntes at kunne mærke 
tilstrækkelig Opvind. De første 800 
m opefter gik det kun langsomt, men 
fra 2000 m gik det rask for sig i no
gen Tid. I 3600 m Højde blev Instru
menterne overisede, saa han i læn
gere Tid maatte flyve Blindflyvning. 
Da han paa denne Maade have skruet 

sig opad til 6500 m's Højde igennem 
Skyer osv. kom han pludselig ind i 
en kraftig nedadgaaende Strøm, der 
førte ham helt ned til 2300 m. Efter 
denne Tur nedefter lykkedes det ham 
at komme hen i Forkanten af »Moa
zagotl4: Skyen. Denne Gang lykkedes 
det ham da at naa op til Rekordhøj
den: 8600 m, hvor Temperaturen viste 
sig at være + 40°. Efterhaanden tvang 
Kulden og det begyndende Mørke Zil
ler nedad, og 41/2 Time efter Starten 
landede han glat. 

2. Den anden Rekord drejer sig om 
en Varigbedssvævning ogsaa med et 
Kranichsvæveplan. Svæveflyverne Bo
decker og Zander startede den 9.- 12. 
Kl. 10.45 og landede den 11.- 12. Kl. 
13 efter et Ophold i Æteren paa 50 

Timer 15 Min. Ved denne Præstation 
blev den hidtidige Præstation slaaet 
med næsten 10 Timer. Flyvningen 
fandt Sted ved Rasitten paa den ku
riske Klit ved Østersøen. Vejrforhol
dene var de slettest mulige, vold
somme Boer med Hastigheder indtil 
35 m/S. Der blev fløjet 30 Timer i 
Mørke, og de Lanterner, der var stillet 
op som Begrænsning for den Stræk
ning, de fløj frem og tilbage langs, 
slukkedes i Stormen. Det var bitterlig 
koldt og efter ca. 30 Timer havde de 
spist det medbragte Forraad. Men sejgt og 
ukueligt holdt de ud til Rekorden var sat. 

Disse to Præstationer taler for sig 
selv og er opmuntrende for dem, der 
tror paa, at der ligger større Mulighe-
der inden for Svæveflyvning. ** 

FLYV I Tegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 0.~ 
Byggesæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2.Q!! 
færdig Model. . . . . . . . . . . . . . . . - 4.22 

Vi fører alt til Modelbyggere: 

:sPÆNDVIDDE 49 cm 

w - 12 
SPÆNDVIDDE 97 cm 

w - 17 
SPÆNDVIDDE 145 cm 
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Byggesæt med Tegning . . . . . . . - 6.Q!! 
færdig Model. . ............ .. - 18.!!!! 

Tegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2.Z2 
Byggesæt med Tegning . . . . . . . - 12 Z2 
Færdig Model. .. .. .. . .. .. .. .. - 35.!!!! 

Lister - Krydsfi!'er - Ribber til Planer og 
Højderor • Diplompapir • Specialllm • Special 
Dope - Special Lak • o. s. v. 

Vimmelskaftet 46-48 
KØBENHAVN 
Telefon Centr. 4648 



REKORD I INDMELDELSER! 

FORBUNDET kan stadig notere en 
en rivende Tilgang af Klubind

meldeiser, hvilket viser, at dansk 
Modelflyvning befinder sig i en Gro
tid. 

Følgende Klubber har indmeldt 
sig i M. F.: 
Aalborg Modelflyveklub, Fmd. Alf 

Houlberg, Fredericiagade 24, Aalborg. 
Holeby Modelflyveklub, Fmd. Erik 

Berland, Højbygaard Sukkerfabrik, 
Holeby. 

Fanø Modelflyveklub, Fmd. Erik 
Bildsøe Hansen, Fanø. 

Modelflyveklubben >Cubc, Fmd. Ole 
Hansen, Fjordvej 42, Nyborg. 
Modelflyveklubben >Merkur<, Fmd. 

Sven Hansen, Ly, Vindinge, Ros
kilde. 

Modelflyveklubben >Sølvfalkene, Jo
hannes Bisted, Antvorskov, Sla
gelse. 

Næstved Flyveklubs Modelafdeling, 
Tage Christensen, Roarsvej 1, 
Næstved. 

FANØ MODELFLYVEKLUB 

blev dannet den 4. Februar og hav
de da 5 aktive og 1 passivt Medlem. 
Blandt de Modeller, der er under 
Bygning, er der ogsaa en Benzinmo
tormodel. 

Henvendelse ang. Optagelse i Klub
ben maa ske til Formanden, E. B. 
Hansen, Flensborg Lager, Fanø. 

MEDDELELSER FRA BESTYRELSEN. 

FOR Fremtiden skal alt Stof til 
FLYV fra Modelflyveklubberne 

under Forbundet være Næstforman
den, Johannes Thinesen, Finscns 
Alle 29, Odense i Hænde senest d. 10. 
i hver Maned for at kunne optages i 
næste Nr. af FLYV. 

Dansk MODELFLYVER KLUBS 
PROPAGANDAHEFTE kan faa s hos 
Forbundets Kasserer, Johan Støckel, 
Hambroes Alle 21, Hellerup, ved Ind
sende af 60 Øre pr. Hefte. Beløbet 
indsendes paa Forbundets Postgiro
Konto Nr. 52084. 

~ 

Svævemodellen >Falkene, 
Aalborg Modelflyveklub. 

Dansk Modelflyver Forbund 

5 DANMARKSREKORDER l ODENSE 
MODELFLYVEKLUB PAA SAMME 
DAG! 

ODENSE MODEL-FL YVEKLUB vi
ser fortsat en stor Aktivitet. Der 

bliver holdt Møder med Foredrag, 
Lysbilleder, Diskussioner o. lign. 
hver Uge. I den forløbne Maaned 
har Foredragene mest omhandlet Re
korder, hvilket Emne i flere Foredrag 
blev grundigt gennemgaaet af M.F.s Re
kordprotokolfører Per Weishaupt. Des
uden har forskellige Medlemmer frem
vist deres Nykonstruktioner og For
bedringer af deres Modeller, saaledes 
at alle Klubbens Medlemmer kan høste 
Gavn af de Erfaringer, de paagæl
dende Medlemmer har faaet af deres 
Forsøg og Flyvninger. 

Søndag d. 29. Jan. afholdt 0. M.-F. 
Flyvestævne paa den snart berømte 
Pilebakke i Tommerup. Skønt Vejret 
ikke var allerbedst, sattes der ikke 
desto mindre 4 Danmarksrekorder, 
nemlig 3 i Klasse 10 og 1 i Klasse 
11. Der er en Del Træer ved Foden 
af Bakkerne, saa Modellerne maa ofte 
hentes ned fra de højeste Trætoppe. 
Men da et Par af Medlemmerne viste 
sig at være nogle rene Tarzaner, fik 
man alle Modellerne ned i nogenlun
de ubeskadiget Tilstand. Nogle af 0. 
M.-F.s Medlemmer, der ikke var helt 
tilfreds med Vejret, blev hjemme og 
benyttede bl. a. Tiden til at sætte den 
første Danmarksrekord med Moloren
ten Jo 80. 

GENERALFORSAMLING I LANGELANDS 
MODELFLYVEKLUB. 

DEN 5. Februar afholdt Langelandi, 
Modelklyveklub Lohals General

forsamling paa Hotel >Langeland<. 
Fedevarehandler Svend Geil genvalg
tes som Formand. Mekaniker Viggo 
Rasmussen, Rudkøbing, valgtes til 
Næstformand, Isenkræmmer Svend 
Aage Thorsen til Kasserer. Den øv
rige Bestyrelse blev Tømrer Carl Ras
mussen og Hans Hugo Kristiansen. 

Der var indsendt Forslag om, at 
man skulde søge Politimesterens Til
ladelse til at afholde en Modelflyve
udstilling i Rudkøbing først i April. 
For at udvide Kassebeholdningen vil 
man her muligvis bortlodde nogle 
Svævemodeller. 

Klubben besluttede sig til at sende 
en halv Snes Modeller til Dansk Mo
delflyver Forbunds Udstilling i Kø
benhavn i Dagene 16.- 22. April. 

Dernæst behandledes Kontingent
spørgsmaalet. Man enedes om at 
fastsætte den til for aktive: 3 Kr. for 
14- 20-aarige og 5 Kr. for Personer 
over 20 Aar om Aaret. Passive Med
lemmer skal aarlig betale 1.50 Kr. I 
Kontingentet er Forsikringspræmie 
indbefattet. 

TRYKLUFTMOTOR I MODELFLYVE-
KLUBBEN •ARROW «. 

ARROW ·er i stadig Fremgang. Der 
har med faa Ugers Mellemrum 

staaet Artikler om Modelflyvning • 
den lokale Presse. Dette har naturlig
vis været en udmærket Propaganda 
for Klubben. >ARROW« har i Øje
blikket 31 Svævemodeller, 5 Motor
modeller samt 19 Modeller under 
Bygning, hvoraf 1 er udstyret med en 
Trykluftsmotor. Vi imødeser med In
teresse nærmere om denne interes
sante Motormodel. Som et Led i Pro
pagandaen for den lokale ModelflyY
ning paatænker Klubben at arran
gere et Stævne den 11. Juni. 

Alle Henvendelser til Klubben kan 
ske til Fmd. C. Sørensen, Gl. Lande
vej 14, eller til Sekretæren, J. Wm
ckelmann, Roskilde Brandstation. 

NÆSTVED FLYVEKLUB DANNER 
EN MODELAFDELING. 

NÆSTVED FL YVEKL B har nu 
dannet en Modelflyveafdeling, 

som ledes af H. Buch Madsen. Den
ne ny Afdeling tæller 14 Medlemmer, 
som sammenlagt har ca. 32 færdige 
Modeller, og dertil kommer 12 under 
Bygning. Da Afdelingen i 1938 hav
de mange Rekordtider, som ikke 
kunde anerkendes, da man ikke var 
tilsluttet Dansk Modelflyver Forbund, 
blev den eneste rigtige Beslutning 
taget, nemlig at melde sig i M. F. 

Modelafdelingen har i Dagene den 
5.- 6. Februar afholdt en Udstilling 
i Klublokalet som Propaganda for 
Modelflyvningen. Udstillingen blev 
ogsaa godt besøgt, og mange af de be
søgende indmeldte sig. 

Svævemodellen >Luftikus«. 
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Modelflyvernes Rekorder stiger! masse 11: 

Stadigvæk Søndag den 29. Ja
nuar, en stor Flyverekorddag, 
tog O.M.-F. Haandstartsvarighed:..
rekorden fra >Svalen«, Hobro. 
Heinrich Kopmann, O.M.-F., floj 
med en Baby 2 l\lin. 1,5 Sek. fra 
Pilebakken. Kaj Jensen, Hobro, 
havde den gamle Rekord paa 1 
Min 54,5 Sek. med en Sv.H.-1. 
Paa en enkelt Undtagelse nær er 
Kampen i denne Klasse blevet 
ført mellem Typerne Baby og 
Sv.H.1. 

DER er atter rivende Udvikling in
denfor Rekorderne, idet der si

den sidst er sat eller forbedrel 10 
Danmarksrekorder : 

Klasse 3: 
Selve Konstmkløren af F. J.-3 

har den 29. Januar paa Eremi
Lagen sal Handstartrekorden op 
med 4,2 Sekunder, og saalede~ 
slaaet C. H. Carlsen,; (Als) Re
kord paa 33,4 Sek., al den 6. De
cember 1938. Henning Schroder 
har nltsaa faaet anerkendt <len nye 
Rekord med 37,6 Sekunder. 

[(/asse 7: 
Den 29. Januar satte Per Wei

,;haupt, Odense l\Iodel-Flyveklub, 
den forste Rekord i Klasse 7, 
idet hans Enlemodel Jo 80 (Teg
ning Nr. 18, \'erlag Volckmann 
Nachf.) efter Haandstart fløj 85 
Meter. Rekorden blev den 1. Fe-

Den danske 
Benzinmotor 

R.X. 
1
/ 5 HK - 8 ccm. 

Fineste Kvalitetsarbejde. 
Den eneste Motor, hvor der er fuld 
Garanti for Holdbarhed og Ydelse. 

Pris: Komplet med Propel 95 Kr. 

Faaes paa lempelige Vilkaar. 

»Model Materiale«, Tarm 
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bruar overflyttet til den nye 
Klasse 7, der foruden Entemotor
modeller indeholder alle speci
elle Molormodeller. Jo 80 gaar 
ikke ind under de nye Regler 
for KroplYær,;nit. 

1(/a.~se 10: 

Den 29 .. ranuar slog Hans Jen
sen fra Odense Model-Flyveklub 
Haand,startsdistancerekorden med 
90 i\Ieter, idet hans F.J.-4 fra Pi
lebakken i Tommerup fløj 340 Meter. 

Samme Dag blev Tidsrekor
den (Haandstart) forbedrel to 
Gange. Den gamle Rekord til
hørte l\logens Friis, Fredericia 
II, hyis Pimpf den 25.- 9.- 38 
floj 1 l\lin. 15,9 Sek. l\len ikke 
en Time senere salle Svend 
Skou den yderligere op til 2 l\lir,. 
4,5 Sekund. Begge er l\ledlem
mer af O.l\f.-F. og begge fløj F.J.-1. 

1(/asse 13: 

Selv om Als l\Iodelflyveklub 
har mistet en Hckord, har den 
til Gengæld faacl fire nye, saale
des at den nu har ialt seks Dan
marksrekorder. Den 25. Januar 
fløj H. Agerleys Pommern-Ente i 
Haandstart 16,3 Sekunder og 82 
Meter, i Højstart 23,2 Sekunder 
og 130 Meter. 

FLYV's Modelflyvekonkurrence 
F LYV starter nu den Begynder

Konkurrence med Modelsvæve
planet FLYV 1, vi fortalte om i for
rige Nummer. Regler for Deltagelsen 
findes paa næste Side, vi skal derfor 
blot gore opmærksom paa, al Konkur
rencen er aaben for alle, saavel Med
lemmer af Modelflyveklubber som 
Ikke-1\ledlemmer. Betingelsen for Del
tagelse er blot at de opnaaede Tider 
kontrolleres af en Tidtager der anven
der Stop-Ur, eller af 2 Tidlagere med 
Lommeur med SekundYiser. 

Konkurrencen er aabcn fra 15. 
Marts til 15. Juni og den første Præ
miering sker for den bedste Fly,•
ning, der foretages mellem 15. og 
19. l\Iarls med FLYV 1. Derefter præ
mieres hver Uges bedste Resultat ind
til 15. Juni, endvidere præmieres den 
bedste af samtlige Flyvninger i hen
holdsvis l\Iarts, April, Maj og Juni 
l\laaned i Henhold til Reglerne, der 
findes aftrykt her. Naar endelig Kon
kurrencen er afsluttet den 15. Juni, 
faar den bedste af samtlige Flyvnin
ger Hovedpræmien: et S t o p - V r 
af prima Fabrikat. 

Det gælder derfor om, selv om 
man har indsendt Resultatet af en 
vellykket Flyvning, stadig at indsende 
Kuponer, dersom man faar bedre Flyv
ninger, enhver har altsaa Lov til at 

med IFLlJV11s-1j 
indsende lige saa mange Resultater 
han vil og derved faa Chance for at 
faa flere Præmier. 

Vi haaber, at vi naar denne Kon
kurrence er forbi, har opnaael vor 
Hensigt, nemlig al oge Interes~cn for 
den morsomste af alle nye Sports
grene: Mode/flyvesporten, og at der 
vil opstaa en Mængde nye Modelfly
"eklubber, hvor Begynderen kan faa 
Vejledning i Bygning af de større oi 
~værere Modeller; nydannede Klub
ber, der slutter sig til Dansk Model
flyver Forbund vil her kunne faa 
Hjælp og Vejledning, v1 henviser 
iøvrigt til det lille Hefte, Forbundet 
har udgivet og hvori alle Oplysninger 
faas om Dannelse af Klubber. 

Og saa ønsker vi aIJe nye og gamle 
Modelflyvere velkommen til FLYV's 
Modelflyverkonkurrence med FLYV 1. 

* 
Færdige Byggesæt koster Kr. 2,00 og 

kan kobes hos alle Danmarks Bog- og 
Papirhandlere samt hos de fleste Leg..!
tojsforretninger. Endvidere faas de f a 
FLYV's Ekspedition, Vesterbrogade 60, 
Kbhvn. V. 



Regler for Deltagelse i F L yv•s § j 
Modelflyvekonkurrence BYGGE VEJLEDNING 

med Modelsvæveplanet FI.JV -1 - for Modelsvæveplanet FLJV -1 ---
1. Konkurrencen er kun aaben for 

Modeller af FLYV 1. 
2. Resultaterne skal indsendes paa 

de i FLYV's Marts-Nummer eller 
de i Byggesættet Va}rende Ku
poner. 

3. Resultaterne skal være attestere
de enten af Formanden for en 
Modelflyveklub eller af en fuld
myndig Person, der har overvæ
ret og kontrolleret Flyvningen. 
Tiderne skal være kontrollerede, 
enten med el Stop-Ur eller med 
lo alm. Ure med Sekundviser. 

4. Kun Resultater af over 10 Sekun
ders Flyvning kan indsendes. 

5. Starten kan være enten Haand
start eller Højstart, men den skal 
foregaa direkte fra Jorden. 

UGE PRÆMIER 
6. Hver Uge præmieres den længste 

Flyvetid med een af følgende 
Præmier efter eget Valg: 
A: Dansk Flyvnings Historie. 
B: Frank A. Swoffer: Lær at 
flyve. 
C: 1 Aarsabonnement paa FLYV. 

MAANEDSPRÆMIER 
Hver Maaneds bedste Resultater ef

ter de indsendte Kuponer præmieres 
med en /. Præmie og en 2. Præmie be
staaende af et Bygf!esæt af anerkendt 
Konstruktion; der udsættes mange for
skellige Typer. 

HOVEDPRÆMIEN 
Del bedste Resultat efter at Konkur

rencen den 15. Juni er afsluttet, præ
mieres med et 

Siop-u .... 

Af Præmielisten 
over de udsatte 1. og 2. Præmier i 

de maanedlige Konkurrencer nævner 
vi: 

W.12. Fabrikat: Erik Willumsen. 
W.17. Fabrikat: Erik Willumsen. 
F.J. 1. Fabrikat: Familie-Journalen. 
F.J. 2. Fabrikat: Familie-Journalen. 
Merkur. Fabrikat: Dansk Modelflyve-

industri. 
Gloria. Fabrikat: Dansk Modelflyve

industri. 
S.V.H. 1. Fabrikat: Dansk Modelflyve

industri. 

Kropflade og Sideror udskæres 
(klippes) af 1,2 mm Krydsfiner som 
vist i Fig. I. De mange smaa Linjer 
angiver, hvorledes Træet skal >løbe«. 
Derefter limes og sømmes Kroplister
ne No. 3 paa hver Side af Kroppen mel
lem dennes Overkant og den stiplede 
Linje vist i Fig. I, og saaledes at de 
stikker 5 mm udenfor Bagenden af 
Kroppen. Holdepindene No. 4 anbrin
ges i Udskæringerne A, der nu frem
kommer som firkantede Aabninger. 
Holdepindene limes og sømmes fa'it. 
De skal senere anvendes til at fasthol
de Planet ved Hjælp af Elastiker. 

Højderoret (Fig. III) udskæres af 
0,8 mm Krydsfiner og anbringes med 
en Elastik (C) til Bagenden af Kroppen. 

Planet skal bygges med overordent
lig stor Omhu, og der begyndes med 
at gø·re alle Materialerne klar til Sam
lingen. Først fremstilles Ribberne 
Fig. IV. Dette gøres bedst ved fprst at 
fremstille en >Skabelon« d. v. s. een 
Ribbe kalkeres over paa 0,8 mm 
Krydsfiner, udskæres og passes til, 
saa den er ganske nøjagtig, hvorefter 
der tegnes 12 Ribber efter denne Ska
belon. Det kan anbefales at skære Ind
snittene ud med et Barberblad. 

Monteringsklodsen udfores i Fyrre
træ (Fig. V.). Som det fremgaar af 
Fig. IX, skal Planlisterne indsættes i 
de tre Indskæringer. 

Vingespidserne udskæres af 0,8 mm 
Krydsfiner (Fig. VI). 

Bagkantlisten (No. 7) skal have 
smaa Indsnit, hvori Bagspidsen af 
Ribberne skal indskydes. Disse Ind
snit (B) saves med en Løvsav, men 
kan i Nødstilfælde skæres med en 
skarp, tynbladet Kniv eller et Barberblad. 

Før man kan gaa i Gang med Sam
lingen af Planet, mangler der kun at 

bøje Listerne i en Vinkel som angive! 
i Fig. VIII. Bøjningen foretages ved 
at holde det Sled, der skal bøjes, over 
Dampen fra en Vandkeddel. Listen 
holdes i Dampen, Lil Træet er blødt 
(det varer eet a 2 Minutter), hvorefter 
Listen langsomt bøjes i den angivne 
Vinkel. Det kan anbefales efter Bøjnin
gen at tørre >Knækket« over Flammen 
- det varer kun et Øjeblik. 

Vi er nu klar til at samle Planet. Li
sterne limes og sømmes til Monterings
klodsen, og Ribberne indsættes ved 
først at skubbe det forreste Indsnit 
ind over Forkantlisten (No. 5) og der
efter vippe Ribben ned over Hoved
listen (No. 6) for til sidst at anbringe 
Bagspidsen i Bagkantlistens Indsnit. 

Vingespidserne limes ovenpaa En
derne af Planlisterne og fastholdes 
med Tøjklemmer, medens Limen tørrer. 

Alle Steder, hvor Lister, Vingespidser 
og Hibber mødes, anbringes en Klat Lim. 

Naar Limen er helt tør, foretages 
Afpudsningen, idet der skal laves 
>bløde« Overgange som f. Eks. ved 
Vingespidserne, hvor Listernes Ender 
skal rundes af, saa der er en glat Over
gang. Hovedlisten skal pudses skraat 
af, saa der dannes en lige Linje fra 
den sidste Ribbes Underkant til Vinge
spidsen. 

Beklædningen af Modellen foretages 
med 30 g,m~ Diplompapir. De to Plan
halvdeles Underside beklædes først 
og derefte.r Oversiden. Det skal be
mærkes, at hele Oversiden ikke kan 
beklædes med eet Stykke, men der
imod med tre Stykker, idet der først 
beklædes mellem l\Ionteringsklodsen 
og Vingespidsen, hvorefter Midterstyk
ket mellem de to inderste Ribber be
klædes til sidst. 

Det er meget vigtigt, at Papiret an-

MATERIALELISTE 
No. Betegnelse Antal llluteriule i\lnnl i mm 

1 Kropflade 1 Krydsfiner 1,2 
2 Højderor 1 do. 0,8 
3 Kroplister 2 Fyrretræ 4X4X445 
4 Holdepinde 2 do. 4X4X25 
5 Forkantliste 1 do. 2X 5 X 500 
6 Hovedliste 1 do. 4 X 4X 500 
7 Bagkanlliste 1 do. 2 X8X 500 
8 l\lonteringsklods 1 do. 8 X 11 X 100 
9 Ribber 12 Krydsfiner 0,8 

10 Vingespidser 2 do. 0,8 
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bringes glat, og at det er limet til baa
de Lister og Ribber. En god Frem
gangsmaade er følgende: Et tyndt, glat 
Lag Lim anbringes paa Listerne og 
Ribbernes Kant. Papiret anbringes 
først paa Bagkantlisten, saa det sidder 
glat og lige, hvorefter det lægges hen
over Ribber og Lister. Det varer lidt, 
inden Limen tørrer, saa der er Tid til 
al strække Papiret fremover Forkan
ten, til del sidder helt glat. Beklæd 
Undersiden først og kun til den yder
·ste Ribbe. Klip derefter Papiret i 
Form som Vingespidsen og smør Lim 
paa Papirets Yderkant, der nu fast
limes Lil Overkanten af Vingespidsen. 

Naar Planet er beklædt, kommer 
den sidste men meget vigtige Proces, 
før Afbalanceringen af .Modellen kan 
foretages: Præparering af Beklædningen. 

Saalænge Beklædningen ikke er 
gjort modstandsdygtig mod Fugtighed 
og sidder saa stramt som Tromme
skind, har Modellen ingen Styrke til 
at modstaa eventuelt haarde Landin
ger. Denne Præparering og Stramning 

96 

af Beklædn.ingen er imidlertid over
ordentlig let, idet den bestaar i, at Pa
piret males med >Dope«, der bestaar 
af Celluloid opløst i Acetone. Naar 
Papiret bliver fugtigt, vil det bule ud, 
men naar Acetonen fordamper, vil Pa
piret strammes og Celluloiden danne 
et beskyttende Lag. For yderligere at 
beskytte mod Fugtighed, kan man la
kere Betrækket. 

Naar Papiret strammes, udsætter 
man Planet for at vride sig, medmin
dre man lader det tørre i en Bedding. 
En saadan Bedding er uhyre simpel at 
fremstille og kan for l\fodelsvævepla
net >FLYV I« bestaa i, at man anbrin
ger en Tændstikæske under hver Vin
gespids lige under den yderste Ribbe. 
Ved at lægge f. Eks. et Par Bøger af 
passende Størrelse og Vægt ovenpaa 
Planet, holdes dette ned mod Tænd
stikæskerne. Hvis nemlig Planet vri
der sig, vil Modellen under Flyvnin
gen lægge sig om paa den ene Side, 
hvorved den vil flyve i smaa Kurver 
og hurtigt lande. 

Den færdige Model skal nu afbalan
ceres ved Anbringelse af noget Bly 
(D) paa Næsen (se Fig. X). Modellen 
skal balancere vandret, naar den un
derstøttes paa hver Side af Kroppen 
under Hovedlisten. 

Naar Modellen saaledes er afbalan
ceret, indflyver man Modellen paa en 
aaben Plads, helst i Vindstille eller 
med meget svag Vinrl. Der flyves al
tid mod Vinden. l\lodellen gives el 
Skub lige ud i Luften vandret med 
Jordoverfladen, og den skal nu kunne 
foretage en Glideflugt lige ud. Prøv 
om Modellen ved Anbringelse af en 
Tændstik under Forkantlisten mellem 
Monteringspladsen og Kroppen giver 
en længere Flyvning. 

Hvis Planet har vredet sig, kan det
te rettes ved at dampe Planet og lade 
det tørre i en Bedding som ovenfor 
beskrevet. 

Med >FLYV I« kan der ogsaa fore
tages Højstart, ved at trække Modellen 
op i Luften som en Drage, dog med 
den Forskel, at Snoren ikke er bundet 
fast til Modellen, men ved Hjælp af en 
lille Ring er hæftet i Udskæringen paa 
Kroppens Underside (E). Anvend 30 
-40 Meter stærk Kinescrtraad og faa 
En til at hjælpe med at starte Model
len. Ved Højstart trækker den ene Mo
dellen op i Luften, medens den anden 
delvis holder l\lodellen, til begge er 
klar til at starte og delvis løber et lille 
Stykke med, inden Modellen :,lippes. 

.FLlJI> -i 
er en lille og meget let Model, den egner 
sig derfor bedst til Flyvning i roligt Vejr. 

EN DANSK BENZIN.MOTOR 

DEN kendte Virksomhed for Frem
stilling af Byggemateriale Model 

Materiale har gjort en meget interes
sant Indsats paa Motormodellernes 
Omraade, idet Firmaet nu kan levere 
en fuldt færdig og virkelig ydedygtig 
Motor paa ¼ H.K.; interesserede 
Klubber kan faa nærmere Oplysning 
om Leveringsbetingelserne ved direk
te Henvendelse. 
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Føres i Format: 90X60t/11 cm., i chamois Farve og følgende Vægte : 

Nr. 3030 - Vægt: 30 gr/mll . ... Kr. 0.25 pr. Ark 
- 3040 - 40 - 0.30 
- 3060 - 60 - 0.45 

Faas overalt hos Bog- og Papirhandlerne 

L. LEVISON JUNR. 
AKTIESELSKAB 

KØBMAGERGADE 50 - KØBENHAVN K. 



Flyvning med 

W Modelsvæveplaner 

er en rigtig 

Pø~ og Søn 
Spo~• 

FLYV l 
Spændvidde. : ............... 49.r-cm ;: 
Tegning ...... . .......... Kr. 0.25 
Byggesæt ................ Kr. 2.00 
Færdig Model ........... Kr. 4.50 

Alle Dele er færdig tilskaarne 
og Planlisterne bøjede i V-Form 

»W 12« 
Spændvidde. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 cm 
Planbelastning. . . . . . . . . ca. 15 g/dmll 

»W 17« 
klar til Beklædning 
Spændvidde ....... 145 cm 
Planbelastnmg ca. 18 g/dm2 

Bygge- Færdig 
sæt Model 

• W 12· Kr. 6.00 Kr. 18.00 
• W 17• Kr. 12.75 Kr. 35.00 

Byggesættene leveres komplet med 
overskuelig Tegning, udførlig Bygge
og Flyveinstruktion. Alle Dele saasom 
Ribber, Spanter, Næseklodser, Lister 
o. I. er færdig tilskaame. Intet Værktøj 

er nødvendigt. 

Forlang Prisliste over • W • Materialer 
hos Deres Forhandler. 

En Gros: 

Erik Willumsen 
5, Kranprinsensgade • København K 

Tlf. Central 9230 --

Bestillingsseddel 
Kan indleveres til enhver Bog- og Papirhandler samt legetøjsforretningerne 

el/er til FLYV'S Eksped_ition: Vestørluogade 6(), København V. 

Undertegnede bestiller herved: 

---~omplet Byggesæt til 

Modelsvæveplanet PI, J V -f. 
Pris Kr. 2!!! 

FLYV Nr. 3 med Tegning og 
Byggevejledning til Bygning af 

Modelsvæveplanet PI, J V ,f. 
Pris 36 Øre 

Beløbet medfølger/bedes opkrævet. Gratis Forsendelse ved Indsendelse af Beløbet. 

Navn: _________________________ _ 

Adresse: ________________________ _ 

By: _________________ _ 

KUPON for Deltagelse i FLYV'S Konkurrence 
med Modelsvæveplanet PI, ll V -f. 

Indsendes til FlYV'S Ekspedition, Vesterbrogade 60, K-øbenhav·n K. 

Undertegnede Formand for Modelflyveklub bevidner herved at 
fuldmyndlge Person 

Na-vn __ 

Adresse 

har fløjet Modellen F I, ll V -i Min. 

den --------:D;;-a-:-to ____ _ 

Vidne: 
Navn 

Adresse 

Sek. - Distance m 

I Tilfælde af at jeg vinder Ugepræmlen, ønsker.Jeg: A - B - C (det Ikke ønskede overstreges) . 

Kuponen Indsendes I lukket Konvolut, mrk.: Modelflyverkonkurrencen, Dagen efter at Flyvningen er foretaget. 

§ A\ ~I IL IE 11311 ~ ID 
til "F L VV" 

Hurtig Indheftning - Let Oplukning 

PRIS Kr. 2.00 

Kan bestilles i enhver Boghandel eller 
paa Bladets Eksped., Vesterbrog. 60 
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NYT FRA ALLE LANDE 
FLYVEMASKINEINDUSTRIEN I U. S. A. 

F RA Januar til September 1938 er 
der i U. S. A. blevet bygget føl

gende Antal Flyvemaskiner: 
Til militært Formaal og til l(y.~/

bevogtningen i eget Land .. .. . . 944-
Til Eksport .... .. . ....... .. ... ....... . 616 
Civile Flyvemaskiner ............. .. 1313 

J all.. ... . 2873 
De mange civile Flyvemaskiner om

( atter 5 eensædede og 989 tosædede 
lukkede samt 27 eensædede og 211 to
sædede aabne Landflyvemaskiner af 
Monoplantypen; endvidere 1 eensædet 
og 3 tosædede lukkede Biplaner samt 
11 eensædede og 4 tosædede aabne 
Biplaner. De civile Monoplaner er i 
Overvægt med 1224 mod 89 Biplaner. 

EN FANTASTISK REKORD. 

LONDON-KAPSTADEN og Retur paa 
mindre end 41/.2 Døgn er i Begyn

delsen af Februar blevet præsteret af 
den 24-am·ige engelske Flyver ALEX 
lIENSHA W. Udturen varede ialt 39 Ti
mer 25 Minutter, og Hjemturen tog 39 
Timer 33 Minutter. Jall har han fløjet 
England Kapstaden og Retur, 19.190 
km, paa 4 Dage 10 Timer og 16 Minut
ter, inclusive Ophold undervejs, og har 
dermed slaaet alle tidligere Rekorder. 
(Cloustons og Mrs. Greens Flyvning 
over samme Rute varede 5 Dage 17 
Timer). 

Til sin Flyvning benyttede han en 
Gull Sports/lyvemaskine. 

Flyvemaskiner til 100 Passagerer. 
(Forlsnt fra Side 75) 

ges i Motorhuse, der har Opholdsrum 
for to Mekanikere, og som bygges tryk
lufttætte, ligesom Kabiner og Fører
rum er det. 

Boeing Aircraft Co. 
Boeings Udkast bestaar af en Fly

vebaad med seks Motorer, anbragt i 
Planet. Propelanordningen er den 
samme som Douglas anvender. Af 
Udseende ligner den nye Boeing Fly
vebaad Typen Boeing 314. Kroppen 
er indrettet med to Dæk. 

Douglas Aircraft Co. 
I Stedet for en Flyvebaad er Dou

glas fremkommet med Planer til Byg
ning af en Landflyvemaskine, et lav
vinget Monoplan med seks Motorer 
anbragt i Planets forreste Kant. I 
Lighed med Boeing- og Consolidated
Typerne anvender Douglas en selv
regulerende Propel med fuldt vend-
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I NTERIØR fra en af K. N. I. L. M .. ~ 
t K. L. M.s hollandsk-indi.~ke Sel

skab) Lockheed-Maskiner, der gaur 
paa Australiens-Ruten. I den rumme
lige Kabine har Passagererne glim
rende Udsigt til det afvekslende 
Landskab, der flyves hen over; Ra
diotelegrafisten holder dem til Sia-

bare Blade, og den er anbragt paa en 
temmelig lang Aksel. Kroppen er 
bygget vandtæt, og der hævdes, at 
den kan holde hele Luftfartøjet fly
dende i Tilfælde af tvungen Landing 
paa Søen. Halepartiet bestaar af en 
enkelt Halefinne og Haleplan med til
hørende Side- og Højderor. Under
stellet kan trækkes ind. Det formo
des, at Landingsstellet bestaar af tre 
Hjul ligesom paa DC-4. 

Sikorsky Aircraft. 
I Lighed med Boeings Konstruk

tion gaar Sikorsky's Projektet ud paa 
at bygge en Flyvebaad med eet højt
liggende Bæreplan, udstyret med 
seks Motorer. Kroppen er omtrent 
ens for begge Projekters Vedkom
mende, omend Sikorsky anvender 
en Krop af noget større Dimensio
ner. Halepartiet er derimod for~kel
ligt, idet Sikorsky anvender dobbelt 
Halefinne og Sideror. 

dighed underrettede om Positionen og 
om hvad man kan se fra Maskinen, 
idet han med korte Mellemrum stik
ker en Seddel ind til den nærmest 
siddende Passager, hvorpaa de for
skellige Oplysninger er skrevet. Sed
len cirkulerer blandt de øvrige Pas
sagerer, og man f aar saaledes paa en 
bekvem Maade . Underretning om 
>hvad man bør vide« - eet af de 
mange Eksempler paa hvor god Ser
vice Luftfartsselskaberne yder sine 
Passagerer. 

DEMONSTRATION I KASTRUP AF 
ITALIENSK MASKINE 

DEN 15. Februar demonstrerede den 
italienske Flyvemaskinefabrik 

CAPRONI en af sine nye militære Ty
per i Kastrup Lufthavn. Demonstra
tionen overværedes af Officerer fra Hæ
rens Flyvertropper og Marinens Flyve
væsen. Den kommanderende General, 

. Generalløjtnant With var ogsaa til Ste
de. Maskinen var en let Bombetype, der 
tillige anvendes som Overgangsmaskine 
til større Typer. Det var et lavvingel 
Monoplan med 2X 450 italienske Moto
rer, og Hurtigheden laa helt oppe paa 
345 km/T. Den havde overdækket Ob
servatørrum. Besætningen bestod af 3 
Mand. Dens elegante Manøvrer vakte 
Begejstring hos alle, der overværede 
Demonstrationen. 



) 

FOKKER G.I 
DYKKE BOMBER 

ANGREBSMASKINE 

KAMPMASKINE 

BOMBEMASKINE 

REKOGNOSCERINGSMASKINE 

N. V. NEDERLANDSCHE VLIEGTUIGENFABRIEK FOKKER 
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"BRISTOL" LUFTKOLEDE FLYVEMOTORER 
Stor Yde evne forenet med Drijtssikkerhed 

,. BRIST OL« lufthølede, stjerneformede Flyve
motorer bliver foretruhhet til mange af Verdens 
mest fremragende Flyvemashiner - saavel civile 
som militære - og Grunden hertil ligger i deres 
- gennem meget lange Driftsperioder - beviste 
store Ydeevne og fuldhomne Driftssihherhed. 

" 
THE BRISTOL AEROPLANE CO. L TD., BRISTOL, ENGLAND 

QEPl{ÆSENTEl{ET I DANMAQK 00 ISLAND VED: 

PIUS: 
Pr. Aarganll! Kr. 4,20 
Pr. Nummer 35 Øre 

A. B. C. HANSEN COMP., KØBENHAVN V. 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbrogade 60 - Tel1. la404 



Nr. 4 
1939 - 12. Aarg. 

Oornler Do 17 Bombeflyvemasklr 

25 Aars Pionerarbejde for Luftfarten· 
OIJmpiødens Svæveplan »Meise" 

M n n ~ I s: I vv r:. Il n ~ Il I ID D-= ~ r-= ~' 32 SIDEI 
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KZ li 
KZ li 

Sport, Rejsehastighed 200 .km/ T. . 

fiup~. Rt'jsehastighed 1? 5 hm/ T. 

SKAIWDll\11'\lISK 1\ERO 11\IDUSTRI 3/s 
KASTRUP 868 



A/s FLYVEMATERIEL 
AF 21. APRIL 1938 

Datterselskab af Det Danske Luftfartselskab A/s 

SALG af Lu ftf a rtø jer og al Slags 

Tilbehør til Luftfartøjer 

REPRÆSENTANT for flere førende 

uden Ian d ske Flyvemaskinfirmaer 

ADRESSE: KØB EN HAVNS LUFT HAVN , KASTRUP 
Telefon: Kastrup 1099 

IIVTJll>JI 18118&'8&' oøø&' hølø Jo&"døn BNBndafof og 
Smønøllø af hølafø lCalalUøf III B&"Ug I Fl:,øømaaklnø&" 

Brændstoffer: 
INTAVA Flyvebenzin 77 
INTAVA Ethyl Flyvebenzln BO 
INTAVA Ethyl Flyvebenzln 87 
INTAVA Ethyl Flyvebenzin 100 
INTAVA Oleselalle 

Smsreoller : 
INTAVA Whlte Band CIO 
INTAVA Gray Band 80 
INTAVA Red Band 100 
INTAVA Graan Band 120 
INTAVA Blue Band 140 

Daudøn løøø&'fl unde&" S..øgnøbøn IIVTJll>JI and&"ø P&'O
dur.,ø" fil B&"Ug I Lufffanølø&" - eøm f. Blø. IIVTJll>JI 
l>lppøa&"mefødf - IIVTJll>JI lnef&"Umønfollø - IIVTJll>JI 
Sføddmmpe&"Olle - IIVTJll>JI Kompcuømdakø m. m. 

-INTAVA-
WORLD WIDE SERVICE 

TELEGRAMAOR.1 INTAVA TELFON: CENTR. 6 Cl 2 2 
SCT. ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Telegram-Adresse : Airt rade 

Samtlige Deutsche Lufthansas 28 
planmæssige Forsøgsflyvninger 
over det nordlige Atlanterhav blev 

gennemført med 

ASKANIA-KURSSTYRING 

Ogsaa ved forrige Aars Faraøgaflyvnlnger 
paa denne Strækning, aaavel vad dan plan
mmaalgø Luftpaalfarblndelae over det ayd
llgø Atlanterhav aom ved Flyvning aver lange 

Distancer I Europa har 

AS KAN IA-K URS STYRING 

I stor Udstrækning vundet Indpas, 

Repr. ved A. 8 , C. HANSEN COMP. INGENIØRER 
Industribygningen • K•bohavn V, 
Telefon: Control 68 06 • 68 07 

AIICANIA·WERkE A.GC 
BERLIN•FRIEDENAU 580~ 
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.q C IE IL O S IE qq 
(LOV BESKYTTET) 

A\SIP IDOIPIE 

ENEFABRIKANTER: 

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE 
RØD DOPE 
Fortyndlngsvædske samt Identificeringsfarver og Speclalfarver 

¼ 0. IF" A\ S IP 
(SPECIALFAB~IK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TELEFON C. 65, LOKAL 12 og 22 

Daglig Farltindelse mad alle Europas større Byer e 
DDL 



DET OFFICIELLE ORGAN FOR 

Det 
Kongelige 
,Danske 

Aero
nautlske 
Selskab 

OANSKE FLYVERE 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER FORBUND 

AALBORG FLYVEKLUB 
DANSKE PRIVATFLYVERE 
VESTJYSK FLYVEKLUB 

Tidsskrift for 

TRAFIKFLYVNING - MILITÆRFLYVNING 
SPORTSFLYVNING 

SVÆVEFLYVNING - MODELFLYVNING 

I R '.e d II k t I a n ø n : 
Kaptajn J. FOL TMANN 
Kaptajn ERIK LÆRUM 
Anav. overfor Pr11aselov1n: 
EJVIND CHRISTENSEN 

Eftertryk af •FLYV•s Artikler uden 
Kildeangivelse er I k k e t i 11 ad t . 

Nr. 4 April 1939 12. Aargang 

25 AARS PIONERARBEJDE 
FOR LUFTFARTEN 

Den tyske Flyvemaskinefabrik Dornier-Werke fejrer i Aar 
sin 25-aarige Bestaaen. - Ingeniør l)ornier var en af Fore
gangsmændene for Anvendelse af Metal som Byggemateria
le til Flyvemaskiner. - Dornier's Konstruktioner er ver
denskendte, og de vil i Aar blive anvendt paa den tyske 
Luftrute over det nordlige Atlanterhav. 

DA Ingeniør Claudius Dornier i 
Sommeren 1914, ved Grev Zeppe

lins Hjælp, startede sin egen Flyve
maskinefabrik i Seemoos ved Fried
richshafen, lagde han Grunden til et 
Værk, der skulde faa den største Be
tydning for de senere Aars Luftfart. 
Ingeniør Dornier var Specialist hvad 
angaar Anvendelsen af Letmetal til 
Konstruktion af Luftfartøjer, og som 
saadan var han beskæftiget ved Zep
pelins Luftskibsværft fra 1910. Han 
fik Ledelsen af en selvstændig Afde
ling paa Grev Zeppelins Værft; han 
varetog Beregningerne af de mange 
Metaldele: Stivere, Dragere, Bjælke
konstruktioner m. m., der skulde an
vendes til Bygning af de store Luft
skibe, og han foretog indgaaende Un
dersøgelser over Anvendelse af Staal 
til Luftfartøjskonstruktioner. 

Han var saaledes godt rustet med 
Viden og Erfaring indenfor sit Spe
ciale, da han for 25 Aar siden be
gyndte for sig selv. I Flyvningens 
første Aar, hvor det først og frem
mest drejede sig om bare at kunne 
flyve, anvendtes de mest forskellig
artede Byggematerialer og Byggeme
toder imellem hinanden: Træ, Lær
red, Staalrør, Barduner, Svejsning, 
Lodning og Nitning. Fra første Be
gyndelse gik Dornier imidlertid sine 

Ingeniør Claudius Dornier. 

egne Veje. Til Konstruktionen af sine 
Flyvemaskiner benyttede han udeluk
kende Staal og Letmetal, og Samlin
ger blev foretaget med Nitter og 
Skruer, og den Byggemetode har han 
bibeholdt gennem alle de mange Aar, 
til stor Gavn for hele Luftfartens Ud
vikling. 

* 
De første Kæmpeflyvebaade. 

I Aarene 1914 til 1918 byggede 
Dornier-Værftet 4 store Forsøgsty-
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per, og den helt af Staal og Letmetal 
byggede Flyvebaad Rs. I, blev den 
første Kæmpeflyvemaskine i Verden. 
Desværre blev den under sin første 
Prøveflyvning paa Bodensøen øde
lagt af en Storm. Den tredje Flyve
baad, Rs III, bestod med Glans de 
vanskelige Prøver, som Marineautori
teterne havde opstillet med Hensyn 
til Sødygtighed, og den blev af man
ge kaldt for et flyvende Skib. Den 
var udstyret med 4 Motorer å 250 
HK, og under Overføringen til Nord
søen foretoges den i Timer lange 
Flyvning uden l\Iellemlanding, medfø
rende en Last paa 2300 kg. Det var 
efter den Tids Forhold en fremra
gende Ydelse. 

Den følgende Type, Do Rs IV, in
deholdt alle de hidtil gjorte Erfarin
ger og omfattede desuden en betyd
ningsfuld Nyhed: Dorniers stab:lise
rende Udbygninger paa Siderne af 
Kroppen. Disse Udbygninger, hvis 
Længdesnit har Form som tykke Bæ
replaner, støtter Flyvebaaden i Søen 
og frembyder ingen skadelig Mod
stand under Flyvning, og de er bibe
holdt i alle Dorniers senere Kon
struktioner af Flyvebaade. 

Ikke mindre betydningsfuldt end 
Bygningen af Kæmpeflyvebaadene 
var de Ordrer, som Dornier-Værftet 
paa Krigens Slutning fik overdraget 
paa Fremstilling af mindre Sø- og 
Landflyvemaskiner. I denne Forbin
delse skal særlig nævnes den tosæde
de Kampmaskine Do Cl I og Pon
tonflyvemaskinen Do Cs I. Kroppen 
paa begge disse Typer var bygget paa 
en helt ny Maade, idet der udeluk
kened var anvendt Rammespanter 
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med Blikbeklædning saaledes, at hele 
Inderrummel var fri for enhver Art 
af Afstivning, og denne Byggemaade 
anvendes i Dag paa de fleste moder
ne Flyvemaskiner. 

For den videre byggetekniske Udv"k
ling fik den i Januar 1918 konstruerede 
Kampmaskine Do D I ligeledes stor 

Den verdensberømte > Wal«. 

Betydning. Det var en eensædet Ma
skine, bygget helt og holdent af Dur
alumin, og dens Flyveegenskaber var 
saa fremragende, at Hærledelsen 
straks gav Ordre til at bygge den i 
Serie. Det var et Biplan med fritbæ
rende Planer, beklædt med glatte 
Blikplader og hvor Beklædningen ud
gjorde en Del af den bærende Kon
struktion. 

* 
Dornier flytter til Italien, og her 

bygges den berømte » W al«. 
Som Følge af Versailles-Traktatens 

Bestemmelser, der forbød al Flyve-

Flyveskibet Do X. 

maskinbygning i Tyskland i en Aar
række, maatte Dornier-Værftet søge 
sig andet Arbejdssted for at kunne 
videreføre den paabegyndte Udvik
ling, og man fandt det i Marina di 
Pisa (Italien), hvortil Værkstederne 
blev flyttet. Den nye Fabriks Navn 
blev verdenskendt, fordi det var her 
de Flyvebaade blev bygget, der un
der Typebetegnelsen >Dornier-Wal< i 
Løbet ar kort Tid opnaaede Verdens
berømmelse. Navnet Dornier-Wal le
ver den Dag i Dag, og betegner en 
Række af vældige Distanceflyvninger 
over de store Have, og det er alle 
disse Flyvninger, der har gjort Dor
niers Navn kendt Verden over. Det 
er ikke Rekorder, der har gjort del, 
men Pionerflyvninger. Flyvninger 
over det nordlige og sydlige Atlan
terhav, Jorden rundt, det nordlige 
Polarhav o. m. a., der staar i Forb:n
delse med Navne som Ramon Franca, 
Lotacelli, Amundsen, v. Gronau o. s. 
v., har hver for sig ydet sit vægtige 
Bidrag til Historien o m Lufthavets 
Erobring. Og det maa heller ikke 
forglemmes, at Deutsche Lufthansa 
10 Aar efter den første Pionerflyv
ning over det sydlige Atlanterhav, paa
begyndte Opretholdelsen af en regel
mæssig Flyvning over den samme 
Strækning - med Dornier-Wal. Alle
rede i August 1935 havde Lufthansa 
gennemført sin Flyvning Nr. 100 over 
Sydatlanten uden Uheld af nogen Ari. 

Dornier's Arbejde efter 1921 ind
skrænkede sig imidlertid ikke til 
Bygning og Forbedring af Dornier
Wal, men han fremkom med en hel 
Række af Sø- og Landflyvemaskiner, 
og bl. a. i 1925 med Typen >Merkur«, 



der var en Land-Trafikflyvemaskine, 
som i adskillige Aar ydede den tyske 
Lufttrafik værdifuld Tjeneste. Ved 
Slutningen af 1932 havde >Merkurc
Typen tilbagelagt over 10 Millioner 
Flyvekilometer i regelmæssig Luft
trafik. 

* 

Fra »Superwal« til DoX. 

r 
,,,----

Den videre Udvikling førte over 
den større Flyvebaadstype >Super
walc, der i 1928 satte 12 Verdensre
korder, til den endnu større Type, 
Do X, Verdens første >Flyveskibe. 
Do X foretog sin første Prøveflyv
ning i Juli 1929, og paa Grund af sin 
Størrelse vakte den Sensation Verden 
over. Dens Spændvidde var 48 m 
dens Vægt med fuld Last var 56 
Tons, og den præsterede Bevis for 
at det var muligt at bygge Flyvema~ 
skiner af Størrelser, der langt over
gik, hvad Teoretikere hidtil havde 
troet. Og Do X, der havde tolv Mo
torer, kunde flyve. Den 31. Januar 
1931 startede den fra Lissabon paa en 
Flyvning til Sydamerika med nuvæ
rende Flyvergeneral og Korpsfører 
for NSFK Christiansen som Fører. 
Paa 13 Timer fløj den over til den 
brazilianske Kyst, og videre til Rio 
de Janeiro. Derfra gik det nordover 
- med talrige Besøg undervejs - til 
New York, hvor den fik en begejstret 
Modtagelse den 27. August 1931. 

Kæmpeflyvebaad R fra Krigsaarene 1914--18. 

Efter Demonstrationsflyvninger i 
U. S. A vendte Do X det følgende For
aar tilbage til Tyskland. Historisk set 
var der med Do X naaet et Højde
punkt i Udviklingen, men Forsk
ningsarbejdet stod ikke stille af den 
Grund. 

* 

Fra Do 18 til Do 24. · 
Siden 1931 har Dornier-Værftet 

bygget en Række hurtige Kamp- og 
Rekognosceringsflyvemaskiner, - af 
hvilke især Do 22 præsterede det yp
perste i sin Klasse. Af Trafikflyve
maskinerne skal særlig nævnes Lang
distanceflyvebaaden Do 18, der i 
Marts 1938 satte en Verdensrekord 
ved at gennemflyve en Strækning 
paa 8500 km. l\Ied Do 18 var der frem
stillet et Luftfartøj, der kunde bruges 
til regelmæssig Flyvning over det 
nordlige Atlanterhav, og i Oktober 
1936 gennemførte Lufthansa med to 
Do 18 Flyvebaade, under meget 
ugunstige Vejrforhold, 8 Flyvning~r 
mellem Azorerne og New York. 

Det næste Led i Udviklingen af Sø
luftfartøjer fremkom i 1937, og det 
var den store og meget sødygtige Fly
vebaad Do 24, der var udstyret med 
3 luftkølede l\fotorer. Denne Type 
havde - foruden dens Egenskaber 
til at kunne klare sig i meget svær Sø 

stor~Hastighed og stor Rækkevidde. 

Transatlantisk Flyvebaad Dornier Do 26. 

Den foreløbige Afslutning paa den 
lange Typerække er den firemotorede 
Transocean-Flyvebaad Dornier Do 
26, der blev bygget i 1938. Denne 
Flyvebaad er bestilt af Deutsche 
Lufthansa til den specielle Opgave, 
at kunne flyve direkte Europa
Nordamerika uden Mellemland:ng, og 
efter en Række vellykkede Prøveflyv
ninger, som den allerede har foreta
get, vil den blive sat ind paa sin Op
gave i indeværende Foraar. 

• 
Kampmaskinen Do 17. 

Selv om Dornier's Konstruktioner 
hovedsagelig omfatter Flyvebaade, saa 
har Værftet dog ogsaa i ikke ringe 
Grad befattet sig med Bygning af 
Landmaskiner. Dornier-Merkur, der 
forøvrigt i en Periode i 1925 har væ
ret anvendt af Det Danske Luftfart
selskab, har allerede været omtalt on 
Typens Efterfølgere blev Do ' K 
(1930), Do F (1932), Do 23 (1923) 
og Do 19 (1936). Den aller nyeste er 
den tomotorede Kampmaskine Do 17, 
der kan opvise de allerbedste Præ
stationer indenfor sin Klasse. Den 
deltog f. Eks. i Juli 1937 i det 4. in
ternationale Flyvestævne i Ziirich, og 
vandt ikke alene overlegent i sin eg~n 
Klasse af fleresædede Militærmaski
ner i den internationale Alperund
flyvning, men den var 5 Minutter 
hurtigere end den hurtigste, eensæ
dede, udenlandske Jager. Dens Tid 
var 58 Min. 42,3 Sek. 

Dornier's Konstruktioner er saale
des kendetegnet ved en stadig Frem
gang i Bygning og Ydeevne, og intet 
bedre kan ønskes for den jubilerende 
Virksomhed, end at denne Fremgang 
stadig maa fortsættes til Gavn for 
Luftfartens Udvikling. 

lQ7 



Amerikansk Trafikflyvemaskine 
til Flyvning_ i store Højder 

Curtiss-Wright "20· Sub-Stratosfæreflyvemaskine. - Automatisk 
Kontrol af alle Instrumenter. Amerikas største to-motorede Luftliner. 

I indeværende Foraar vil det ameri
kanske flyvende Publikum blive 

præsenteret for Landets største to
motorede Luftliner, Curtiss-Wright 
>20«, der kan medføre 30 Passage
rer og som er bygget til at kunne 
flyve i 7000 m's Højde. Det er et lav
vinget Metalmonoplan, udstyret med 
alle flyvetekniske Finesser. Kabinen, 
der er meget rummelig, kan indret
tes med 20 Køjepladser, og til Baga
ge, Post og Gods er der meget slore 
Rum til Raadighed, idet alt er an
bragt i Bunden af Kroppen under 
Kabinens Gulv. Det indvendige af 
Planernes store Hulrum er udnyttet 
til Anbringelse af Brændstofstanke, 
Accumulatorer, Vandtanke, Tanke til 
Anti-Frysningsvædske o. s. v. 

Kabinen er konstrueret som Tryk
kabine og muliggør Flyvning i 7000 
m's Højde, hvorunder der i Kabinen 
vedligeholdes et Tryk svarende til en 
Højde af 2000 m. Eller der kan fly
ves i den normale Rejsehøjde paa 

108 

Codan 
Gummistøvler 

Curtis Wright '>20«, Sub-Stratosfære Lineren til 30 Passagerer. 

3500 m med et Tryk i Kabinen, sva
rende til Trykket ved Jorden. 

Maskinen er udstyret med to Cur
tiss-Wright >20« Motorer, der hver 
kan yde 1600 HK i Starten og som 
har en Marchhastighedsydelse paa 
900 HK. Maskinens Konstruktion er 
iøvrigt beregnet til at kunne taale 
Indbygning af to Motorer hver paa 
2000 HK. Propelbladene kan indstil
les ved Hjælp af Elektromotorer, og 
de er helt vendbare. Maskinens 
Spændvidde er 32 m, og dens Læng
de er 22,8 m. Dens andre Data er 
følgende: Største Hastighed ved Jor
den 379 km/T; Marchhastighed i 3000 
m 320 km/T; Marchhastighed i 6000 
m 336 km/T; Tophøjde paa een Mo
tor 4500 m; Landingshastighed 105 
km/T. Baade Understel og Halehjul 
kan trækkes ind. Indtrækningen af 
Understellet varer mellem fem og 
seks Sekunder, og det kan svinges 
ned paa tre Sekunder. 

Der er truffet de bedst mulige For
anstaltninger til Forhindring af Is
dannelser paa Grundlag af særlige 
Prøver i en Vindtunnel. Det har bl. 
a. resulteret i en sepeciel Hængslings
anordning for Klapper saaledes, at 
der ingen Isdannelser kan finde 

Sted; Karburatoren er beskyttet; Pla
ner og Haleparti er beskyttet med 
en Gummibelægning med Luftkana
ler, og Antifrysningsvædske tilføres 
Propelbladene og Vindspejlet i Fører
rummet. 

Automatisk Kontrol af Instrumen
ter og Betjeningsgreb. 

Noget helt Nyt indenfor Udstyret 
af en Flyvemaskines Førerrum er en 
Kontrolanordning, der automatisk 
overvaager Funktioneringen af 4 7 af 
de Ting, som Flyveren skal passe. 
Ved Siden af Sperry's automatiske 
Styring virker den - populært sagt 
- som en >fjerde Pilot«, og det er 
et af Luftfartsindustriens vægtigste 
Bidrag til Lettelse af Flyverens :Arbejde. 

Anordningen -er noget lignende det 
Signalsystem, der anvendes ved Jern
banerne til Sikring af den rigtige 
Spor- og Signalindstilling. Den be
staar af en Række Lystavler, anbragt 
paa et fælles Instrumentbrædt lige 
foran Flyverne, og de enkelte Lys
tavler er elektrisk forbundne med de 
forskellige Instrumenter og Betje
ningsgreb paa en saadan Maade, at de 
stadig angiver, om disse fungerer 



som de skal. Lystavlerne paa. Kon
trolbrædtet melder om alt, lige fra 
Cylindertemperatur til Lukning af 
Døren ind til Kabinen. 

Naar Flyveren skal lande, trykker 
han paa den af de 10 Kontrolknap
per, der er mærket >Landing«, og i 
samme Øjeblik viser Kontrolbrædtets 
Lystavler ham, hvad der skal foreta
ges. Naar Understellet er kommet 
paa Plads, slukkes automatisk den 
Tavle, hvorpaa der staar >Landing 
Gear«, og efterhaanden som Lan
dings~lapper, Trimror m. m. er ble
vet betjent, slukkes de tilsvarende 
Tavler, og naar alle Tavler er slukket 
- d. v. s. alle Forberedelser til Lan
ding er truffet - saa foretages Lan
dingen. 

Kontrolbrædtet,. eller som Amerika
nerne kalder def >Sladrebrædtetc, 
viser alt~ hv~d der skal foretages ved 
Kørsel påa Jorden, i Starten, under 
selve Flyvningen og ved Landingen, 
og det hjælper yderligere Flyveren 
til hurtigt at kunne kontrollere den 
ene eller den anden af de to 1600 
HK Wright Cyclone Motorer, idet 
der blot skal trykkes paa en af de 
Knapper, hvorpaa der staar >L. En
gine« eller >R. Engine«. En Række 
Tavler paa Kontrolbrædtet vil straks 

>Sladre-Instrumentbrædtet«, hvis System af lysende Tavler viser, 
hvilke Instrumenter og Haandtag Flyveren skal betjene 

ved Start, Landing o. s. v. 

give sig til at lyse og fortælle, hvis alt 
ikke er, som det skal . være. 

Paa alle mulige Maader har man 
søgt at lette Arbejdet for Flyveren. 
Førerkabinen er rummelig med god 
Sigt til alle Sider; Rattets Eger er 
fjernet for at give et bedre. Overblik 

over Instrumenterne, og Radioanlæ
gets Hovedtelefoner er anbragt 
Lommer i Førerrummets Tag. 

At Luftlineren ogsaa er udstyret med 
de mest moderne Radioinstallationer og 
»automatisk Styring« er en Selvfølge, si
ger de amerikanske Konstruktører. 

TIGER IX 
ENGINES 

• 

ARMSTRONG SIDDELEY MOTORS LTD 
COVENTRY ENGLAND 

(A Branch or Hawker Siddeloy Alrcnft Co, Ltd,) A507 

109 



Sommerens Lufttrafik paa Københav·11 
FARTPLANEN for Sommerens uden

rigs Lufttrafik træder i Kraft den 
16. April og varer til 7. Oktober, og i 
det store Hele ligner den for Køben
havns Vedkommende Fartplanen fra 
Sommeren 1938. Med Undtagelse af 
det belgiske Luftfartselskab, der i Aar 
har indstillet sin Trafik paa Skandi
navien, er det de samme Selskaber, 
der gæster Københavns Lufthavn, om
end Ankomst- og Afgangstiderne er 
blevet noget ændret. For Det Danske 
Luftfartselskabs Vedkommende vil 
dets Virkefelt blive yderligere udvidet 
i den forestaaende Sommersæson, idet 
det gaar ind paa Ruten Oslo-Køben
havn i Forbindelse med Videreflyv
ningen til London. Man venter sig ikke 
saa lidt af denne Rute, der trafikeres 
i Samarbejde med Deulsche Lufthansa, 
og for al kunne oparbejde Ruten paa 
bedst mulige Maade, har D. D. L. op
rettet sit eget Propagandakontor i 
London. Da der bliver fire Forbindel
ser til London, hvoraf de tre afgaar 
fra København indenfor ca. een Time, 
vil der ganske naturligt blive en vis 
Konkurrence, men der er sikkert in
gen Tvivl om, at Ruten D.D.L./Luft
hansa vil kunne klare sig med Glans i 
Kapløbet. Begge Selskaber anvender 
de store, hypermoderne >Condorc-Ma-

D.D. L.s. Focke Wulf >Condorc. 

skiner, der baade hvad Hastighed, Be
kvemmelighed m. m. angaar endnu er 
uovertruffet. Flyvetiden mellem Kø
benh;ivn og London med disseMaskiner 
er kun 31h Time, og de meget rumme
lige Kabiner, hvor man i Ro og Mag 
kan drikke sin Eftermiddagskaffe og 
ryge sin Cigar, byder al den Komfort 
som tænkes kan. · 

I det store Hele vil Luftruterne paa Kø
benhavn omfatte følgende Forbindelser: 

København- London/Paris. 

Tre Gange om Dagen bliver der For-

bindelse med Paris, og deraf een di
rekte, der tilbagelægger Turen Køben
havn- Paris paa 4 Timer. Den afgaar 
fra København Kl. 12,1 5 og er i Paris 
Kl. 16,15. I modsat }:letning startes fra 
Paris Kl. 10,00 med Ankomst til Kø
benhavn Kl. 13,40. 

Til London kommer der fire daglige 
Forbindelser i hver Retning med føl 
gende Afgangstider fra København : 
9,00, 12,00, 12,05 og 13,15. Ankomst
tiderne fra London bliver 13,30, 13,40, 
14,30 og 19,50. Fra København kan 
man i Løbet af samme Dag naa baade 

FARTPLAN OVER DE INDENLANDSKE LUFTRUTER OG DERES FORBINDELSER MED UDLANDET 

1220 Ank. KRISTIAN SAND Afg. 1240 

940 -Ank. 1100 .... 1125 Afg. Ank. 1335 Afg. 800 .... 915 
1915 ....... Ank. 2()35 1100 Ank. AALBORG Afg. 1400 - Afg.1400 - 1515 

Afg. 1020 Afg. Ank. 1440 Ank. 
Køben- SILKEBORG Køben-
havn 

1Q05 Ank. Afg. 1455 havn 
930 Afg. ESBJERG Ank. 1530 

1535 ...... Ank. 1700 910 Ank. Afg. 1550 Afg. 1730 ..... 1855 

800 Afg. HAMBORG Ank. 1700 

Ovenstaaende Fartplan omfatter følgende fire Ruter: 
Nr. 1754, København-Aalborg-Kristiansand (Fokker F. XII) Nr. 1755, Aalborg-Hamborg (D. H. 89) 
Nr. 1770, Aalborg-København (Fokker F. XII) Nr. 1771, København-Esbjerg (Fokker F. XII) 

Samtlige Strækninger trafikeres dagligt. Trafiken opretholdes i Perioden fra 1/5-30/ 9 med den Undtagelse, at Strækningen 
Aalborg-Kristiansand kun trafikeres fra 1/0-~0fø. 

RUTERNE mellem København og 
Aalborg/Esbjerg, samt Forbindel

sen Jylland- Hamborg, aabnes den 1. 
Maj, og en Maaned senere faar Jyl
land direkte Luftforbindelse med Nor
ge, idet Ruten København- Aalborg-
Kristiansand bliver aabnet. Samtlige 
Ruter trafikeres udelukkende af Det 
Danske Luftfartselskab. København-
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Aalborg- Kristiansand og København 
- Esberg vil blive trafikeret med Fok
ker F XII, medens Forbindelsen Aal
borg- Silkeborg- Esbjerg- Hamborg 

skal flyves med D.H.89 (>Dragon«). 
Forbindelserne er lagt saaledes, at 

Pasagerer fra Kristiansand med Af
gang Kl. 12,40 kan naa Hamburg Kl. 
17 ,00 ( via Aalborg-Esbjerg). I mod-

sat Retning startes fra Hamborg Kl. 
8,00 med Ankomst til Kristiansand Kl. 
12,20. 

Mellem København og Aalborg bli
ver der to daglige Forbindelser i hver 
Retning, og mellem København og Es
bjerg bliver der een Forbindelse om 
Dagen (i Tilslutning til Englands
baadens Ankomst og Afgang). 



til London qg Paris, og efter en T(mes 
Ophold det paagældende Sted, naar 
man tilbage til København samme 
Dags Aften. F. Eks. Afg. København 
Kl. 9,00 med Ankomst til London Kl. 
14,05. Start fra London Kl. 15,15 med 
Ankomst til København Kl. 19 ,50. 

København- Amsterdam/Bryssel m.m. 
Der bliver tre daglige Forbindelser 

med Amsterdam og een Forbindelrn 
med Bryssel. Samtlige For~indelser 
med Amsterdam har endvidere Til
slutning til Rotterdam. 

København- Berlin m. m. 
Ligesom forrige Sommer faar Kø-

benhavn to daglige Forbindelser med 
Berlin, og efter den Succes, som Berl :
nerforbindelsen har faaet, vil delle 
sikkert ogsaa være haardt tiltrængt . 
Kl. 9,00 og Kl. 19,00 kan man flyve fra 
København, og Kl. 7,30 og 18,30 fra 
Berlin. Paa Morgenruten fra Køben
havn til Berlin vil D.D. L. anvende en 
af sine >Condorcer, og derved bringes 
Rejsetiden ned paa 18/4 Time. 

Fra København til Hamburg bliver 
der to Forbindelser, og i modsat Ret
ning tre. 

København- Stockholm/Oslo. 

To Gange om Dagen kan man kom-

me fra København til Oslo og om
vendt. Kl. 9,50 og 15,15 ( fra 1. Juni 
14,50) er der Afgang fra København, 
og i modsat Retning startes fra Oslo 
Kl. 8,30 (fra 1. Juni 9,40) og 16,10 
med Ankoms t til København Kl. 11,20 
(11,40) og 19,00. 

København Stockholm vil blive 
gennemfløjet fire Gange daglig i begge 
Retninger. Fra København gaar der 
Maskiner Kl. 11,20, 13,50, 14,00 og 
14,00, cl. v. s. tre Maskiner i Løbet af 
10 Minutter. Fra Stockholm er der Af
gang mod København Kl. 9,30, 9,45, 
10,45 og 14,45, og Flyvetiden er ca. 2 
Timer. 

LUFTFORBINDELSERNE SKANDINAVIEN-VESTEUROPA 

5 900 1800 27 215 700 905 1621 7 Strækning Nr. 7 1621 905 1600 215 700 27 900 5 1600 
---- ------ -------- --
AB A ABA ABA DNL ABA ABA ABA Samarbejdende ABA ABA ABA ABA DNL ABA ABA 
DDL AERO DDL AFR BAI, DDL ABA DDL DDL ABA DDL AERO AFR BAL DDL DDL 
DLH RLM RLM DLH KLM KLM DLH Selskaber DLH KLM J{Li\l RLM DLH KLM DLH 

---- ------ -------- --
D. D. D. D. D. Hv. D. D. D. n : ... naglll( 

Hv.-kunHverd. D. D. D. D. D. Hv. D. D. D. 

,., .... ,1. 1/,-'/10 ,., .... ,,. 'l•·'J,. 730 HELSINGFORS 1855*) 

820 lBO .L 835 
r 

900 945 1045 1445 STOCKHOLM 1405 1600 1600 ' gso 1550 

1, NORRKUPING 

830 940 1610 OSLO 1240 1805 1650 

9so 1035 1730 GUTEBORG 1120 1645 1555 
1010 1050 1750 1100 1625 1540 

830 830 I I 1' 00 I MALMU I 1150 I I 2020 2045 1715 1135 

845 845 1140 1120 1140 1155 1255 1730 1900 KØBENHAVN 950 1120 1350 1400 1400 1515 11450 2005 2030 
900 900 1200 1205 1205 1215 1315 1750 1920 930 1105 1330 1340 1340 1430 1430 1950 2015 

1300 1300 1435 HAMBORG 950 1225 1335 1335 
1320 1320 1455 

I 
930 1200 1315 1315 

1045 2120 BERLIN 700 1830 

1: 15 1l oo I 1125 1 30 
1235 1520 2100 AMSTERDAM I 

8 5 110s 1715 

1255 1545 ROTTERDAM 1040 

1 -
1555 BRYSSEL 940 - -

1• 05 1635 ll 55 l!SS 1110 LONDON 915 9 0 1045 1045 

1405 1725 H 15 t PARIS I 825 1000 1500 
I 

•) Fra Stockholm til Helsingfors opretholder ABA og A~RO endvidere en Forbindelse med Afgang fra Stockholm Kl. 1830 og 
Ankomst til Helsingfors Kl. 2200. Der mellemlandes i Abo. 

De understregede Tider angiver, at der er Tilslutning til den paagældende By. 

AB A = A. B. Aerotransport. BAL = British Airways Ltd. 0 N L = Det Norske Luftfartselskab. 
AFR = Air France. DDL = Det Danske Luftfartselskab. KLM = Oet Hollandske Luftfartselskab. 
AERO = Det Finske Luftfartselskab. DLH = Deutsche Lufthansa. 



Airspeed >Oxf orde. 

Hvordan man klarer 

Snevanskelighederne 
i Sverige -

Sneen er et Problem, som man bl. a. har at kæmpe 

med paa Stockholms Lufthavn ved Bromma, men det 

er blevet løst paa en saare praktisk l\faade. Paa den 

store Cementplatform foran Bygningerne er en Sneplov 

i Virksomhed, og Sneen fjernes i et »Slæde-Tog«, der 

trækkes af en Traktor. Sneen paa de lange Startbaner 

faar derimod Lov til at blive liggende, men den tages 

under kraftig Behandling af en stor lllotortroml.e. 
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-
A IRSPEED , OXFORD« i en smuk Formation over 

Sydengland. Denne karakteristiske Airspeed

Konstruktion er udstyret med to 37 5 H.K. Armstrong 

Siddeley Cheetah X Motorer, der giver d.en en March

hastighed paa 267 km/T. og en største Hastighed paa 

309 km/T. 

> Oxford« er bygget som Træningsmaskine for Bombe

kastning, Fotografering, Radio m. m., og Firmaet har 

faet Ordre paa Levering af et større Antal fil den en

gelske Luftstyrke. 

En anden af Airspeed's Typer, som sikkert vil være 

kendt i vide Kredse, er den civile tomotorede Type Air

speed »Envoy «, der er beregl)et for mindre Luftruter, 

og som kan medføre seks Passagerer. Bl. a. anvendes 

»Envoy «-Typen i meget stor Udstrækning i Sydafrika, 

Indien, Kina og Japan, Iwar den foretrækkes paa 

Grund af sine udmærkede Start- og Landingsegen

skaber. 

--
' .,,..-..~----



BY&GET I IJANMAIU( 

J LØBET af ganske kort Tid kan De lære at flyve 
en CUB, Verdens sikreste og mest populære 

Aeroplan. CUB er billigere i Drift end en Bil og 
koster ikke stort mere: 

Lukket 2-Sædet Kabine, dobb. Styring, Bagagerum In. m. 
klar til Indregistrering: CUB Tralner Kr. 8.750.- , CUB 
Sport 40: Kr. 9.950.- , CUB Sport 50 : Kr. 11,500.
Sælges paa lempelige Vilk11ar, 

Lær at flyve paa CUB Fabrikens Flyveskole eller 
hos en af Forhandlerne. Ved Køb af Flyvemaskin~ 
gives gratis Instruktion. - Skriv efter Katalog samt 
Oplysninger om Forhandlere. 

CUB AIRCRAFli CO. LTD. • COPENHAGEN 
FABRIK OG FL YVESKOLE: HOVEDKONTOR: 
LUNDTOFTE FLYVEPLADS . TELF. HJORTEKÆR 135 SUNDKROGSGADE 3 . TELF. CENTR. 9993 



BØGER 
Flyvehaandbogen 1939. 

Chr. Erichsen Forlag har i Slutnin
gen af Marts Maaned udsendt et lille 
nyt Værk kaldet >Flyvehaandbogen 
1939«. Denne Haandbog, der er redi
geret af Kaptajn John Foltmann, giver 
saadanne praktiske Oplysninger og 
Vejledninger, som bør kendes af en
hver, der er beskæftiget med Flyvnim(, 
hvad enten del er Motorflyvning, Svæ
vefly,•ning eller Modelflyvning. En
hver Luftfartøj!,ejer, Flyver og Flyve
mekaniker bør derfor have Haandbo
gen i Eje, og An1iøgere til Flyveskoler, 
Mekanikerskole m. v. kan i den finde 
nyttige Vejledninger. 

M.P. E. 

* 
Fallsc/zirmtruppe11 und Luf ti11f an

terie af Major Lothar Schiille[. E. S. 
Mitler & Sohn, Berlin. 

Paa 60 Sider har Forfalleren givet 
en udmærket - og forøvrigt ogsaa 
meget fængslende - Oversigt over 
det nye, som Faldskærmen har fun
det Anvendelse til indenfor nogle af 
de europæiske Staters Hære. !\lan 
har søgt at skabe det saakaldle Luft
infanteri, d. v. s. Fodfolksstyrker, 
der med store Flyvemaskiner trans
porteres langt ind over det fjendtlige 
Territorium, hvorefter det ombord
,·ærende Manskab springer ud med 
Faldskærm, medførende Vaaben og 
Ammunition. Navnlig i Rusland har 
man lagt Vægt paa Uddannelse i 
Faldskærmsudspring med dette Fol'
maal for Øje, men man har bl. a. og
saa i Frankrig forsøgt noget lignen
de. Forfatteren fortæller, at der alene 
i Rusland er ca. 800.0()0 uddannet i 
Faldskærmsudspring fra særlige Træ
ningstaarne, medens 25.000 er uddan
net i Spring fra Flyvemaskine. I Bo-

gen fortælles bl. a. om de Manøvrer, 
der har været afholdt i Sovjetrusland, 
hvor Luftinfanteri - eller Fald-
skærmsinfanteri 
vendt. 

* 

har været an-

Benzinmotoren f iir Flugmodelle 1111d 
i/zr Sclbstbau af Felgiebel; Forlag C. 
J. E. Volckmann Eftf. E. Welle. 1939. 
Den meget store Interesse for Model
flyvningen, der navnlig har taget 
Fart i Tyskland, hvor Modelbygning 
er blevet indført som tvungent Sko
lefag, har ganske naturligt ogsaa 
fremmet lnleres.~en for Bygning af 
Motormodeller, og i stedse stigende 
Grad vinder l\lotormodeller frem. 
Selvfølgelig kan man købe en Minia
ture-Benzinmotor færdiglavet, men 
en meget stor Del af de flyveinteres
serede Unge vil gerne udføre alt Ar
bejdet selv ogsaa Motoren. Derfor 
har Bogen om hvorledes man selv 
kan bygge en Benzinmotor til sin 
Modelmaskine vundet meget stor l d
bredelse. Foruden 179 Billeder og Teg
ninger er der 7 d_etaillerede større 
Arbejdstegninger for Bygning af Mo
delmotorer. 

Luftf arfforsikringer -
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Praktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

HERHJEMME FRA 

INTERNATIONAL KONGRES I KØBEN-

HAVN. 

E FFTER lndbyclclse fru Illi11isteren 
for offentlige .4rbejder, si[Jer Di

rektøren for L11ftfarlsvæse11cf, ](1111cl 
Gre{Jersen, vil del 29. Aarsnwclc inden
for den internationale Lu{ tf artskom
mi.~sion GINA (Co111111issio11 lnlet11a
tio11ale de N<wigalion Aerie1111e) blive 
af holdt i /(øbenlwvn i Dar,ene fra 6.--
10. Juni. Møderne skal af holdes JJ(W 

Christiansborg . .'-11 Lande vil blive re
præ.~enteret med 5·0 Deltagere. 

* 

NYE SPORTSFL \'VEUE. 

P .4A del Tidspunkt, Jwo1· disse L'
nier skrives, er der i Marts Maa

ned blevet udstedt Privatførercertifi
kat til følgende: 

Vognmand Jens Lauritsen, 

Medhjælper .lohn Hilmar Gumlerseu. 

Ingeniør, M, af I., l(arl Christian Ernst 
Nielsen. 

l(ommi.~ Thomas 1/owuld .lc11H'll. 

Slagtermester Egon Christian Thorvald 
Mortensen. 

Møbelhandler Esra Buschmu,w Nicl
sen. 

Alle af Aalborg, hvor de er blevrl 
udannet af Løjtnant Samlqvist. 

Endvidere har Chauffør ved D. D. 
L. Svend Bødlker be.~laaet alle Prøver 
til Opnaaelse af Privalforercerlifilwl. 
Svend Bødtker har lært hos Elim .le11-
.~en. 

»Flyv« gratulerer de nye Sporlsf[y
vere. 

* 

FLYVEMASKINER OG TILBEHØR 
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K. L. G. Tændrør 
Type V.12 

Faas hos 

Instrumenter 
Propeller 
Flyverkameraer 
Projektører 
K. L. G. T~ndrør 

ALFRED RAFFEL A/s 
Farvergade 15 Telefon c. 6395 



FAAS I ALLE LUFTHAVNE JORDEN OVER. 
A/s DANSK-ENGELSK BENZIN & PETROLEUMS CO., SHELL-HUSET, KØBENHAVN V. 
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AALBORG .FLYVESKOLE 
En Flyveskole med Tempo/ 

MOGENS CHRISTIANSENS FLYVE
SKOLE i Aalborg, der har den 

gamle velkendte Militærflyver, Løjt
nant C. H. Sandquist, som Lærer og 
Instruktør, har selv nu i Vinterens 
Hjerte udfoldet en særdeles prisvær
dig Virksomhed. Ufortrødent har der 
været arbejdet, med beundringsvær
digt Tempo og Humør er der i Vinte
rens Løb udklækket den ene Sports
flyver efter den anden. 

Aalborg er jo en By, hvor der i man
ge Henseender sker noget, og naar den 
nu med Ildhu har kastet si-g over Flyv
ningen, noterer vi med Anerkendelse, 
at der ogsaa paa dette Felt er sket no
get. -

Flyvelæreren udtrykker i et Brev til 
Redaktionen sin store Glæde og Til
fredshed med at være kommet til Aal
borg, hvor Interessen for Flyvning er 
stor og ægte og giver sig tydelige prak
tiske Udslag. 

Allerede den 14. Febr. blev den før
ste Certifikatprøve afholdt under Kon
trol af Kaptajnløjtnant S. A. Dalbro, 
Statens Luftfartstffsyn. Den nybagte 
Flyver var ved denne Lejlighed Hr. 
Amtsstueassistent Breum Andersen, 
der med Glans aflagde sin Prøve i Aal
borg smukke Lufthavn paa en Horneth 
Moth. 

Søndag den 12. Marts i Aar var Kap
tajnløjtnant A. Edsen-Johans~n i Aal
borg for at afholde Certifikatprøver 
med ikke færre end 6 Aspiranter fra 
samme Flyveskole. Alle bestod med Glans. 

De 6 nye Sportsflyvere er følgende: 
Ingeniør C. Nielsen, 
Vognmand Laursen, 
Medhjælper J. Gundersen, 
Slagtermester Egon Mortensen, 
Møbelhandler Esra Nielsen, 
Kommis Hovald Jensen. 
De tre første fik Certifikat til en 

Cub-1\faskine, de 3 sidste til Hornet-1\foth. 
Foruden de her nævnte har Skolen 

endnu mange Elever, efor kan forvente 
at erhverve Certifikatet i Løbet af 
Sommeren. 

Det er os end videre bekendt, at der 
paa Løjtnant N. V .. Tepsens Flyveskole 
er mange Elever, der ogsaa snart er 
færdige til Certifikat og Enef!yvnings
prøver. 

Tilgangen synes saaledes at være 
fremragende stor, og man har al 
Grund til at være tilfreds med Flyv
ningens Fremgang i Nordjylland. 

Aalborg By kan saaledes glæde sig 
over, at Anlægget af den store Luft-
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havn har haft sin store Berettigelse, og 
at der har været set rigtigt ved al tro 
paa Behovet af en Flyveplads ved Aalborg. 

Det maa haabes, at de Bestræbelser, 
der længe har været fremme for al faa 
en speciel Plads for Sportsflyverne i 
København, snarest maa bære Frugt, 
saa de københavnske Sportsflyvere 
kan faa laalelige Kaar. 

Det maa da ogsaa efterhaanden bli
ve Løsningen paa Problemet, at der 
ved de større Byer i Samarbejde mel
lem Stal og Kommuner anlægges Fly
vepladser efter lignende Retnings
linjer som for andre Sportspladsers 
Vedkommende, idet man dog herved 
bør huske paa, at en Flyveplads i Nær
heden af en By ikke alene har sports
lige Betydning, men en stedse stigende 
samfundsmæssig Betydning efterhaan
den som Flyvningen mere og mere gri
ber ind i Folkets daglige Liv. 

FLYV har i de senere Aar adskillige 
Gange slaaet til Lyd for denne Plans 
Realisation - og forhaabentlig bliver 
det en Gang til Virkelighed. 

Det vilde sikkert være en god Ide, 
om Stat og Kommuner enedes om at 
nedsætte et Udvalg til Undersøgelse af 
Mulighederne for Anlæg af Flyveplad
ser ved de større Byer med fornøden 
Hensyntagen til Behovet og Kravenes 
øvrige Berettigelse. 

En saadan Kommission bør natur
ligvis ogsaa have flyvesagkyndig Re
præsentation. Tiden nærmer sig, hvor 
Flyvningen herhjemme ogsaa bliver en 
Nationalsag, og man vil sikkert ogsaa 
kunne indse, at Flyvning maa være et 
Nationalgode, naar den udnyttes paa 
rette Maade. ** 

D.D. L. AABNER EGET KONTOR I 
LONDON. 

FOR bedre at kunne varelage Propa
gandaen for sin London-Rute har 

D.D. L. besluttet at aabne sit eget Kon
tor i London, og den hidtidige Assi
stent paa Kontoret paa Vesterbrogade, 
Vagn Christensen, har tiltraadt Stillin
gen ' som Selskabets Repræsentant i 
England. 

Da London-Ruten i Marts Maaned 
blev genaabnet, havde D.D. L. invite
ret alle Londons Rejsebureaus Folk til 
en Sammenkomst paa Dorchester-Hou
se i Park Lane, hvori der fra dansk Side 
deltog Prins Axel, SeJskabets Formand, 
Ingeniør Gunnar· Larsen, Direktør 
Knud Lybye og Reklamechef Max 
Westphall. 

Flyveklubberne gror frem. 

DET lader til, at de seneste Begiven
heder har vakt Røre omkring Fly

vesagen. Efterhaanden vokser Flyve
klubberne og i Forbindelse hermed 
Flyveskolerne frem i vort Land. 

I Vejle har man dannet en Flyve
klub, der af en Kreds af flyveinteres
serede er dannet for Vejle og Omegn. 
Det er Klubbens Hensigt at virke baa
de for Motor- og Svæveflyvning, saa
ledes at Klubben i Starten kommer lil 
at besta!1 af to Afdelinger: 

1. Vejle og Omegns Svæveflyveklub. 
2. Vejle og Omegns Motorflyveklub. 
Landets næstslørsle By, Aarhus, er 

ogsaa ved at danne sig s in Flyveklub, 
der ogsaa efter forlydende vil komme 
til at bestaa af to Afdelinger som an• 
ført for Vejle og Omegns Flyveklub. 

Aeronautisk Selskab hilser de nye 
Klubber Velkommen og ønsker for 
dem begge, at de maa have Held til al 
løse deres Opgaver. 

Tiden er nu inde, hvor den prakti
ske Interesse for Motorflyvningen maa 
finde Vej ind til en Fællesorganisation 
i Lighed med, hvad Svæve- og Model
flyvere har gjort det. Aeroanulisk Sel
skab vil se det som sin helligste Pligt 
at virke for Udbredelsen af <le tre 
Flyvegrene: 

1. Modelflyvning, 2. Svæveflyvning 
og 3. Motorflyvning, alt sammen paa 
bred Basis og ser det tillige som sin 
Opgave at samle Interesserne under 
Aeronautisk Selskab i den bedst muli
ge Organisationsform til Fremme af 
Flyvesagen og til Gavn for de enkelte 
Klubber. 

I Odense er der startet en Flyvesko
le, og inden længe har vi efter al 
Sandsynlighed >Odense Flyveklub< 
dannet, og naar vi sluttelig nævner, at 
Viborg Flyveklub er en Kendsgerning, 
kan vi med Rette fastslaa, at Flyve
klubberne gror frem. 

I en lykkelig Stund blev der givet 
Valuta til Fornyelse af Flyvemateriel
let ved Selskabets Mellemkomst, og 
omtrent samtidig saa den danske Kon
struktion Dagens Lys. Med den Fart, 
Flyveklubberne og Flyveskolerne vok
ser frem, er det klart, at Kravene om 
Flyvemateriel er vokset i betydelig 
Grad, saaledes at det med Rette kan 
siges, at der har været Grundlag for 
at aabne for Tilgangen af Flyvemateriel. 

Den Fart, hvormed Maskinerne bli
ver aftaget fra de forskellige inden
og udenlandske Fabrikker tyder jo o.;
saa paa, at den reelle Interesse for 
Flyvningen er en Kendsgerning. 

** 
,. 



UIILOP 
RINCE •HJUL• BREMSER 

TEXACO 
AIRPLANE 

· OIL 
THE TEXAS COMPANY A/S 

AMALIEGADE 315 • KØBENHAVN K, 
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CUB Flyveskolen 
DEN 1. Juli 1938 opreilede Cub Air

craft Co. sin Flyveskole paa Lund
tofte Flyveplads. Den 1. Marts i Aar, 
otte Maaneder efter Skolens Oprettel
se, stod den med 32 Elever, som alle 
var i fuld Gang med Uddannelsen. De 
!) havde allerede faaet Eneflyvnings
certifikat, og mange s tod for Tur til 
Aflæggelse af den samme Prøve. I de 
forlobne otte l\laaneder har Skolen 
ført 22 Elever frem til Opnaaelse af 
Privatførercertifikat, og del Tal svarer 
til 46 pCt. af samtlige udstedte Privat
førercertifikater i nævnte Tidsrum. 

Ved Certifikatets Erhvervelse har 
Elevernes Flyvetid ligget paa gennem
snitlig 14 Timer, og det tages naturlig
vis som et godt Bevis paa Materiellets 
Egnethed til Skolebrug. 

Naar Skolen har haft ~aa mange Ele
ver, skyldes det for en s tor Del den 
billige Undervisning, idet hver Lek
tion - 20 Minutters Flyvning - ikke 
koster mere end 12 Kroner. Del l\la-

teriel, som Skolen for Tiden atwender, 
omfatter 2 Maskiner af >Trainer<-Ty
pen, og fra Begyndelsen af denne Maa
ned vil der yderligere blive taget lo 
Maskiner af »Sport-40<-Typen i Brug, 
saaledes al Skolen til Sommer kom
mer til al raade over en Flyvemaskine
park paa fire Maskiner. 

Elevernes teoretiske Uddannelse fin
der Sted i el stort, lyst Lokale i Villaen, 
som er beliggende paa Pladsen ved Si
den af de to Hangarer, og til Raadig
hed for Undervisningen forefindes 
Kort, Instrumenter og alle nødvendige 
Bøger. Da der bygges Flyvemaskiner 
i de lo Hangarer, har man endvidere 
let Adgang til at studere alle nødven
dige Enkeltheder i Flyvemaskinen og 
Flyvemotorens Bygning. Lige fra der. 
Dag en Elev paabegynder sin Under
visning, bliver der ført Bog over hans 
Flyvning, og efter endt Kursus faar 
Eleven sin Flyvejournal udleveret, for 
at han selv i Fremtiden kan holde 

Cub Aircraft Co.'s Flyvelærer, Sgt. Swensson, underviser en 
kvindelig Flyveelev i at starte Motoren. 

Bygningen, hvor den teoretiske Under
visning foregaar, samt de to Hangarer. 

Regnskab med, hvor meget han flyver. 
Lundtofte Flyveplads er en af de 

skønnest beliggende Pladser, man kan 
lænke sig, og da den i sin Tid - i 
1916-17 - blev anlagt, laa den saa 
dejlig ensomt i Terrænet mellem Lyng
by og Dyrehaven, og dengang gjorde 
det saamænd heller ikke noget, om 
man foretog Landinger paa selve Ere
mitagesletten. Ja - der var engang, 
hvor Flyvningen Kløvermarksfælled-
Eremitagen hørte med til en l\lililær
flyvers Træning, men det ophorte, da 
Lundtofte Flyveplads blev anlagt. I 
en fireaarig Periode lige efter Verdens
krigen var den Midtpunktet for al pri
vat Flyvevirksomhed i Danmark, 
bortset fra Ruteflyvningen sydover. 
Tusinder af Rundflyvningspassagerer 
har faael Luftdaaben over Lundtofte 

(Fortsættes Side 125) 
. l 

HAANDBOG FOR FLYVERE I. 
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Anvendes som Læ reb og ved 
Hærens Flyvertropper 
It. Del af Bogen vil sikkert ud
komme I Løbet af Efteraaret 

af Oberstløjtnant T. P. A. ØR U M 

Pris Kr, 4.50 

H. Slndahl-Pedersens Boghandel 
Gl. -Kongevej 113; København V. 
Central 2B92 - 12829 - 16786 



Aktieselskabet FLYVEMATERIEL af 21. April 1938 
Københavns Lufthavn, Kastrup 

INGENIØRSKOLE 
(Kyffhlluser Technikum - Grundlagt 1896) 

Bygning af Flyvemaskiner 
Maskinbygning 
Elektroteknik 

Uddannelse af Elever I Praksis paa egne Værksteder 
Assistance ydes Eleverne ved Ansøgning om StillInger. 
PROSPEKT Nr. 48 gratis og franco. 

Bad Frankenhausen 
(Kyffh.) DEUTSCHLAND 

-BENZIN
PETROLEUM 
-PARAFFIM
BU.MDSELSOLIE 

DET FORENEDE OLIE KOMPAGNI A/s 

SIKKERHED og 

ØKONOMI 
garanteres Dem - i Forbindelse med 

fremragende Flyveegenskaber 

ved Anskaffelse af: 

KLEMM ~::~; 
•• BUCKER JUNGMANN 

JUNGMEISTER 

MESSERSCHMITT - TAIFUN 

FOCKE-WULF 

Repræsenteret af: 

FREDERIK .RAHLFF 
VESTRE BOULEVARD 42 - KØBENHAVN V, 

SOPHUS BERENDSEN A/s 

"ØRSTED HUS" 

V. FARIMAGSGADE 41 

KØBENHAVN V. 

S PERRY-FLYVE INSTRUMENTER 

jA\ ~I IL IE IB li~ ID 
TIL 

,,FLYV" 
Hurtig Indheftning - Let Oplukning 

PRIS KR. 2.00 

Kan bestilles i enhver B"oghandel eller paa 
" F LY V" s Ekspedition, Vesterbrogade 60 
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Meddelelser fra Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab 

Generalforsamlingen d. 27. Marts 1939 

SELSKABET afholdt sin ordinære Gene
ralforsamling i Nationalmusæcls smuk

ke Foredragssal. Bestyrelsen havde i Til
lid til en fredelig Generalforsamling an
~al cl Foredrag af den kendte lyske Kunst
flyver, Diplomingeniør Emil Kropf, der 
skulde tale om Ficscler Slorch p:ia Togt 
over Amerika. 

Der deltog ialt 130 i i\lodct. 
Formanden indledede Generalforsamlin

gen med al mindes de Mænd, der i Aarets 
Løb var faldet som Offer for Flyvningen, 
ng Forsamlingen rejste sig i Tilslutning til 
Formanden, da han udtalte el: 

Ære være deres i Minde. 
Formanden foreslog Højesteretssagforer 

Bondo Svane valgt til Dirigent, hvilket 
Forsamlingen tiltraadte. 

Formanden aflagde derefter Beretning 
om Virksomheden inden for Flyvningen i 
det forløbne Aar og omtalle betydende 
Begivenheder saavel inden for Selskabet 
som inden for hele Flyvningen her
hjemme. 

Det blev fastslaaet, al Selskabets Sam
arbejde med Svæveflyverunionen og Mo
delflyverforbundet var forløbet til begge 
Parters fulde Tilfredshed. 

Formanden kunde med Glæde konsta
tere, at Interessen for Flyvesagen er i 
stærk Fremgang i vort Land og udtalte 
som Selskabets Haab og Ønske, al den 
nærmeste Fremtid maatte give Losningen 
paa de Problemer, der i Øjeblikket slaar 
for Døren: 

Organisationen af i\lotorflyvningen 
og Sportflyveplads ved København. 

Formanden omtalle derefter den glæde
lige Fremgang med Hensyn til Bladet Flyv 
og udtalte Ønsket om, at Bladet fortsat 
maatte vide at kunne hævde sig som det, 
det altid har tilstræbt at være: det eneste 
Flyvefagblad i Danmark. 

Dernæst gik man over til at aflægge 
Regnsliabet, som Foreningens Kasserer, 
Direktør Aug. Gihm, aflagde for sidste 
Gang, idet han ønskede at trække sig til
bage fra Bestyrelsen paa Grund af mang
lende Tid. 

Dernæst naaedc man frem til Valg uf 
Bestyrelsesmedlemmer, idet der var 3 paa 
Omvalg, 1 havde i Forvejen nedlagt sit 
Mandat, 1 ønskede ikke Genvalg. 

Bestyrelsen foreslog Kaptajn H. Hein
rich Nielsen indvalgt som Hcpræsentant 
for Svæveflyverne, Hr. Henning Schrøder 
som Repræsentant for Modelflyverne, et 
Forslag, som Forsamlingen gav sin Til
slutning til. De 2 øvrige, der var paa Om
valg, Direktør Lybye og Ingeniør Eskild
sen, genvalgtes. Det sidste l\fandat til Be
styrelsen udbad man sig Bemyndigelse til 
at holde aabcnt indtil videre, idet det var 
Bestyrelsens Opfattelse, at delte Mandat 
burde besættes af en Repræsentant for 
Motorflyverne, som disse ikke endnu har 
kunnet enes om at indstille. Dette vedto 
ges af Forsamlingen. 

Til Revisor valgtes som Erstatning for 
afdøde Generalkonsul V. Ludvigsen Kon 
torchef Willy Damm, medens Bogtrykker 
Ch. Leisner genvalgtes. 

Man gik derefter over til Behandlingen 
af Dagsordenens Pkt. 5, der hed Afgørelse 
af kollektive Indmeldelser, der var frem-
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kommet som Følge af, at Bestyrelsen ikke 
havde ment at burde modtage 100 Indmel
delser indsendt gennem Enkeltperson, da 
man havde hufl grundet Formodning om, 
at lndmeldelserne var ønsket for al kun
ne fremme Formaal, der efter Bestyrelsens 
Opfattelse ikke tjente Selskabets Tarv. 

Direktør Thyge Rolhe, Selskabets tidli
gere Formand, ud!alle sin Billigelse af Be
styrelsens Holdning i den omtalte Sag og 
opfordrede Generalforsamlingen til at give 
Bestyrelsen Bemyndigelse til at tilbage
vise dem og at behandle dem som Enkelt
anmeldelser, dersom Ansøgerne fortsat 
nærede Ønske om at blive indmeldt. Di
rektøren udtalte, at der kunde jo staa 
Kræfter bag de 100, og disse maatte i be
kræftende Fald kunde kræve noget til 
Gengæld af de Medlemmer, der kom ind 
paa denne Maade, og Direktøren gav Ud
tryk for den rigtige Opfattelse, at man 
ikke i Selskabet burde have Medlemmer 
med Klausuler. 

Kaptajnløjtnant Topsøe-Jensen stillede 
Forslag om, at man skulde optage de 100 
blankt og fremsatte Forslag til Afstem
ning, gaaende ud paa, at Generalforsam
lingen skulde afgøre, hvorvidt de 100 
skulde optages straks eller ej. 

Efter nogen Diskussion frem og tilbage 
foretoges Afstemning, der resulterede i, 
at de 100 ikke skulde optages en bloc som 
af Kaptajnløjtnanten foreslaaet, men at d ~ 
skulde tilbagevises og behandles som En
keliansøgere, naar de til sin Tid forment
lig igen blev indsendt af de enkelte. 

Herefter gik man over til Foredraget 
af Ing. Emil Kropf, hvis Taalmodighed 
efterhaanden var blevet sat paa en haard 
Prove. Ingeniøren fortalte livfuldt og un
derholdende om denne ejendommeli!;e 
Maskine, der ser ud som en almindelig Fly
vemaskine, men som har Manøvreevne 
som en Autogyro, med dennes forlrinli;;e 
Start- og Landingsegenskaber. 

Foredraget blev ledsagt af Lysbilleder 
og en fortræffelig Amatørfarvefilm, der 
bl. a. viste os Fieseler Storch udførende 
de ejendommeligste Manøvrer. ,·,* 

Flyveulykken ved Ringsted 
d. 29. Marts. 

D EN 29. Marts mistede Hærens Fly
vertropper en af sine unge, lovende 

Flyvere, idet Korporal K. R. J e n s e n 
forulykkede med en Gloster Gauntlet Ja
ger, da han deltog i Sjællandske Divi
sions Øvelser ved Ringsted. Ulykken skete 
umiddelbart efter el Angreb i- lav Højde 
mod l\laal paa en Landevej; Maskinen 
tog Jorden med fuld Fart, og kom i 
Brand. 

* 
Den forulykkede Flyver, Korporal K. 

H. Jensen, var født den 5. April 1914, 
og havde været tjenestgørende ved Fly
vertropperne siden April 1937. Han hørte 
til Sjællandske Flyverafdeling, 1. Eska
drille, og baade hans Overordnede og 
hans Kammerater giver ham det smuk
keste Skudsmaal. Han var en dygtig Fly
ver, retlinet og pligtopfyldende. 

Ære være hans Minde -. 

Kommandørkaptajn 

Just Andreas Thiele 
30.-3.-1889- 10.-3.-1939 

BUDSKABET om min gode Ven 
Thiele's Død kom overraskende 

for mig, og jeg tror for alle hans Ven
ner og Kammerater. Vi havde Ind
trykket af, at han nu var kommet sig 
af den Blodsygdom, som han paadrog 
sig under sin Tjeneste som Chef for 
den internationale Kontrolstation paa 
Madeira. 

Jeg har kendt Thiele fra Kadettiden, 
og senere havde jeg den Glæde at ar
bejde sammen med ham i Flyvningens 
første Dage, hvor han var blandt de 
første af · mine Elever i Flyvning, og 
vi havde mange gode Minder sammen 
fra disse Dage. Han blev en af Landets 
dygtige Flyvere, der dengang gennem 
sin Dygtighed og Dristighed gjorde en 
stor Indsats for Flyvningens Fremme i 
Danmark. 

Vi, der var sammen med ham, havde 
Lejlighed til at lære hans mange godC' 
Egenskaber at kende og vidste, vi i 
Thiele altid havde en god Kammer.it 
og trofast Ven, og alle dem, der arbej
dede sammen med ham eller mødte 
ham, holdt af ham paa Grund af han" 
retlinede Væsen og Karakter. Hans 
dygtige Virke bar Præg heraf og be
vistes ved hans stille og beskedne Op
træden, som han kunde ryste af, naar 
han var sammen med gode Venner. 

Han var en af Landets gode Sønner, 
der aldrig var bange for at sætte Li vct 
ind for andre, som han viste paa for
skellig Maade, og vi vil savne ikke 
mere at have vor gode Kammerat 
Thiele mellem os. W. Laub. 



Sv;æveflyvningens 
ilerelegi 

(Fortsat fra forrige Nr.) 

Mulighederne for Svæveflyvning un
der ovennævnte Betingelser skal nu 
drøftes i Enkeltheder. 

Omdannelsen af labile Luftlags po
tentielle Energi til kinetisk Energi i 
vertikale Luftstrømme fordrer en Im
puls til Udløsning. En hvilende Luft
masse med labil Temperaturfordeling 
befinder sig endnu i Ligevægtstil
stand. Først naar Luftmasserne af en 
eller anden ydre Aarsag bringes over 
eller under Hvilestillingen bliver Lige
vægten forstyrret og den frie Vertikal
bevægelse indledet. Thi ligesom andre 
Foreteelser i Naturen eller Tekniken 
fordrer Atmosfærens labile Tilstande 
en Udløsning. Saadanne Udløsnings
muligheder for · termiske Opvinde er 
ogsaa til Stede i Massevis paa den fa
ste Del af Jordoverfladen. Store og 
smaa Forhøjninger, Bakker og Bjerge 
betinger Forstyrrelser af den overhe
dede Lufts Ligevægt og giver saaledes 
Anledning til frit opstigende, kraftige 
Opvinde. 

Enhver Forskel i Jordbundsforhol
dene, som findes ved Overgangene fra 
Vand til Land, mellem aaben Mark og 
Skov eller By, betinger Udløsning af 
de labile Luftlags potentielle Energi. 

Alt efter Aarsagen til Udløsningen 
og Omsætningen af den potentielle 
Energi til Vertikalstrømmes kinetiske 
Energi i Konvektionsstrømme skelner 
man mellem: 

orografisk Udløsning, der fremtvin
ges ved at Luften hæves af Terræn
formerne som Højdedrag eller Bjer
ge. 
turbulent Udløsning enten som Føl
ge af forøget Gnidningsmodstand 
ved Overgangene mellem de forskel
lige Jordbundsforhold som f. Eks. 
mellem Vand og Land, Mark og Skov 
eller By, i den frie Atmosfære ved 
forhøjet indre Gnidningsmodstand 
ved Luftstrømningernes Uligevægts
flader, hvor der fremvises Spring i 
Hastighed. 
frontal Udløsning langs en Uvejrs
front med fremstødende Koldluft 
mod foranliggende Varmluft. 

Talrige Maaleresultater har vist at 
de fleste termiske Vertikalbevægelser 

kan henføres til een af ovenstaaende 
Udløsningsmuligheder. Og af disse 
igen, er den orografiske og turbulente 
Udløsning de hyppigst forekommende. 
Som Særpræg for dem alle gælder det, 
at de kommer pludseligt og tilsynela
dende umiddelbart. 

En nøje Undersøgelse af et Opvinds
omraade har vist, at det ikke er kraf
tigst i Luvsiden af den udløsende Ter
rænform, men i Læsiden naar det sit 
Maksimum i Intensitet. Videre har det 
vist sig, at paa Sommerdage med for
holdsvis svag Vind kan der langs en 
Bjergvæg eller et Højdedrag orografisk 
udvikle sig et stationært Opvindsom
raade over Læsiden af >Hangenc, som 
det ogsaa kaldes. 

Som Eksempel paa en turbulent Ud
løsning skal følgende anføres: 

Over et fladt Omraade af Kornmar
ker foran en Skov udvikler uer sig let 
ved intensiv Solstraaling et stærkt 
overhedet Grænselag ved Jorden. En 
eller anden lille Impuls, som et svagt 
Vindstød, kan bringe dette overhedede 
Lag hen til Skovkanten. Denne danner 
Uligevægtsgrænsen, saaledes at Udløs
ningen foregaar. Over Skovkanten er 
der da snart udviklet en kraftig opad
gaaende Strømning, hvis Hastighed i 
Almindelighed ligger omkring 4- 5 
m/sec. 

Studiet af Udløsningsmulighederne 
har ført til, at man har faaet en udvi
det Opfattelse af Dannelsesmaaden for 
Opvinde foran en Koldfront. Tidligere 
antog man, at det kun var den frem
rullende Koldfront, der tvang den for
anliggende Varmluft til Vejrs. De Ha
stigheder og det udstrakte Omraade 
disse Opvinde opnaar og spænder 
over, er dog langt større end man kan 
vente det af en paa denne Maade frem
tvunget Opvind. En nøjere Undersø
gelse har da ogsaa vist, at der i Høj
den foran en Koldfront sker Fremstød 
af kold Luft ind over den foranliggen
de Varmluft. En saadan Afkøling for
oven og deraf følgende relativ Op
varmning forneden frembringer stor 
Labilitet i de mellemliggende Luftlag. 
Dette bringes altsaa kun til Udløsning 
af den langs Jorden fremrullende 
Koldluft, og sammen med denne bevæ
ger Udløsningszonen sig frontalt fremad. 

Kendskabet hertil og til de forskel
lige Udløsningsmuligheder i det hele 
taget er af grundlæggende Betydning 
for termisk Svæveflyvning. Thi netop 
tlette Kendskab tvinger Svæveflyveren 
hen over de Steder, hvor Opvinde fin
des, selv paa Dage, hvor ingen Skyer 
viser Vej. 

Ved Sol- eller Indstraalingstermik 
er de forskellige Vertikalstrømninger 
uregelmæssigt fordelt efter Jordbun
dens Beskaffenhed og Udløsningsbe
tingelserne i Henhold hertil. Faar vi 
Skydannelse med Soltermikken, er 
denne ogsaa uregelmæssigt fordelt. 

Et Barogram fra en Svæveflyvning 
under disse Forhold udviser da ogsaa 
en i sit Forløb meget ujævn Bane. 

Efter Dage med stærkt Solskin er 
der ofte om Aftenen konstateret termi
ske Opvinde, saakaldt Aftentermik. 
Herved forstaas Tilstedeværelsen af 
en Rest Termik, der er opstaaet i Høj
den i Løbet af Dagens kraftige Op
varmning. Trods stor Stabilitet i de 
lavere Luftlag om Aftenen som Følge 
af Afkølingen gennem Udstraaling, er 
der med de Forsøg, man har anstillet, 
konstateret tiltagende Labilitet i Høj
der over 1000 m. En Udløsning af den
ne Labilitet i termiske Opvinde kan, 
som Følge af Stabiliteten i Lagene 
nærmest Jorden, ikke ske hernede fra. 
I Bjergegne og stærkt bakkede Omraa
der kan Udløsningen dog godt finde 
Sted orografisk. Naar en Luftstrøm 
rammer en saadan Bjergside eller 
stejl, høj Bakkekam, vil den sædvan
ligvis tvinges op langs med denne, og 
naar den rækker tilstrækkelig højt, 
foraarsage Udløsning af Kræfterne i 
Højden. Udnyttelse af Aftentermik vil 
da bedst kunne finde Sted i Bjerg
egne. Foruden orografisk Udløsning 
kan der naturligvis ogsaa være Tale 
om turbulent Udløsning ved forøget 
indre Gnidningsmodstand, der opstaar 
ved Luftstrømningernes Uligevægts
flader som Følge af Hastighedsfor
skelligheder. 

I Forbindelse hermed skal omtales 
en Form for Termik, som kan sam
menlignes med Aftentermik, hvad 
Dannelse og Forløb angaar, og som 
passende kan kaldes Kysttermik. 

(Fort•• th• I a•• te Nr.) 
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Svæveflyvningen ved Olympiaden i 1940 
' 

FORSPILLET til den Olympiske 
Svæveflyvning er afsluttet med en 

af F. A. I. foranstaltet Udtagelseskon
kurrence i Italien paa en Flyveplads 
ved Rom i Slutningen af Februar 
Maaned. - Det blev den tyske Kon
struktion >MEISE«, der gik af med 
Sejren. Planet er konstrueret af den 
kendte tyske Konstruktør Hans .Ta
cobs og bygget paa >Deutsche For
schungsanstalt fiir Segelflug< i Darm
stadt. 

F. A. I. havde stillet ganske be
stemte Krav til Konstruktørerne, bl. 
a. hvad Planets Spændvidde, Krop
pens Bredde, Vægten og Styrken angaar. 

Endvidere forlangte F. A. I.: 

1) at Planet havde de bedste Indsats
muligheder ogsaa under ugunstige 
Vejrforhold under Olympiaden, og 

2) at Planet var af saa enkelt en Kon
struktion, at det kunde efterbygges i 
andre Lande. Det valgte Plan er en 
Konstruktion, der minder meget om 
>Roønadlerc og >Rhonbussard« og 
netop disse Typer har der i Tysk
land været fløjet meget med de sid
ste Aar, saa de har haft store Erfa
ringer al bygge l)aa før Konstruktio
nen. 

Planets vigtigste Data er: 

Spændvidde 15 m. 
Synkehastighed 0.67 ~ /Sek. 
Mindste Hastighed 50 km/T. 
Glidetal 1 :25. 

De almindelige Bestemmelser og 
Propositioner for selve Flyvningen 
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Olympiade-Planet >Meise«. 

ved Olympiaden, udgivne af F. A. I. 
lyder saaledes: 

§ 1. 
Ved de olympiske Konkurrencer er 

kun den SvæveplantyJ?e, som er fast
sat af F. A. I., tilladt. 

§ 2. 
Konkurrencerne omfatll'r følgende 

2 Grupper: 
Distanceflyvning med Landings

plads angivet før Starten med følgen
de Klasseinddeling 

a) Hastighed. 
b) Højde. 

§ 3. 
Hvert Lands Aeroklub maa ikke 

deltage med mere end 3 Svævepla
ner. 

For hvert dellagende Svæveplan 
maa den nationale Aeroklub kun an
melde en Flyver og hans eventuelle 
Stedfortræder. 

Eet Reserveplan med Flyver og 
Stedfortræder er tilladt for hvert del
tagende Land. 

Reserveplanet maa ikke deltage i 
Konkurrence, medmindre en af Lan
dets ord i nære Deltagere bliver for
hindret. 

§ 4. 
Vinderen i Konkurrencen bliver 

kaldt Olympisk Vinder i Svæveflyv
ning. 

Følgende Præmier uddeles: 
1. Præmie: Olympisk Guldmedaillc 

og Diplom til den sejrende Amatør. 
2. Præmie: Olympisk Sølvmedailll' 

og Amatørdiplom. 

.'I. Præmie: Olympisk Bronccmc
daille og Amatørdiplom. 

Sportsreglement [oa• Olympisk 
Svæveflyvning. 

§ 5. 
F. A. I.'s Sportsreglement og det 

organiserende Lands aeronauliske 
Lov-Bestemmelser skal iagttages un 
der Konkurrencerne. I Tilfælde af 
Tvivl vedrørende Fortolkningen af 
Olympiske Reglements Tekst eller F. 
A. I.'s Sportsreglement, gælder drn 
franske Tekst. 

Ved Spørgsmaal om Fortolkningen 
af Lov-Bestemmelserne gælder den 
Tekst, som er affattet paa det organi
serende Lands Sprog. 

Deltagere. 
§ 6. 

Anmeldte Deltagere skal i alle IJen
seender svare til de Vilkaar, som er 
fastsatte gennem det Reglement, som 
opsættes af den internationale Olym
piske Komite. (Almindelige Regler a. 
og b. se Bilag.) 

Amatørdeltagerne skal være Med
lemmer i Flyveklub, anerkendte af 
paagældende Lands Aeroklub. Delia • 
gende Militærflyvere betragtes som 
Amatører. 

Alle Deltagerne maa til Bunds ken
de F. A. L's internationale Sportsrcg
ler og være i Besiddelse af et Sport,;;
licens gældende for Aaret og udstedt 
af den nationale Aeroklub. 

Føreren skal ved Konkurrencens 
Begynd~lse veje mindst 75 kg eller 



tilsætte Planet Ballast til denne Vægt 
er naaet. 

Svæveplanet. 
§ 7. 

Hvert Svæveplan, som deltager i de 
Olympiske Konkurrencer, skal være 
malet i Nationalfarver, som angivet i 
F. A. l.'s code sportif, Bilqg XX, og 
desuden have et Bevis for, at det er i 
Overensstemmelse med den Olympi
ske Enhedstype. Hvert Svæveplans 
Bevis udstedes under Ansvar af den 
nationale Aeroklub. 

Otte Dage før de Olympiske Leges 
Aabning, skal alle Svæveplaner være 
ankommet og være til den organise
rende Komites Disposition for evt. 
Undersøgelser. Hvis et af de anmeld
te Planer ikke er i Overensstemmelse 
med Anvisninger og Forskrifter for 
det Olympiske Enhedsplan, vil dette 
blive udelukket fra den Olympiske 
Svæveflyverkonkurrence. 

Anmeldelse. 
§ 8. 

A. Anmeldelserne skal udfærdiges 
paa officielle Formularer og frem
sendes gennem de forskellige Lande-; 
Olympiske Komiteer. Telegrafiske An
meldelser vil kun blive godkendt, saa
fremt de fremsendes af paagældende 
Lands Olympiske Komite og omgaa
ende bliver bekræftet pr. Brev. 

B. Hver Anmeldelse skal indeholde: 
1. Navn (Kendingsbobstaver) for 

Svæveplanet. 
2. Sted og Dato for Planets Bygning. 
3. Ejerens Navn og Adresse. 
4. Fulde Navn og Stilling, · Klub og 

Adresse for Piloten, samt for hans 
evt. Stedfortræder. 

C. Til hver Anmeldelse skal føjes: 
1. Et Certifikat over at Planet er i 

Overensstemmelse med den Olym
piske Enhedstype. 

2. En Tilkendegivelse fra den natio
nale Aeroklub, der bekræfter, at 
Certifikatet er undersøgt og fore
fundet i Orden. 

3. En Erklæring fra den Olympiske 
Komite om, at alle de under VIII 
B 4 nævnte Personer er sat ind i 
de Regler for Amatører, der er ud
givne af den Internationale Olym
piske Komite. 

4. En Erklæring om, at alle de under 
VIII B 4 nævnte underkaster sig 
ovennævnte Regler samt de Be
stemmelser, som Konkurrencernes 
Organisationskomite vedtager. 

§ 9. 
Samme Anmeldelsesfrist gælder 

som for Deltagelsen i de forskellige 
Olympiske Sportsgrene og Prøver. 

De Olympiske Konkur1·ence1·. 
§ 10. 

1sle Dag: Distanceflyvning mod be
stemt Maal (Hastighedsprøve). Den 
af Ledelsen fastsatte Landingsplads 
meddeles de Konkurrerende før Star
ten. Tiden beregnes fra det Øjeblik 
den bugserende Motormaskine er 
sluppet til Svæveplanets Landing paa 
den bestemte Plads. 

2den Dag: pistanceflyvning mod 
bestemt Maal (Højdeprøve). Den af· 
Ledelsen fastsatte Landingsplads 
meddeles de Konkurrerende før Star
ten. Bedømmelsen vil blive afgjort 
paa Grundlag af de størst opnaaede 
Højder under Flyvningerne. 

. 'ldie Dag: Distanceflyvning mod 
bestemt Maal; Placering efter Hastig
hed ligesom ved første Dags Prøve. 
Landirtgspladsen behøver ik~e være 
den samme som den første Dag; den 
bliver meddelt Flyverne af Ledelsen 
før Starten. 

4-de Dag: Distanceflyvning mod be
stemt Maal; Placering efter opnaaet 
Højde ligesom ved anden Dags Prøve. 
Landingspladsen behøver ikke være 
den samme som ved anden Dags Prø
ve; den bliver meddelt Flyverne af 
Ledelsen før Starten. 

Bytning af Planer mellem Konkur
renter fra samme Land er tilladt. 

Bedømmelsen. 
§ 11. 

Bedømmelserne i de OlympiskP 
Konkurrencer udregnes efter følgende 
Koefficienter: 

1. Distanceflyvning med bestemt 
Maal med Placering efter Hastigheden: 

5 D = C. 
T 

D = Den gennemfløpne Strækning 
km. 
T = Flyvetiden i Minutter. 
C = Bedømmelseskoefficnten. 
2. Distanceflyvning med bestemt 

Maal med Placering efter opnaaet Højde: 
A 

1000 = C. 

A = Størst opnaaede Højde over 
Startstedet. 

Bedømmelsen vil kun gælde de af 
Deltagerne, som er landet paa den 
før Starten bestemte • Flyveplads. Lan
dinger under Flyvningen er ikke tilladt. 

Start. 
§ 12. 

Starten skal foretages efter samme 
Princip for samtlige Deltagere. 

Startordenen bliver bestemt ved 
Lodtrækning. Efter en Undersøgelse 
af de meteorologiske Forhold og Mu
lighederne for Svæveflyvning maa 

Ledelsen for hver Dag bestemme 
samtlige Deltageres Starttid og den 
Højde, Svæveplanet skal frigøre sig 
fra Bugsermaskinen i. 

* 
Bilag. 

De Amatørregler, der er udgivet af 
Federation Internationales Sportives, 
skal efterkommes af alle Deltagere i 
de Olympiske Lege. Vilkaarene er 
følgende: 

De anmeldte Deltagere maa ikke: 

a) have medvirket i Udøvelse eller 
have udøvet den Sport, for hvil• 
ken de har indskrevet ig selv el
ler anden, med Fortjeneste for 
Øje . 

b) have modtaget noget som helst Bi
drag i Erstatning for Fortabelse 
af Løn. 

"' 
Mange vil sikkert studse og enkel-

te maaske føle sig skuffede over, at 
Kunstflyvning ikke indgaar i Kon
kurrencerne, men ved nærmere Ef
tertanke vil man hurtigt kunne ind
se, at F. A. I. _netop har opstillet de 
vanskeligste og de for Svæveflyvnin
gen symbolske Discipliner, hvori
mod man har undladt at medtage de 
Discipliner, der ogsaa (maaske be
dre) kan udføres af Motormaskinerne. 

Ved de fastsatte Konkurrencer vil 
man saaledes ikke alene have Brug for 
Dygtighed og Erfaring i selve Førin
gen af sit Plan, men ogsaa for godt 
Indblik i Meteorologien med Evnen 
til at kunne bedømme Skyer o. I., og 
sidst men ikke mindst vil der blive 
Brug for Beslutsomhed mange Gange 
under Flyvningerne, naar man f. 
Eks. skal tage Stilling til 

om man tør risikere at gaa lidt ud af 
Kursen for at opnaa Tilslutning 
til gunstige Opvinde, som man 
mener at kunne fastslaa ved en 
Skyformation el. I. 

om man skal vedblive at kredse i en 
Opvind, man har fundet, til ~en 
er helt >Udpinte, eller 

om man, saa snart man har opnaaet 
en vis Højde, skal vende Ryggen 
til og sætte Kursen mod Maalet 
igen, haabende paa at møde nye 
og gode Opvindsfelter. 

om man ved Blindflyvning under 
Højdeflyvningen i Skyer kan til
lade sig at >lade sig føre helt 
igennem« og maaske risikere at 
miste Orienteringen eller at fiyve 
for langt, og mange andre lignen
de Opgaver. 

Erfaring i den Slags Flyvninger 
maa der til og Træning, frem for alt 
Træning. - F. R. 
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SKOLEPLANET ,,SCHULOLEITER 38'' 

1. Planets Anvendelighed. 

SKOEPLANET har saa gode Egen
skaber, at det nu bliver anvendt 

som Standard-Type for Glideflyvninger 
i Tyskland og af Nybygninger udføres 
efterhaanden kun denne Type. Det 
kan anvendes ved alle Discipliner for 
Skoling til >Ae og >B c: og Forskoling 
til >Cc:, altsaa til Gummitovstart og 
Bil- og Spilstart. 

Det kan anvendes saavel aabenl som 
med aftagelig Baad. 

2. Almen Bygning. 
»Schulgleiter 38< er et Opspæn

dingsplan af sædvanlig Bygningsmaa
de under Anvendelse af Fyrretræ, 
Krydsfiner og Staal (kun til Beslag). 
Ved Udkastet til Planets Bygning blev 
der især taget Hensyn til følgende 

_ Punkter: 
a) Førerens Sikkerhed og hermed 

.Ab) ufarlige Flyveegenskaber uden at 
Planet dog bliver >trægtc: . 

c) Tilstrækkelige Flyveydelser, ogsaa 
paa fladt Land; hermed 

d) den mindst mulige Vægt med solid 
Bygning. 

3. Kroppens Bygning. 
Kroppen bestaar af Taarnet, den 

dertil med 2 Bolte fastgjorte Gitter
krop, der tjener som Bærer af Haleor
ganerne, den affjedrede Mede og Sæ
det med Rygstødet. 

Taarnet er særlig stærkt udført for 
at kunne modstaa Paavirkninger ved 
Landinger, baade i Længderetning og 
i Sideretning. Underdelen af Taarnet 
dannes af en 70 mm bred, kasseformet 
Bærer, som understøttes af Forstærk-
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ningslister og yderligere af Vingebar~ 
dunerne, der er fæstnet langt fremme. 
Kølens Maal er valgt saaledes, at Brud 
inden for Førerens Rækkevidde næp
pe vil kunne opstaa. 

Taarnets Overdel bestaar af en sim
pel Trekant-Forbindelse, i hvis Spids 
Vingebardunerne er fastgjort. 

Gitterkroppen er en almindelig Træ
konstruktion, lavet paa sædvanlig 
Maade, dog er Over- og Understræbe
ren udført i T-Tværsnit, hvorved man 
opnaar større Side-Stivhed og større 
Stabilitet. Opspændingen bestaar af to 
Staalwirer foroven og lo forneden fra 
Ende-Spantet til bageste Bjælke i Pla
net. 

Asketræs-Meden er affjedret med 2 
Audi-Støddæmpere (med Fjedring i 
Spiralfjeder og med Oliedæmpning) i 
Hovedstødretningen. 

Sædet og Rygstødet har >Zøgling 
35«'s Byggeform, der er godkendt til 
Skoleflyvning og sikret mod Brud. 

4. Bæreplanets Bygning. 

Som Vingeprofil er overtaget en 
Profil, som har vist sig fordelagtig ved 
andre Glideplantyper. Ribbeformen 
er den samme over hele Spændvid
den. 

For at forøge Tværstabiliteten har 
Planet 1,6° V-Form. 

De to lige høje Bjælker har I Tvær
snit. Forbindelsen mellem Bjælkerne 
udføres ved simpel Diagonal-Kryds
ning og ved lodrette Afstandsstivere. 
Foran Balanceklapperne er Planet 
beslaaet med Krydsfiner for at for
hindre at Luftstrømningen for tidligt 
bliver revet bort fra Planet ved 

»overtrukken« Flyvning, altsaa for at 
forhindre at Planet kipper. 

Spalten ved Samlingsstedet for 
Planer-Krop er dækket af en aftage
lig Krydsfinerbeklædning. 

5. Rororganerne. 
Højderor, Sideror og Balanceklap

per er udført paa sædvanlig Maade af 
Træ: 

Bjælker helt igennem i U-Form, 
Ribber med gennemgaaende 
Krydsfiner-Afstivning. 

For at opnaa den størst mulige Sta
bilitet er Stabiliseringsplanet gjort 
meget stort og med rektangulær 
Form. Højderoret har mindre 
Spændvidde end Stabiliseringsplanet 
og bliver i Siderne omsluttede af 
dette. Den bageste Bjælke i Stabili
seringsplanet er forstærket med 
Staalrørsskiver. 

6. Styreorganerne. 
For samtlige Styreorganer er der 

foretaget bestemte Beregninger. Ror- · 
udslagene er af flyvemæssige Grunde 
begrænsede. Tvær-Styringen er dif
ferentieret i Forholdet 1 :1,6. Hamme
len er forsynet med paralelle Bræd
der til at stemme Fødderne imod for 
at forhindre at man kvæster Fødder
ne ved haarde Landinger. 

7. Udrustning. 
Til Auto- og Spilstart er der be

regnet en Anbringelse af en >D F S 
Ring-Kobling« som Udløseranord
ning. 

Trimmingen til Udligning af de 
forskellige Føreres Vægt foretages 
med Vægte, som ved en simpel An-



ordning let kan anbringes foran eller 
bagved Taarnet. 

Trimmegrad = 10 kg Fører-Vægt
forskel. 

8. Maal, V ægt m. v. 
Spændvidde: 10,4 m. 
Plandybde: 1,6 m. 
Fladeindhold: 16,0 m~. 
Side-Forhold: 1 :7. 
Skraastilling: 6,5°. 
Indfaldsvinkel: 1,5°. 
V-Form: 1,6°. 
Højderor og Stabiliseringsplan, Fla-

deindhold : 2,8 m•. 
Svæveplanets Længde: 6,28 m. 
Største Højde: 2,43 m. 
Tornvægt: 100 kg. 
Største tilladte Flyvevægt: 210 kg. 
Største tilladte Hastighed i Auto- og 

Spilstart: 60 km /T. 

9. Flyveegenskaber. 
>Schulgleiter 38« har bedre Flyve

egenskaber end en lang Række af de 
tidligere kendte Glideplaner. 

Den normale Flyvefart: 50 km/ T. 
Glidevinklen: 1 :10. 
Sideroret er gjort relativt lille og 

dets Paavirkninger er ringere end de 
2 andre Rors, fordi der erfarings
mæssigt let indtræder Uheld ved Sko
leflyvning med Planer, der er øm
findtlige for Udslag med Sideroret. 

Stabiliteten er særdeles stor om 
samtlige Akser. Planet kommer van
skeligt i Spinn. 

Man betragter i Tyskland >Schul
gleiter 38« som det idelle Skoleplan 
og vi vil her hjemme uden Tvivl være 
stærkt tjent med at gaa over til ude
lukkende at bygge denne Type. 

CUB,Flyveskolen. 
Fortsat fra Side 118)) 

Flyveplads i Aarene fra 1919 til 1924, 
og Titusinder l1ar overværet de Flyve
opvisninger, der blev afholdt i samme 
Periode. Dengang var Lundtofte Val
fartsstedet for alle flyvelystne - og nu 
er den ved at blive det igen. Men -
medens det dengang kun var Passa
gerer, der strømmede til, saa er det i 
Dag Skarer af unge Sportsflyvere, der 
flokkes om Lundtofte Flyveplads. 
Dengang gjaldt det om at skaffe Plads 
til Parkering af - Cykler og Automo
biler; nu derimod skal der skaffes 
Plads til Sportsflyvernes egne Maski
ner. 

Og det tilstræber Cub Aircraft Co. at 
imødekomme. Man agter at opføre en 
ny, stor Hangar, saaledes at Cub-Ejere 
har et Tilholdssted, hvor de kan >par
kere« deres Flyvemaskiner. 

EN NY MODEL,KONSTRUKTION 
»SUPER W 12« 

DET kendte Modelsvæveplan > W12«, 
der i sin gamle Konstruktion kun

de opvise saa mange gode Resultater, 
er nu blevet afløst af en ny Konstruk
tion, der har faaet Navnet >Super 
W 12«. Det er især Stabiliteten, der er 
blevet forbedret, idet Kroppen er ble
vet konstrueret saa stærk, at selv en 

meget ublid Landing ikke kan faa den 
til at knække. 

Bygningen af >Super W 12« er og
saa blevet enklere, Holdepindene til 
Bæreplanet, Højstartkrogen og det ind
stillelige Sideror samt l\Ionteringsklod
sen til Bæreplanets Lister er af en helt 
ny Konstruktion, der gør det endnu 
lettere end hidtil at bygge og samle 
Modellen. 
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Dansk Modelftyver Forbund 

LANDSUDSTILLING AF FLYVEl\lODEL
LER ARRANGERES AF DANSK 
MODELFLYVER FORBUND! 

SOM allerede meddelt i de Indby
delser, Dansk Modelflyver For

bund sendte til de tilsluttede Klubber 
i Slutningen af Januar, vil Forbun
det afholde en l\lodeinyveudslilling i 
Samarbejde med Berlingske Tidende i 
Kvindelig Læseforening, Gl. Mønt Nr. 
1, København K. 

Udstillingen, som afholdes i Dagene 
lli.- 22. April, vil omfatte 325 Model
ler fra 16 Klubber. Det paalænkes at 
præmiere Klubber med flest mulige 
Modeller med Stopure. Ellers vil Præ
mieringen rette sig efter den enkelte 
Mands Arbejde, men nærmere Med
delelse herom vil blive sendt til Klub
berne. 

Paa Udstillingen vil der sandsyn
ligvis blive udstillet Modeller af de 
Flyvemaskiner, Hærens Flyvertrop
per og Marinens Flyvevæsen anven
der. Der vil ogsaa være Stands fra 
de forskellige Luftfartselskaber og 
fra forskellige Firmaer, der har Til
knytning Lil Flyvning. 

Det bliver den første Landsudstil
ling her i Landet, der udelukkende 
omfatter Flyvemodeller, og Forbun
det haaber derfor paa et stort Besøg 
fra Provinsen og Hovedstaden. 

* 
MEDDELELSER FRA M. F.s BESTY-

RELSE. 

SØNDAG d. 5. Marts afholdt Besty
relsen et langvarigt Bestyrelses

møde i Odense, hvor Sporgsmaal af 
vigtig Karakter for Forbundet blev 
afgjort. 

Situationen blev gennemgaaet af 
Formanden. Der var 28 Klubber pr. 
5.- 3. (14.- 3. 32 Klubber) indmeldt 
i Forbundet med ca. 400 Medlemmer. 

21 Klubber havde svaret paa en 
Forespørgsel fra Bestyrelsen om en 
Tilslutning til De{ Kgl. Danske Aero
nautiske Selskab var ønskelig. 

Formen for Tilslutningen til Aero
nautisk Selskab samt Luftsportsraadet 
blev drøftet, og Bestyrelsen var enig 
om en snarlig direkte Tilslutning til 
Selskabet. 

Vor energiske Kasserer var des
værre ikke til Stede ved Bestyrelses
mødet i Odense, da han var paa en 
Forretningsrejse til London. 

Dernæst behandledes den første 
Lradsmodelflyveudstilling, som sik-
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kert bliver den største Udstilling, der 
har været afholdt i Norden. 

Fra Odense Model-Flyveklub var 
der Tilbud om, at denne Klub var vil
lig til at arrangere en Landslejr med 
Konkurrence for Forbundet i .Pinsen. 
Bestyrelsen har modtaget Tilbudet 
med Tak. 

Gennem Aeronautisk Selskab har 
Bestyrelsen endvidere modtaget Ind
bydelse til at deltage i Konkurrencen 
om den >Nordiske Modelflyverpokal«, 
der afholdes 11.- 6. d. A. i Sverige. 
Del er Bestyrelsens Haab, at Dansk 
Modelflyver Forbund paa en ærefuld 
Maade maa kunne vise de danske 
Farver der. I denne Forbindelse vil 
vi opfordre de danske Modelbyggere 
til snarest at tænke paa Bygningen 
og Indflyvningen af en Model hertil, 
som skal være i Wakefield-Klassen. 

Udtagelseskonkurrencen vil maaske 
finde Sted i Pinselejren. 

Husk, al Meddelelser til næste Nr. 
af FLYV skal være Næstformanden i 
Hænde senest d. 10. i Maaneden. 

DANSK MODELFLYVER FOR-
BUNDS PROPAGANDAHÆFTE kan 
stadig faas hos Kassereren; Hr. Re
præsentant Johan Støckel, Hambroes 
Alle 21, Hellerup. 

Ved Bestilling af Propagandahæf
tet, der koster 60 Øre Stk., bedes 
Postgiro Nr. 52084 anvendt. 

" 

blive henlagt til •del danske Rhøn• alias 
Pilebakken ved Tommerup. 

Lørdag Eftermiddag og Aften (d. 27.) 
forventes Deltagerne al ankomme, og 
Lejren sættes. Om Søndagen (Pinsedag) 
og Mandag Formiddag vil selve Konkur
rencen finde Sted. Søndag Aften vil der 
blive afholdt et stort Lejrbaal. (Forslag 
til Underholdning herunder modtages 
gerne. Komiteen.) Mandag Eftermiddag 
slutter Lejren med Præmieuddeling. l\l. 
F. har foreløbig udsat 3 Sølvbægre. Des• 
uden haaber Komiteen paa, at mange 
Præmier vil blive udsat af l\lodelflyve
forretningerne, Bladene, Firmaer med 
Tilknytning til Flyvning, Privatpersoner 
med mere, der er Velyndere af denne for 
al Flyvning grundlæggende Spo1 t. Da 
der er følelig Mangel paa Stopure i de 
forskellige Modelflyveklubber, haabcr 
Komiteen, al saadanne kan skaffes til 
Veje og udsættes til de Klubber, der p· o 
centvis klarer sig bedst. 

Motormodeller vil flyve i følgende 
Klasser: 
a) MF-Klasser 1, 2, 3 og 4, 
b) l\lF-Klasser 5, 6 og 9. 
Modeller i Klasse 7 og 8 henregnes i a l 
eller b) eftersom Spændvidden er under 
eller over 100 cm. 

Svævemodellerne er inddelt i følgende 
Klasser: 

C. MF-Klasse 10, D. MF-Klasse 11 og 
D. MF-Klasse 12. 

Svævemodeller i Klasserne 13, 14, 15 
og 16 henregnes i Klasserne C, D og E , 
efter Spændvidden. 

Varighed danner Grundlag for Bedom 
melsen. 

Supplerende Oplysninger om Stævnet 
vil blive publiceret i FL YVs l\faj-Num
mer. ' 

lovrigt gives gerne nærmere Oplysnin
ger om Stævnet. Henvendelse til Propa
gandalederen: Johannes Thinesen, Fin
sens Alle 29, Odense. 

* 
DANSK l\lODELFLYVER FORBUND AF- NYE KLUBBER UNDER FORBUNDET 

HOLDER SIN 2 . LANDSKONKUR
RENCE I EN PINSELEJR PAA FYN. 

ODENSE MODEL-FLYVEKLUB havde 
i Pinselejren 19:37 gjort den Erfa

ring, at Modelflyvning med Konkurrence 
i en Lejr lader sig praktisere med stort 
Held. 

0 . M.-F. har, som ses under Meddelel
sen om Bestyrelsesmødet, tilbudt at ar
rangere en Lejr med Landskurrence i 
Pinsen for M. F., og det har Bestyrelsen 
med Tak modtaget. 

0. M.-F. nedsatte i Februar en Stæv
nekommission bestaaende af Otto l\lad
sen, Johannes Thinesen og Per \Veis
haupt. Denne Kommission har udfor
met et Program for Lejren og sendt 
Indbydelser ud til samtlige Klubber un
der M. F. i Slutningen af Marts l\laa
ncd. I 

lndmeldelsesfristen udløber den 24. 
April. Med Indmeldelsen skal følge 5 
Kr. pro persona, Angivelse af alle Model
ler og hvilke Klasser, de skal flyve i, 
Meddelelse om, hvornaar Ankomsten 
kan forventes, og om Telte kan medbrin
ges. Ekstraindmeldeiser mellem 24. April 
og 14. Maj mod et Gebyr af 7,50 Kr. 
modtages. 

Lejren vil blive afholdt i Dagene 27.-
29. Maj 1939. Hvis intet bedre Terræn 
findes i nær Fremtid, vil Lejren atter 

OG 2 NYE FORl\lÆND. 

AT der er Gære i dansk Modelflyv
ning, viser de mange nye Rekorder 

og de nye Modelflyveklubber, der stadigt 
indmelder sig i M. F. 

Følgende Klubber er indmeldte siden 
sidste Nr. af FLYV gik i Trykken: 
Modelflyveklubben •Termik•, Fmd. Jør

gen Mortensen, Slangerupgade 20, 
Hillerød. 

Modelflyveklubben •Glif«, Fmd. Frans 
Norvig, Veslerbyvcj 14, Gentofte. 

Ølgod Modelflyveklub, Fmd. Kai Niel
sen, Nørregade, Ølgod. 

Vanløse Modelflyveklub, Fmd. V. 0 . An
dersen, Aalekistcvej 108 B, Vanløse. 
Sidstnævnte Klub blev stiftet 5- 3. 
Den øvrige Bestyrelse er: Sekretær, 
Sn{?førerfuldmægtig Poul E. Øster
gaf rd, Flakholmen 23, Vanl.; Kas
ser :r, 0. Hansen, Dybendalsvej 62, I, 
Vat løse; og Flyve- og Værkstedsle
der 0. Møller. 

Adresse1 paa Rønne Modelflyveklub er 
nu: <'md. Arne Lind, Søndergade 45, 
Røn e. 

Aalboq; .Modelflyveklub har nu følgen
de Bestyrelse: Formand, Einar Jen
sen, Roslrupsvej 9; Næstformand, 
Orln Sørensen; Flyveleder, Alf Houl
berg; Kasserer, Helmut Bach og 
Træfort Thomsen. 



ModelØyvekonkurrencerne paa Pilebakken 12. Marts. i Spændvidde, konstrueret af Brd. Friis. 
Den fløj meget roligt til Forskel fra de 
smaa Modeller som RJ-9 o. a . Giganten 
kom under en Flyvning i Hakflugt og 
endte paa Snuden i en Sø med et stort 
Plask - til samtlige Deltageres Moro. 

PAA Invitation af 0. M.-F. kom 14 
Medlemmel' af •F!'edericia II« med 

ca. 16 Modellel' i Rutebil til •det dan
ske Rhøn« Søndag d. 12. Ma!'ts. 

Eftel' nogle Trimningsflyvningel' paa
begyndtes en Klubkonkurrence efter Reg
lerne, der er fastsat for Pinsekonkurren
cen. 

Klasse C (Svævemodellel' under 100 
cm i Spændvidde): 

Nr. 1 blev Johs. Thinesen med en RJ-9 
Tandem med et Gennemsnit paa 21,6 sec. 
Da •Pinsereglerne« giver 10 % ekstra 
for uortodokse Modeller, blev Resultatet 
23. 7 Points. Johs. Thinesen salte uden
for Konkurrencen en ny Danmarksre
kord med RJ-9 i Haandstart med Tiden 
25,6 si:c. Denne Rekord vil, naar den 
bliver anerkendt, tilfalde RJ-9 Komtruk
tør og Ejer, Sekretær i 0. M.-F., Hr. Ri
chard Jensen. Planerne er F .J.4 Plan
celler, hvoraf det forreste har V-Form. 

Nr. 2 blev Oxholm, F . II med en 
Pimpf. Tid: 17.7 sec. 

Nr. 3 blev H. Christiansen, 0 . M.-F med 
F. J. 3 som Svævemodel i Tiden 10,5 
sec. Øvrige C-Deltagere var Mortensen, 
F. II med en F. J. 1, og Jensen, F. II, 
med en •Flyv 1«. 

Klasse D (Svævemodeller fra 100-150 
cm Spændvidde): 

Nr. 1 blev H. Koopmann, 0. M.-F., 
med en Baby Special (med Næsefinne) i 
Tiden 43,3 sec. 

Nr. 2 blev Willy Olsen, 0 . M.-F., med 
en omkonstrueret Baby (lettere Krop
konstruktion, Pritschow Plan og Næse
finne) med Gennemsnits iden 36,6 sec. 
Denne Model opnaaede Konkurrencens 
bedste Tid: 1,20,0. 
Forbillede - GRUNAU BABY. 2 Sæt Ha
lefinner med et Gennemsnit paa 44,7 sec. 
Denne Model gav sin Ejer et stort Chok 
ved at flyve mod et stort Drivhus med 
en pinlig Kursstabilitet. Klimax kom, da 
den tunge Model strøg hen over Drivhu
set uden at røre det. 

Nr. 2 blev Per Weishaupt, O.M.-F., 
med den haleløse Svævemodel KS-S3, 
der opnaaede et Gennemsnit paa 35,5 sec. 
plus de 10 % : 39 Points. En Flyvning 
paa ca. 300 m vil sikkert blive aner
kendt som O.M.-Rekord. 

Nr. 3 blev Hans Jacobsen, O.M.-F., 
med en STROLCH i 37,3 sec. 

De øvrige Deltagere i Klasse E var 
Henning Ploug fra F II med en Gensch, 
Willy Olsen, O.M.-F., med en STROLCH, 
Povl Jensen, F 11, med en ret tung Selv
konstruktion baseret paa >Del' grosse 
Winkler c samt Kaj Jensen med en KS-
33. 

Klasse A og B (Motormodeller) : 
Nr. 1 blev Willy Olsen med RXl med 

et Gennemsnit paa 33,8 sec. 
Nr. 2 blev Eivind Petersen, O.M.-F., li

geledes med RXl i Tiden 30,8. 
Nr. 3 blev Riisz, F. II, med •Jupiter• , 

29,4. 
De andre Il-Deltagere var Kaj Han

sen, F. II, med en F. J . II med BABY, 
Svend Hermann, 0 . M.-F., med en F . J. 
2 og Hans Jacobsen, 0 . M.-F., med en 
BABY. 

Klasse E (Svævemodeller mellem 150-
350 cm i Spændvidde): 

Nr. 1, Jørgen Nissen, 0. M.-F., med sin 
Selvkonstruktion •Butterfly« (Fuselagen: 

Nr. 3 blev Orla Rasmussen, F II, med 
F J 8: Gennemsnit 11,0 sec. 

Henning Ploug, O.l\L-F., startede t n 
enkelt Gang i Konkurrencen med en 
Pritschow og opnaaede 18,6 sec. 

•Fredericia Ile stillede saaledes 12 
Mand mod Odense Model-Flyveklubs 14. 

Resultatet af Konkurrencen gav 4 Før
stepladser, 3 Anden- og 2 Trediepladser 
til O.M.-F., del' saaledes sejrede. F II fik 
1 Andenplads og 2 TrNlienlarlser. men 
F II har jo heller JKKe saa 11oat Kend
skab til Terrænet som O.M.-F. 

Udenfor Konkurrencen blev del' fløjet 
med en stor Svævemodel paa ca. 3 m 

Vejret var ret godt med Sol af og til. 
Vinden skiftede af og til i Styrke, saa der 
baade kunde flyves med de tunge Svæ
vemodeller og de lette Balsamotormo
deller. Midt under Konkurrencen be
gyndte det at sne, uden at man hørte op 
af den Grund. 

Dagen sluttede med, at O.M.-F. ud
bragte et Leve F. II. 

NYE REKORDER? 
MED forøget Hastighed gaar Rekorder

fremad. Siden ~iilst er der sat 16 
Rekorder: 

Klasse 1a: Frede Christensen fra Model
flyveklubben >Merkur< i Ros
kilde har opstillet en af de 
manglende Rekorder i Klassen, 
idet hans •Kolibri« den 12.2 
fløj 76 m. 

Klasse 3a: H. Schrøder fra ,Hawkc har 
med sin Selvkonstruktion HS 70 
sat Rekorden op til 44,4 Sekun
der den 19.2.1939. Modellen er 
en Stokmodel m ed to over hin
anden liggende Stokke. Model
flyverne bedes altsaa bemærke, 
at dette er tilladt. selv om der i 
Rekordreglernes§ 5 staar , Gum
misnoren maa kun anbringes 
uden paa Stokken •. Modellen 
er 74 cm i Spv., har 6,7 Kv.-m 
Planareal og vejer 71 g. Pro
pellen er med Kugleleje og har 
fældbare Blade. 

Klasse 3b: H. Schrøder satte samme Dag 
med samme Model Haand
startsrekorden op til 54,4 Sek. 

Klasse 7n: Den 12. 2. satte Formanden for 
•Merkur •, Hr. Sven Hansen, en 
Distancerekord med Jordstart, 
idet hans Selvkonstruktion 
>Bim-Bam 4c fløj 16 m. Det 
var en haleløs Motormodel paa 
50 cm Spændvidde. 

Klasse Bh: Niels Hassing satte den 19.2. 
den første officielle danske Re
kord med en Benzinmotormo
del, idet hans •Privateer« fløj 
1 Min. 43,9 Sek. Den er et 
højvinget Monoplan paa 225 
cm Spv. og med 67,5 Kvdm. 
Planareal. Planbelastningen er 
28 g/Kvdm. Modellen er ud
styret med en svensk Motor 
paa ¼ HK. 

ABSOLUT REKORD A: N. Hassing, Cir
rus, slog med sin Benzinmo
tormodel samtidig den absolut
te danske Motormodelrekord, 
der altsaa nu er paa 1 Min. 43,9 
Sek. Den gamle Rekord tilhør
te P. Kuniss, Hawk (dengang i 
•Condor«), og var paa 1 Min. 
33,0 Sek. Det var vel egentlig 
ikke forudset. at Benzinmotor
modellerne og Gummimotor
modellerne skulde konkurrere 
i samme absolutte Klasse, men 
indtil videre maa det ske efter 
de nu gældende Rekordregler. 

Klussetoe: Jørgen Bendix Petersen fra 
Holeby Modelflyveklub satte 
den 19.2. Distancerekorden op 
til 1375 m med sin F J-1. Den 
gl. Rekorp tilhørte J. A. Lar
sen, •Arrowc og var paa 1150 
m. Det er glædeligt at se, hvor 
de nye Klubber straks tager fat 
paa at sætte Danmarksrekor
der. 

Klasse 11: Mogens Friis, Formanden for 
,Fredericia II • , erobrede den 
5. Marts Distancerekorden i 
Haandstart fra sin Klubkam
merat Poul Jensen. Friis's 
Selvkonstruktion •Jupiter« fløj 
paa Klubbens Hang 840 m, me
dens Jensens gamle Rekord 
var paa 720. 

Klasse 16: Odense Model-Flyveklubs Se
kretær, Richard Jensen, har ta
get fat paa at udfylde alle de 
tomme Pladser i Tandem
klassen. Modellen er en Selv
konstruktion, hygget op af to 
F J-4 Planer. Planbelastningen 
er 15,5 g/Kvdm. Den 2. Marts 
opstillede han Distancerekor
derne : Haandstart 70 m, Høj
start 130 m. Den 9. Marts var 
der to Stopure med ude, og en 
Haandstartsrekord paa 14 Se
kunder samt en Højstartsre
kord paa 24 Sek. blev op
stillet. 

Klasse 16: Den meget energiske Model
flyveklub •Merkur , udfyldte 
den 5. og 7. Marts de fire tom
me Pladser i Klassen for sty
rede Svævemodeller. Det var 
Klubbens Formand, Sven H,m
sen, der med en Selvkonstruk
tion paa 99,5 cm Spv. d en før
ste Dag opstillede Haandstarts
rekorderne med 14,5 Sek. og 
141 m, og den anden Dag Høj
startsrekorderne med 27,8 Sek. 
og 540 m. Det var Pendulsty
ring, virkende paa Højderoret 
saaledes, at der i et Dyk blev 
givet Højderor. Det vilde værl• 
interessant at høre lidt nærme
re om, hvordan Systemet vir
ker. 

Rettelse III Klasse 10. I vor Omtale af 
Rekorden i Klasse 10 i sidste Nummer af 
Flyv fremgik det ikke klart, hvordan 
denne to Gange blev slaaet med korte 
Mellemrum; det var Otto Madsen, OM-F, 
der den 29. Jan. Kl. 11,15 satte Rekorden 
op til 1 Min. 35,9 Sek. med en F Jl, hvor
efter Svend Skou ikke en Time senere 
forbedrede Rekorden til 2 Min. 4,5 Sek. 
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at 
VAREMÆRKE 

Ca. 15. April 
etableres Danmarks første 
S PECI A LB UTI K indenfor 
FLYVEMODEL-Omraadet 

Gothersgade IS I 
København K. 

forretningens Navn bliver: 

Fritids-Sporten 
og har som S P E C I A L E 
AL MODELBYGNING 

Største Udvalg i Byggeplaner 
til alle Arter Flyvemodeller 

(over 200 forskellige) 

Skibsmodeller 
Kajakker 
Sejlbaade 
Motorbaade 

lærebøger 
Byggesæt 
Færdige Modeller 
Materialer & Tilbehør 

Stort Katalog med over 
100 Illustrationer mod 
Indsendelse af 50 Ørel 
i Frimærker. 

Husk Jldressen: 

Gothersgade 151 
København K. 

(lige v. farimagsgade) 
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FRITIDS-SPORTEN. 

V I har faaet tilsendt et nyt Katalog 
fra F. N.-Forlaget over Modelsvæ

veplaner og anden Fritids-Sport. Der 
er særlig Grund til at bemærke de 
mange kendte tyske Rekord-Modeller, 
der er righoldigt repræsenteret, men 
ogsaa af Dekorationsmodeller er der et 
stort Udvalg. Af Litteratur er der og
saa meget af Interesse for Modelfly
vere. 

F. N.-Forlaget aabner i Forbindelse 
med den kendte Modelbygger Helge 
Nielsen om kort Tid en Forretning 
med Modeller af saavel Svæveplaner 
som Baade og megen anden Fritidsbe
skæftigelse under det betegnende Fir
manavn FRITIDS-SPORTEN, og vi hil
ser med Glæde dette Tegn paa Initiativ, 
der forhaabentlig nu bidrager yderli
gere til at lette Adgangen til at komme 
i Besiddelse af de Materialer, Ungdom
men ønsker at anskaffe til Brug for de 
forskellige Sportsinteresser. 

FOR ANDEN GANG! 

D ANSK MODELFLYVEINDUSTRI i 
Skjern har igen overtaget •Model 

Materiale•, Tarm, med Eneret til at for
handle Benzinmotoren RX og Motormo
dellen RXI, der har Thermalider som 
Prototype. 

Hr. Sv. Herborg skriver: 
•Angaaende SV-Hl-Recordsvæveplanet~ 

Flyveegenskaber i Forbindelse med den 
tyske BABY mener jeg, at der er For
skel paa, om Modellen haandstartes fra 
en Høj eller den startes fra en •Bjerg
top• paa 126 m som Pilebakken ved 
Tommerup. Da der ikke ret mange Ste
der her i Landet findes saa store Toppe, 
betyder det, at f. Eks. Flyvere, der bor i 
Vestjylland, ikke har nogle Chancer for 
at sætte Haandstartrekordcrne i Vejret•. 
Dertil er at sige, at der ingen Modelfly
veklub er i Tommerup, og at de Rekor
der, der er sat der, er sat af Medlem
mer af 0. M.-F., som har maattet cykle 
de 16 km til Tommerup. Derfor er der 
heller intet til Hinder for, at andre Klub
ber, der ikke har saadanne •Bjergtoppe < 
i Nærheden, at de kan arrangere lign. 
Ekspeditioner, som 0. M.-F.s Til Lands
konkurrencen i Pinselejren 1939, som 
sikkert holdes paa Pilebakken, faar alle 
lige Chance, og SV-Hl fnar Lejlighed til 
at hævde sig overfor BABY. 
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I [f1 l1:, fY ff/ I 
leveres i Abonnement af 
enhver Bog- og Bladhand
ler i Danmarlt. - Huslt 
al forny Deres Bestilling 
- eller meddel at De er 
fast maanedlig Køber, saa
ledes at Deres Blad altid 
er reserveret Dem. 
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FLYV'8 

Model8yvekonkurrence. 

Modelflyvekonkurrencen med Mo
dellen FLYV l er nu i fuld Gang 

og har faaet stor Tilslutning fra alle 
Egne af Landet. Af de allerede ind
sendte Resultater fremgaar det, at 
FLYV 1 trods sin Lidenhed har frem
ragende Flyveegenskaber saa baade 
Begynderen og den mere erfarne Mo
delflyver vil faa Glæde af at flyve 
Modellen - og saa er der jo ogsaa 
de mange Uge- og Maanedspræmier 
at konkurrere om, saa det gælder om 
at indsende Kuponerne efter endt 
i?lyvning. 

Første Uges Præmie blev vundet af 
Jørgen Holm Rasmussen, Jernbanega
de 5, Assens, med en Flyvetid paa 39 
Sek. 

Anden Uges Præmie blev vundet af 
l{jeld Rasmussen, V. Havnevej 14, Ka
lundborg. 

Der er desuden indsendt Kuponer 
for Flyvninger fra 12. og 13. Marts, 
men da Konkurrencen først begyndte 
den 15. Marts, kan disse Kuponer ilcke 
komme i Betragtning ved Bedømmel
sen - prøv igen! 

Regler for Deltagelse i F Ly v•s 
Model8yvekonkurrence 

med Modelsvæveplanet ,Fl,~I) -f. 
Vi gentager Reglerne for Modelfly

vekonkurrencen, som var trykt i 
FLYV Nr. 3, hvor ogsaa Tegning til 
Modelsvæveplanet FLYV 1 findes. 
!øvrigt kan man faa saavel Byggesæt 
som færdigt Svæveplan, hvortil vi 



------------------------------""!! 
KUPON for Deltagelse i FLYVS Konkurrence 

med .Modelsvæveplanet F I, J V '1 
Indsendes til FLYV'S Ekspedition, Vesterbrogade 60, København K. 

Undertegnede Porm,•~; for :od~lflyveklub bevidner herved at 
u myn ge erson 

Navn __ _ 

Adresse 

har fløjet Modellen F I, l) I> -i Min. _ Sek. - Distance m 

den_ 
Dato 

Vidne: 

Adresse 

I Tilfælde af at jeg vinder Ugepræmlen, ønsker jeg: A - B - C (det Ikke ønskede overstreges). 

Kuponen Indsendes I lukket Konvolut, mrk.: Modelflyverkonkurrencen, Dagen etter at Flyvningen er foretagøl, 

henviser paa Bestillingsseddelen 
Bladet. 

1. Konkurrencen er kun aaben for 
Modeller af FLYV 1. 

2. Resultaterne skal indsendes paa 
de i FL YV's Marts-Nummer eller 
de i Byggesættet værende Ku
poner. 

3. Resultaterne skal være attestere
de enten af Formanden for en 
Modelflyveklub eller af en fuld
myndig Person, der har overvæ
ret og kontrolleret Flyvningen. 
Tiderne skal være kontrollerede, 
enten med et Stop-Ur eller med 
to alm. Ure med Sekundviser. 

4. Kun Resultater af over 10 Sekun
ders Flyvning kan indsendes. 

5. Starten kan være enten Haand
start eller Højstart, men den skal 
foregaa direkte fra Jorden. 

UGEPRÆMIER 
6. Hver Uge præmieres den længste 

Flyvetid med een af følgende 
Præmier efter eget Valg: 
A: Dansk Flyvnings Historie. 
B: Frank A. Swoffer: Lær at 
flyve. 
C: 1 Aarsabonnement paa FLYV. 

MAANEDSPRÆMIER 
Hver Maaneds bedste Resultater ef

ter de indsendte Kuponer præmieres 
med en /. Præmie og en 2. Præmie be
staaende af et Bygl(esæt af anerkendt 
Konstruktion; der udsættes mange for
skellige Typer. 

Komplet Byggesæt til 

.Modelsvæveplanet Fl,JI) -f. 
Pris Kr. 2!!!! 

FLYV , Nr. 3 med Tegning 
og Byggevejledning tll Bygning af 

Modelsvæveplanet Fl,JI) '1 
Pris 36 Øre 

HOVEDPRÆMIEN 
Det bedste Resultat efter at Konkur

rencen den 15. Juni er afsluttet, præ
mieres med et 

Sfop•U&-. 

Af Præmielisten 
over de udsatte 1. og 2. Præmier i 

de maanedlige Konkurrencer nævner 
vi: 

W.12. Fabrikat: Erik Willumsen. 
W.17. Fabrikat: Erik Willumsen. 
F.J. 1. Fabrikat: Familie-Journalen. 
F.J. 2. Fabrikat: Familie-Journalen. 
Merkur. Fabrikat: Dansk Modelflyve-

industri. 
Gloria. Fabrikat: Dansk -Modelflyve

industri. 
S.V.H. 1. Fabrikat: Dansk Modelflyve

industri. 

Desuden har >Modelmaterialec ud
sat 2 Byggesæt Rxl. 

lalt konkurreres der om 12 Bygge
sæt foruden de øvrige Præmier. 

»FLYV I« 
Spændvidde. . . . . . . . . . . . . . . . . 49 cm 
Tegning ................. Kr. 0.25 
Byggesæt. . . . . . . . . . . . . . . . Kr,., 2.00 
Færdig Model ........... Kr. 4.50 

Alle Dele er færdig tllskaarne 
og Planlisterne bøjede I V-Form 

»SUPER W 12« 
Spændvidde ................. 97 cm 
Planbelastning. . . . . . . . . ca. 15 g/dmll 
.SUPER W 12• er e11 Model I Klasse X. 
Byggesættet indeholder foruden Teg
ning i fuld Størr. en detailleret Bygge
anvisning og en Flyveinstruktion be
regnet paa Begyndere. Den færdige 
Model kan Ikke blive god, hvis ikke 
alle Delene er ganske nøjagtigt, som 
angivet paa den tilhørende regning, og 
da Byggesættene bl .SUPER W 12", 
ligesom .FLYV l" og .W 17", inde
holder alle Delene færdig tilskaarne 
og udstandsede, kan Fremstillingen af 
Modellerne blive udført med et Maksi
mum af Nøjagtighed og i et Minimum 
af Tid. Flyveinstruktionen er beregnet 
paa Bygyndere, saa de kan faa den 
nødvendige Undervisning og Træning, 
før de gaar i Gang med • W 17•. 

»W 17« 
klar til Beklædning 

Spændvidde ................ 145 cm 
Planbelastnmg. . . . . . . . . ca. 18 g/dm!l 
Den fulde Glæde af Flyvning med en 
Model faar man kun, naar den er vel

bygget, og det er en Fornøjelse 
at samle en • W 17•, hvor alle 
Delene, der leveres færdig
tilskaarne, passer ganske 11øj
agtigt sammen. • W 17" er i 
Klasse XI. 

Rygge- Færdig 
sæt Model 

• W 12· Kr. 6.00 Kr. 18.00 
• W 17· Kr. 12.75 Kr. 36.00 

Byggesættene leveres komplet med 
overskuelig Tegning, udførlig Bygge
og Flyveinstruktion. Alle Dele saasom 
Ribber, Spanter, Næseklodser, Lister 
o. I. er færdig tilskaame Intet Værktøj 

n10dvendigt. 

Forlang Prisliste over • W • Materialer 
hos Deres Forhandler, 

En Gros: 

Erik Willumsen 
5, Kronprlnsensgade - København K 

Tlf. Central 9230 
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NYT FRA ALLE LANDE 

PROGRAM FOR UDDANNELSE AF 
20.000 SPORTSFLYVERE AARLIGT. 

P RÆSIDENT ROOSEVELT har god
kendt et fra de civile Luft! art.~

myndigheder til Regeringen indsendt 
Program for Uddannelsen af 20.000 
Sportsflyvere om Aarel, udtagne 
blandt samtlige U. S. A.'s Studenter, 
- og til de forberedende Arbejder er 
der bevilget 100.0()0 Dollars. Planw 
gaar ud paa, al Flyveruddanne/sen 
skal finde Sled i Undervisningsperio
dens 2del Semester. For at f aa fast
lagl en nøjagtig Plan for Uddannelsell, 
vil der i første Omgang blive uddan
net 300 Studenter fra 12 forskellige 
Universiteter og l(ollegier, der hver 
vil faa 50 Timers Flyveulldervisning, 
som .~kønnes for værende tilstrække
ligt til Opnaaelse af det civile Privat
flyvercertifikat. Elevernes A /der bli
ver mellem 18 og 25 Aar. Naar Pro
grammel skal gellnemføres i sin Hel
hed, regner man med i Løbet af eet 
Aar al kunne uddanne 20.00·0 Flyvere, 
udtagne blandt 1.200.000 Universilels
Universitets- og J(ollegieelever. Denne 
Uddannel.~e vil komme til al koste 9¾ 
Millioner Dollars. 

DEN ENGELSKE LUFTPOST. 

E FTER at del engc/.~ke Postvæsen 
har besluttet at lade al Brevpost 

til de oversøiske Rigsdele besør!Je ad 
Luftvejen uden Ekstraporto, medfører 
de engelske Luftlinere hver Uge ca. 1 
Million Breve fra England til mier.~ø
iske Bestemmelsessteder. 

FOCKE-WULF »CONDOR« TIL 
FINLAND. 

D ET finske Luftfartselskab Aero 
O/Y har købt 2 Stk. Focke-Wulf 

F. W. 2()'0 >Condor« Trafikmaskiner 
med Pratt & Whilney-Hornetl Moto
rer. 

EN KRAFTIG ARMERET LET LUFT-
KRYDSER. 

D EN nyeste Serie af Brislol Blen
heim Bomber har en største Ha

stighed under vandret Flyvning paa 
4711 km/T og en Række.vidde paa om
trent 32,'00 km, medførte fuld militær 
Last. Helt forude i Kroppen, hvorfra 
der er god Sigt til alle Sider, arbejder 
Bombarderen. Midtskibs er anbragt el 
Maskingeværlaarn, der kan sænkes 
ned under Kroppen. Der er endvidere 
Maskingeværstandplads øverst paa 
Kroppen. Maskinen er udstyret med 
to Brislol Mercury VJ/1 luftkølede Mo
torer. Del britiske Royal Air Force er 
allerede i Besiddelse af flere Hundrede 
af denne Maskintype. 

Bri.~tol Blenheim Bomber. 

HASTIOHEDSREKORD MED 2 TONS 
NYTTELAST. 

Flyveme Seiberl Of/ 1/eillt:. 

DEN 19. Marts blev der sat ny inter
national Hastighedsrekord for 

Flyvning med 2000 kg Nyttelast, idet 
en Junkers Bombemaskine opnaaede 
at flyve 517 km/T. Flyvningen strakte 
sig over en Distance paa 500 km, der 
blev gentaget lo Gange. Maskinen var 
en nykonslruerel Bombemaskine, som 
Junkers havde leveret til det tyske 
Luftvaaben, og den var udstyret med 
to Junkers .Jumo 211 Motorer. Besæt
ningen bestod af Flyveren, Ingenior E. 
Seiberl, og lngenior I(. 1/eintz. 

Den hidtidige Rekord var paa 174 
km/T. 

EEN TRAFIKFL YVEMASKINE 
OM DAGEN. 

LOCl(HEED Fabriken i Amerika har 
ha{ t el travlt Aar i 1938, idet den 

har solgt for ikke mindre end 10 Mill. 
Dollars Flyvemateriel. Og saa vil inde
værende Aar endda give langt mere at 
be.~tille. Man har for Tiden Bestillin
ger paa F[yvemasldner til et samlet 
Beløb af 30 Mill. Dollar, der alle skal 
leveres i Løbet af 1939, og man regner 
med fra 1. April al skulle kunne frem
:,lille een Trafikflyvema.~kine pr. Ar
bejdsdag. 

FABR,IKS AKTIEBOLAG 
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FOKKER G.I 
TOMOTORET DYKKEBOMBER 

GARANTERET STØRSTE VANDRETTE 

HASTIGHED: 

MED BRISTOL nMERCURY" VIII 475 km/r. 
MED BRISTOL "PERSEUS" X 485 km/r. 

PAA GRUND AF LUFTBREMSERNE 

BLIVER DEN STØRSTE DYKKE

HASTIGHED BEGRÆNSET TIL 

480 km/r. 

N. V. NEDERLANDSCHE VLIEGTUIGENFABRIEK FOKKER 
AMSTERDAM 
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En Formation af .British Air Force•s 
Blenheim Maskiner. 

• ,.BRISTOL 11 Blenheim Bombemaskinen, der 
er udstyret med to " B RI S TO L II Mercury 
Motorer er uden Tvivl Nutidens mest yde
dygtige Bombemaskine. ,, BLE N H E I M II er 
en hyperhurtig Maskine med stor Rækkevidde, 
usædvanlig Manøvredygtighed og ypperlige 
Start- og Landingsegenskaber, der gør det 
muligt at anvende enhver almindelig Flyve
plads uden at løbe nogen som helst Risiko. 

" 
BRISTOL" 

BIÆ H61 
BOfflB€R 

" 

THE BRISTOL AEROPLANE CO. LTD., FILTON, BRISTOL, ENGLAND 
REPRÆSENTERET I DANMARK 00 ISLAND VEDA. B. C. HANSEN COMP., INDUSTRIBYO N INOEN, KØBENHAVN V. 

PRIS: 
Pr. Aargang Kr. 4,20 
Pr. Nummer 35 Øre 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbrogade 60 • Telf. 13404 



Nr. 5 
1939 - 12. Aarg. 

KØBENHAVNS LUFTHAVN 
LØNSTRUP-LEJREN li DANS:; ø0s~•.r.;,";,·t::.·~UNDS 
DET ENftELSKE. LUFTVAABBN 

Falrey F 

28 SIDE 
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INTERNATIONAL HASTIGHEDS-

REKORD! ' 
DET GODE ~RBEJDES TiRIUMF 

• JUNKERS BOMBEMASKINE 
MED 

J U N K E R S Flyvemotorer J U M O 211 
OG 
JUNKERS helautomatiske 

STILBARE PROPELLER 
har med en NYTTELAST paa 
2000 kg s a t i n t e r n a ti o n a I H a sti g
h e d s r e k o r d p a a 517 km / T. 

. ', •. ·. . i".~ 

......... _ ,'' ·. 
·. i . '/. 

1 

J U N K E R S F L U G Z E U G - U N D - M O T O R E N W E R K E A. - G. , D E S S A U 

(> ,. 
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(LOVBESKYTTET) 

A\§IP IDOIPIE 

ENEFABRIKANTER: 

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE 
RØD DOPE 
FortyndlngsvædsJc1? samt Identificeringsfarver og Specialfarver 

½ 0.. IF li A\ § IP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TELEFON C. 6S, LOKAL 12 og 22 

Daglig Forliindelsa mad alle Europas større Byer -s-
DDL 
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DET OFFICIELLE ORGAN FOR 

Det 
Kongelige 

Danske 

Aero
nautlske 
Selskab 

DANSKE FLYVERE 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MCOELfLYVER FORBUND: 

AALBORG FLVVEK LUB 
DANSKE PRIVATFLYVEREt 
VESTJYSK ,FLVVEKLUB 

Tidsskrift for 

cif 
~i~ 

~-.......... ~ 

,TRAFIKFLYVNING • MILITÆRFLYVNING 
SPORTSFLYVNING 

SVÆVEFLYVNING • MODELFLYVNING 

I R a d a· k t I o 'n a n : 
Kapta)n J. FOL TMANN 
Kapta)n ERIK LÆRUM 
.Ansv. overfor Presseloven 1 

EJVIND CHRISTENSEN 

EOertryk uf ,FLYV,s ArtiklPr uden 
Kildeongivelse er i k k e t 111 od t. 

Nr. 5 Maj 1939 12. Aargang 

DEN NY HOVEDBYGNING 
P AA KØBENHAVNS LUFTHAVN 

Af Direktøren for Luftfartsvæsenet, 
Knud Gregersen. 

Københavns Lu( thavn, Kastrup. 

DA den Administrations-og Ekspe
ditionsbygning, der nu staar for 

Nedrivning, blev taget i Brug i Apr.l 
1925, husker jeg, at jeg med nogen 
Bekymring spurgte mig selv, om der 
nu ogsaa kunde ventes en Trafik paa 
Havnen, der vilde kunne gøre det for
svarligt, at der af Staten var anvendt 
saa forholdsvis betydelige Beløb paa 
Havnens Anlæg. Udviklingen har 
gjort denne Bekymring til Skamme. 
Antallet af ankomne og afgaaede 
Luftfartøjer er steget fra 2.298 i 1925 
til 15.446 i 1938, og samtidig er Pas
sagerantallet, incl. Transitpassagerer, 
vokset fra 5.082 i 1925 til 65.178 i 
1938. -

Opførelsen af den ny Hovedbyg
ning er et Led i det Program for Mo
dernisering af Lufthavnen, der blev 
lagt af Minister Fisker kort efter hans 
Tiltrædelse som Luftfartens Minister. 
De foregaaende Led i denne Moder
nisering var Opførelsen af Radiobaa-

ken samt Opførelsen af den ny 3. 
Hangar, der er af saa anseelige Di
mensioner, at selv de største l\faski
ner, der trafikerer Havnen, kan rulle 
ind gennem dens Portaabning. Saa 
fulgte den ny Hovedbygning med til
hørende Terrænarbejder og Vejarbej
der. Endnu stanr tilbage af Program
met en Udvidelse af Betonfeltet ud 
mod Flyvepladsen samt en Udvidelse 
af Lufthavnen mod Vest ved Erhver
velse af et Areal paa ca. 40 ha langs 
Havnens Vestgrænse. Til disse Ar
bejder er de fornødne Bevillinger al
lerede til Raadighed. 

Den ny Hovedbygning er opført af 
Arkitekt Vilhelm Lauritzen paa 
Grundlag af det Projekt, han i sin 
Tid indgav, og som ved Arkitektkon
kurrencen vandt 1. Præmien. 

For Konkurrencen var der af et af 
Ministeriet nedsat Udval~ udarbejdet 
et Program, hvori var præciceret de 
Krav, der af Brugerne: Luftfartssel-
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Hallen med Ekspeditionsskranken. 

skaberne og de forskellige Institutio
ner maatte stilles til en saadan Bygning. 

I Bygningen, der er 110 m lang, 25 
m dyb og 11,5 m høj, og ved hvis 
Anlæg der er taget Hensyn til even
tuelle senere Udvidelser, findes som 
det centrale Led en Hal paa 735 m• 
til Ekspedition af Passagerer og 
Gods, endvidere Kontorer - ialt el 
Areal paa 1760 m• - til Brug for 
Luftfartsselskaberne, saavel vort eget 
som de fremmede, for Havneadmini
strationen, Flyveledelsen, Vejrtjene
sten, Radiotjenesten, for Postvæsenet, 
Toldvæsenet og Politiet. I Bygningens 
vestre Ende er der indrettet en Bo
lig for Portneren med tilhørende 
Vagtlokale, i den østre Ende findes 
Køkkenlokaliteter samt Ventesal og 

Sportsflyvere. 
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Porbindelse søges med 
nogle Sportsflyvere, som 
kunne tænke sig at blive 
Parthavere i en ny Sports
maskine. Alle Oplysnin
ger faas igennem Billet 
mrk. ,,Sportsm~skine", 
PLYV's Kontor, Vester
brogade 60: Kbhvn. V. 

Restaurant vendende ud imod Flyve
pladsen. Til Restauranten hører 2 
Terrasser, en foran Restaurationslo
kalet ud imod Flyvepladsen og en 
paa Taget over Restaurationslokalet. 
Der regnes med, at der ialt vil kunne 
serveres for 350 Gæster i Restauran
ten og paa Terrasserne. 

Bygningen er udstyret med moder
ne tekniske Anlæg: Rørpost, automa
tisk Telefon, Højttaler, Opvarmning 
gennem Straalevarme (>Crittall-Syste
metc ) m.v. 
, I Forbindelse med Bygningen er 
der under Udførelse en Række Ar
bejder i Terrænet. Langs hele Byg
ningen og ca. 55 m ind paa Flyve
pladsen bliver der tilvejebragt en 
Betonforplads til Brug• ved Passage
rernes Ind- og Udstigning af Maski
nerne. Alle Tilkørselsveje til Bygnin
gen bliver udvidet og istandsat, og 
Parkeringspladser til Busser og Auto
mobiler tilvejebragt; den gamle 
Rohrbackske Hangar og Kantinebyg
ningen ved >Krudthusetc, der virkede 
lidet pyntelige, fjernes, saaledes at 
Udsigten bliver fri ned til Stranden. 
Endelig bliver Lufthavnsvejen paa 
hele Strækningen fra Amager Lande
vej udvidet og istandsat, og >Knæk
ket« ved Maglebylillevej rettet ud. 
Den ledende Ingeniør ved disse Ar
bejder er Ingeniør Peschardt-Hansen 
fra Firmaet Bich & Krogboe. 

Da den gamle Hovedbygning i 
April 1925 blev taget i Brug, var den 
- hvor underligt det end lyder nu 

- en af de største Havnebygninger 
for civil Lufttrafik i Europa. 

Naar den nye Hovedbygning og 
alle de ovenfor omtalte Terrænarbej
der og Vejarbejder - antagelig om
kring Midten af Maj Maaned dette 
Aar - er fuldført, vil Kastrup Luft
havn eller, som dens officielle Navn 
nu er, Københavns Lufthavn ved Ka
strup, der indflyvningsmæssigt har 
en enestaaende gunstig Beliggenhed, 
være en af de største og bedst ud
styrede Lufthavne i Europa, foruden 
at den, i hvert Fald efter min Me
ning, i sig selv og gennem sin Belig
genhed vil være en af de smukkeste. 
Luftfartens Folk vil vide den Mini
ster Tak, som tog Initiativet til disse 
Arbejder, og som takkel være Bevil
lingsmagtens Forstaaelse af Luftfar
tens Sag saa lykkeligt har faaet disse 
Arbejder gennemført. 

Maa jeg til Orientering med Hensyn 
til Havnens Administration endnu 
kun tilføje, at medens Lufthavnen 
ved Aalborg og den offentlige Lan
dingsplads ved Esbjerg ejes af hen
holdsvis Aalborg og Esbjerg Kom
muner og adm.inistreres af disse, ejes 
Lufthavnen ved Kastrup, som det vil 
fremgaa af foranstaaende, af Staten 
og henhører under Ministeriet for 
offentlige Arbejder. Administrationen 
af Havnen er underlagt Direktøren 
for Luftfartsvæsenet og forestaas af 
Havnechefen, Hr. Leo Sørensen, der 
har været Havnens Leder fra dens 
Ibrugtagning i 1925, og som fra 1. 
April f. A. udnævntes til Havnechef. 

Det smukke Trappeparti op til Admi
nistrationskontorerne. 



Mobilt Natlandingsanlæg til Marinens Flyvevæsen 

S..t:..L \" om der allerede nu i de · fle
:,,Le a1 ,uanuens Lufttartøjer fin

des 111d.oygget .Projektører til Brug 
under Landmg i l\lørke, har man a1-
l!geve1, ligesom Udviklingen er gaael 
inden for den civile Luftfart, ment 
<let nødvendigt under Mørket'iyvning 
ogsaa al sikre en effektiv Oplysnmg 
al hele del Umraade, hvori Landrng 
skal foretages, ved Hjælp af store 
Lyskastere. 

Medens saadanne Lyskastere paa 
civile Lufthavne ofte er fast opstillet 
paa lave Taarne i Havnens Omkreds, 
er det Belysningsanlæg, Søværnet nu 
har anskaffet til Brug i Forbindelse 
med Jagerflotillen, opbygget paa 
Lastvognschassis. Anlægget bestaar af 
Lo omtrent ens Enheder, hvor selve 
Lyskasteren er Magen til de, der be
nyttes paa Lufthavnene i Kastrup og 
ved Aalborg. Lastvognschassiset tje
ner dels til Transport af Anlægget 
fra den ene Landingsplads i Terrai
net til den anden eller til Flyveplads 
og dels til Frembringelse af den nød
vendige Energi til Lyskasteren, idet 
der paa Lastvognene er opbygget en 
Dynamo, der ved et specielt Gear paa 
Gearkassen kan tilkobles Vognens Mo
tor. 

Selve Lyskasteren er anbragt, saa 
den kan hejses op og ned ad elektrisk 
Vej. I den øverste Stilling er Lys
punktet hævet 4 Meter over Lan
dingsarealet og muliggør herved til
strækkelig Belysning, selv i de Om
raader af Landingsfeltet, der ligger 
fjernest fra Lyskasteren. 

Med Lyskasteren i nederste Stil
ling - Kørestillingen - har man 
bestræbt sig for at gøre Anlægget saa 
lavt som muligt af Hensyn til Vognens 
Køreegenskaber, Garageforhold m. m. 

Lyskasteren kan drejes i Forhold 
til Vognen, saa man let kan dreje Ly
set lige op mod Vinden, uden at være 
nødt til at flytte Vognen, hvis Vin
den ændrer sin Retning lidt. 

Ligeledes kan Lyskasteren kippes 
og kantes lidt, saa man let og hurtigt 
kan indstille Belysningen rigtigt, selv 
naar Vognen staar og hælder- lidt. 

I Lyskasteren findes to Stk. elek
triske Glødelamper, der hver er paa 
iiOOO Watt. Lyset bliver ved Hjælp af 
Spejle og specielle Linser spredt ud i 
et vifteformigt Straalebundt, der 
spænder over ca. 80 Gr. i vandret 
Plan og over kun ca. 1 Gr. i lodret 

Marinens Flyvevæsens mobile Nallandingsanlæg. Lyskasteren kan hæves ad 
elektrisk Vej indtil 4 m over Landingsarealet. 

Retning. Dette Lysbundt straaler ud 
omtrent parallelt med Landingsare
alet, pegende skraat ned mod dette, 
saa Lyset rammer Jorden og belyser 
denne i et Omraade, der ligger mel
lem 300 m og 800 m fra Vognen. I 
dette Omraade skal Landingen fore
tages, og Belysningsintensiteten er 
her mellem 15 og 3 Lux i klart Vejr. 
( 1 Lux er den Belysningsintensitet, et 
alm. Julelys giver paa en Flade, der 
er 1 m fra Lyset). For at opnaa den
ne Belysning, maa Lysstyrken være 
meget stor, 2,2 Millioner Lys i Kær
nestraalen. l\lan kan i Almindelighed 
klare sig med 1 Lyskaster, men hvis 
Landingsarealet er ujævnt, f. Eks. bøl
get, vil det være en meget stor For
del at have begge Lyskasterne til 
Raadighed, da man herved ofte kan 
undgaa, at der paa Landingsarealet c~ 
store Dele (Sænkninger), der ligger 
i Skygge og derfor uoplyste hen. Ved 
Opstillingen af Vognene, maa man 
blot altid sørge for, at Flyveren un
der Landingen aldrig kan komme til 
at faa nogen af Lysstraalerne ind for
an fra Tværs, hvilket vil kunne blæn
de ham. -

De anvendte Chassis er OPEL 
BLITZ med Tvillingebaghjul. 

I Vognene er der desuden lavet 
Plads til forskelligt Hjælpemateriale 
til Brug paa forskellige Landings-

pladser i Terrainet. Der er saaledes 
i hver Vogn foruden Reserve Gløde
lamper til Lyskasteren Plads til 10 
Stk. Flagermus-Lanterner til Afmærk
ning af Forhindringer, Pladsbe
grænsning o. I., og den ene Vogn er 
udstyret med en Skyhøjdemaaler. I 
denne Vogn er der ogsaa anbragt en 
lille Benzinmotor, der trækker en La
dedynamo, som via en Ladetavle kan 
benyttes til Opladning af Akkumula
torer fra de Luftfartøjer, der er sta
tioneret paa samme Plads som Lys
kastervognen. 

Da disse Vogne her i Modsætning 
til alm. Lastevogne altid er >læsse
de«, er der paa Undersiden af Chas
siesrammen fast anbragt 4 Stk. Dun
krafte, der let og hurtigt kan løfte 
Vognen, saa denne, naar den ikke er 
i Brug, kan aflastes i Fjederne. 

Begge Anlæg er malet i de sædvan
lige Camouflagefarver. 

Med Anskaffelsen af disse lo Nat
landingsanlæg, maa det antages Ef
fektiviteten af Marinens Jagerflotille 
er blevet forøget væsentligt. 

Anlæggene er bygget af SIEMENS 
ELEKTRICITETS A/S, København, 
efter Specifikation, og Størsteparten 
af Arbejdet er dansk. 

Anskaffelsessummen for begge An
læg tilsammen har ligget omkring 
100.000 Kroner. 
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Maaling af store Flyvehastigheder 
9\'yVerdensrehcrd 

DEN tyske Luftkaptajn Dieterle har 
sat ny Verdensrekord i Hastig

hedsflyvning, idet han med en Hein
kel Landflyvemaskine, over en Bane 
paa 3 km, har opnaaet en Hastighed 
paa 746,66 km/ T. 

Med hvilken Nøjagtighed kan man 
bestemme denne fantasti.ske Hastig-

bragt to lige høje Stænger saaledes, 
at der fremkom et Rektangel paa 3000-
X 200 m (se Fig. 1). I Forlængelse 
af Rektanglets korte Sider blev der, 
50 m fra de forreste Maalstænger, op
stilet to Askania-Højfrekvens-Films
apparater med Motortræk. Stængerne 

hver af Rektanglets Endeflader 

l<amero 

A 

Kamera 
B 

t 
Svingningsskriver og Kronometer. 

Fig. 1. 

hed? Da Rekordstrækningen gennem
flyves paa knap 15 Sekunder, drejer 
det sig om at kunne maale Flyveli
den i Hundrededele og aller helst i 
Tusindedele af Sekunder. Dertil kom
mer, at Fremgangsmaaden ved Maa
lingen skal opfylde FAI's Bestemmel
ser, hvis man vil have, at Resultatet 
skal opnaa international Anerkendel
se, og det lægger et stort Ansvar over 
paa den, der skal fremstille Maalein
strumen terne. 

I det store Hele foretages Maalin
gen paa den Maade, at Flyvemaski
nens Passage mellem to Maalelinier 
optages paa Film, og Vanskeligheden 
ligger i at bestemme Flyvetiden paa 
en Brøkdel ~f en Hundredels Sekunds 
Nøjagtighed. Med Askania-Rekord
Maalestation er det lykkedes at maale 
Flyvetiden med 1/1000 Sekunds Nøi
agtighed. 

Banen, der skulde gennemflyves, 
var angivet ved to 10 m høje Maale
stænger, anbragt 3 km fra hinanden. 
Vinkelret paa denne Bane og 200 m 
ud fra hver af Maalstængerne var an-
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dannede paa denne Maade en Slags 
Kærv og Sigtekorn, hen over hvilke 
Filmsoptagelsesapparaterne blev ind
stillet, og Indstillingen blev foretaget 
saaledes, at Filmen dækkede et Bil
ledfelt· over de bageste Maalstænger 
paa 90X120 m. Paa den Maade vilde 
man paa hvert Filmsbillede kunne 
se den forreste Maalstang midt imel
lem de to bageste Maalstænger (se 
Fig. 2) samt Flyvemaskinens Stilling 
i Forhold dertil. Optagelsesapparater
ne var yderlgiere forbundet med en 
Svingningsskriver og et Kronometer. 

I Overensstemmelse med de inter
nationale Bestemmelser maa Maskinen 
ikke flyve i større Højde end 75 m. 
Forinden forreste l\faallinie passeres, 
skal Maskinen have gennemfløjet en 
Strækning paa 500 m (i 75 m's Høj
de), og i Svingene maa der ikke naas 
større Højde end 400 m. Den 3 km 
lange Bane skal gennemflyves to Gan
ge i hver Retning, og Gennemsnits
værdien af de fire Maalinger giver 
det endelige Resultat. 

Ved . hver af de to Filmsapparater 

stod en Operatør, som telefonisk fik 
Meddelelse om, hvor langt Flyvema
skinen befandt sig fra Maallinien, og 
naar den var 500 m derfra, blev det 
første Filmsapparat sat i Gang med 
en Hastighed, svarende til 50 Billeder 
pr. Sekund. I samme Øjeblik Flyve
maskinen kom ind i Billedfeltet ud-
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A 
l{ronomctrcts 
Thlsmærker 

for hvert Sek. 
Fig. 2. 

løste Operatøren, ved Hjælp af en 
Haandkontakt, et Blinktegn i Films
apparatet, saaledes at der ud fra hver 
Optagelse paa Filmstrimlen fremkom 
et Belysningspunkt (se Fig. 2). Paa 
tilsvarende Maade blev der paa Sving
ningsmaalerens Regeistreringsstrim
mel afsat et Mærke, og hvert af disse 
Mærker kom saaledes til at svare til 
hver sit Billede paa Filmsstrimlen. 

For at kunne bestemme Tidspunk
tet for det enkelte Billedes Optagelse, 
blev det saakaldte Lyspunkt sam
menlignet med de tilsvarende Udslag 
paa Svingningsmaalerens stadigt lø
bende Strimmel. Paa denne blev der 
afsat et Mærke for hvert Sekund og 
samtidigt aftegnedes paa Svingnings
maalerens Skrivestrimmel en fortsat 
Række af Svingninger svarende til 
500 Perioder i Sekundet (se Fig. 2). 
Medens Kronometeret afsætter et 
Mærke paa Strimlen for hvert Se
kund, kan man ved Hjælp af Bølge
liniens 500 Svingningsperioder pr. 
Sekund foretage Tidsmaalinger paa 
1/1000 Sekund. Paa denne Maade op-



LÆS 
hvad Luftfartsingenøren har skrevet om 

I Flyvehaandbogen 1939 Frank .A. Swol/-er: 

LÆR AT FLYVE 
En praktisk Lærebog i 
Flyvningens Teori skrevet 
i en hurtig og letfattelig 
Form. - 39 forklarende 
Illustrationer giver Bogen 
yderligere Interesse for Fly
vere og flyveinteresserede. 
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naas en Nøjagtighed i Udmaalingen, 
der er langt større end den interna
tionalt foreskrevne Nøjagtighed paa 
1/1000 Sekund. 

Meddelelser fra Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab 

Efter at Flyvemaskinen havde pas
seret det første Billedfelt, blev Films
apparatet A stoppet, og nogle faa Se
kunder senere - inden Maskinen 
var kommet 500 foran Maalbanens 
andet Billedfelt - blev Filmsapparat 
B sat i Gang. 

Ved den endelige Udregning af Fly
vehastigheden blev Tidsmærkerne 
paa Svingningsskriverens Strimmel 
sammenlignet med de to Filmsappa
raters Strimler. Derefter udsøgtes de 
Billeder, hvor Flyvemaskinen be
fandt sig i samme Stilling i Forhold 
til de to Maallinier, og Tiden bestem
tes efter Kronometerets Tidsmærker 
paa Svingningsskriverens Strimmel. 
De fulde Sekunder var let at aflæse, 
og Antallet af Tusindedele Sekunder 
blev talt op efter den paa Sving
ningsskriverens Strimmel aftegnede 
Bølgelinie. Paa den Maade blev det 
det muligt at b.estemme Gennemflyv
ningshastigheden af den 3 km lange 
Bane til 14.464 Sekunder, der igen 
svarer til en Timehastighed paa 
746,66 Kilometer. 

D. K. D. A. S.'s BESTYRELSE 

SELSKABETS Bestyrelse har efter 
Generalforsamlingen den 27 .-3.-

1939 konstitueret sig saaledes: 

Direktør N. K. Nielsen, Formand. 
Ingeniør M. P. Eskildsen, Næstfor-

mand. 
Direktør C. Thielst, Kasserer. 
Obljtnt. H. L. V. Bjarkov. 
Direktør K. Lybye. 
Havnedirektør W. Laub. 
Kaptajn H. Heinrich Nielsen. 
Kaptajnløjtnant Erik Rasmussen. 
Grosserer Henning Schrøder. 
Ingeniør L. Prytz. 
Kaptajn E. K. S. Lærum, Sekretær. 

Der er nedsat følgende Udvalg: 

1. Forretnings- og Foredragsudvalget: 
Formand, Næstform., Kasserer, 
Havnedirektr W. Laub og Sekretæ
ren. 

2. Redaktionsudvalget: Ing. M. P. 
Eskildsen, Ing. L. Prytz, Ljtnt. 
Fritz Rasmussen, Kaptajn E. K. S. 
Lærum. 

3. Sportsudvalget: Kaptajnløjtnl. Erik 
Rasmussen, Direktør C. Thielst, 
Ing. L. Prytz, Kaptajn E. K. S. Læ
rum. 

4. Udvalg til Udarbejdelse af >Danish 
Air-Pilot<: Kaptajnløjtnant Erik 
Rasmussen, Ing. L. Prytz, Kaptajn
løjtnant S. A. Dalbro. . 

* * 
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FAAS I ALLE LUFTHAVNE JORDEN OVER. 

FL YVEUL YKKEN VED RANDERS 
D. 10. APRIL 

SKANDINAVISK AERO INDUSTRI 
skulde den 10. April have indviet 

sin nye Fabrik i Aalborg, og mange 
Gæster, deriblandt Trafikminisleren, 
var ventet til Indvielsen. Desværre 
maalle al Indvielseshøjtidelighed af
lyses, fordi der nogle faa Timer for
inden skete en sørgelig Flyveulykke, 
der kostede to Menneskeliv. Selska
bets Formand, Landsretssagfører 
Steen G. l(renchel var undervejs 
fra Esbjerg med Aalborg som Maal, 
flyvende i en K-ZII med den tidlige
re Militærflyver Harry Jensen som 
Fører. Undervejs mødte de meget 
stærk Taage, og det maa antages, at 
det har været Førerens Hensigt at 
ville lande paa en Mark i Nærheden 
af Hvidsted Kro Nord for Randers. 
Maskinen blev set flyvende i ganske 
lav Højde over det paagældende 
Sted; Understellet ramle Telefontraa
dene langt med Landevejen, og i 
samme Øjeblik styrtede Maskinen til 
Jorden og havarerede totalt. Begge 
ombordværende dræbtes paa Stedet. 
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Da det sørgelige Budskab naaede 
Aalborg, aflystes straks den planlagte 
Indvielseshøjtidelighed. 

* 
Landsretssagfører Steen G. Kre1i-

chel blev 35 Aar. Han var Søn af 
den tidligere Overregislralor ved Ak
tieselskabsregislret, og havde allerede 
i en ung Alder . faaet oparbejdet sig 
en betydelig Sagførerforretning. 

Sleen G. Krenchel var en ny Mand 
indenfor Luftfarten. Da Ingeniør 
Gunnar Larsen blev Formand for Det 
Danske Luftfartselskab, blev Lands
retssagfører Krenchel hans betroede 
Hjælper og Tillidsmand i alle Luft
fartssager. Da Kramme og Zeuthens 
Flyvemaskinefabrik omdannedes til 
Skandinavisk Aero Industri A/S, blev 
Steen G. Krenchel dels Formand, og 
for et halvt Aars Tid siden blev han 
udnævnt til Bestyrelsens Kommitte
rede i Det Danske Luftfartselskab. 
Han var overordentlig interesseret i 
alle Sager vedrørende Flyvning og 
Lufttrafik, og hans store Forband-
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lingsdygtighed og Kendskab til Han
del og Industri gjorde ham særlig eg
net til de forskellige Tillidsposler, 
han var sat til at varetage. Hans In
teresse for Flyvningen bevirkede, al 
han lod sig uddanne til Sportsflyver, 
og forrige Sommer fik han det efter
tragtede Flyvercertifikat. 

* 
Maskinens Fører, Flyveren llarry 

Jensen, va1· 32 Aar gammel. For nog
le Aar siden var han en kendt Motor
sportsmand, men gik derefter over til 
Flyvesporten sammen med en anden 
kendt Motorsportsmand, Helge Jen
sen. Senere kom han til Hærens Fly
vertropper, blev uddannet til Militær
flyver og var inden sin Hjemsendelse 
tjenstgørende ved Jagereskadrillen. 
Han havde i nogle Maancder arbej
det som Indflyver hos Skandinavisk 
Aero Industri, og fra 1. April var han 
ansat som Flyvelærer i Aalborg. Han 
karakteriseres af alle sine Overord
nede som en dygtig Flyver, der med 
stor Interesse og Alvor gik op i sin 
Flyvergerning. 

* 
Ære være dises to Mænds Minde. 



,,Cubcc Flya,ernøslcinett ( Bygget i~ Danmark) 

TYPER 00 PRISER: 

Lukket 2-Sædet Kabine, 
dobbelt Styring, Baga
gerum m. m., komplet, 
klar til Indregistrering: 

CUB TRAINER . . Kr, 8750,
CUB SPORT 40. - 9950.
CUB SPORT 50. · 11500,-
F o r lang Katalog. 

LÆR AT FLYVE 

sikkert og billigt paa 
Cub-Fabrikens Flyve
skole i Lundtofte eller 
hos en af Forhandlerne. 

ELEVER MODTAGES 
Forlang Prospekt. 

Ved Køb af Flyvemaskine 
gives g r a t I s Instruktion, 

Alle kan hurtigt lære at flyve "Cub". - Verdens sikreste og mest populære Aeroplan. 
Billigere i Drift end et Automobil. 

Autoriserede Forhandlere og CUB Flyveskoler: 
Skandinavisk Motor Co. A/S, Odense, Telefon 3546. Him-Jensen, Kastrup Lufthavn, Telefon Kastrup 1010. 
Magnus Christiansen, Aalborg, Telefon 6522. Aage Heidemann, Aarhus, Telefon 3715 og 3775. 

Se »Cub« udstillet i Lyngby Automobil Central ved Lyngby Hotel. 

Cub lliæcæøf• Co. L•d., Copenhøgen. 
Fabrik og Flyveskole: Hovedkontor: 

Lundtofte pr. Lyngby. - Telefon: Hjortekær 135. Sundkrogsgade 3, København Ø. - Tlf.: C. 9993. 

_A/s FLYVEMATERIEL 

-

AF 21. APRIL 1938 

Datterselskab af Det Danske Luftfartselskab A/s 

SALG af Luftfartøjer og al Slags 

Tilbehør til Luftfartøjer 

REPRÆSENTANT for flere førende 

uden Ian d ske Flyvemaskinfirmaer 

ADRESSE: KØBENHAVNS LUFTHAVN, KASTRUP 
Telefon: Kastrup 1099 Telegram-Adresse: Alrtrade 

L..-------------------------------·-

-
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Luftfartsingeniøren 

FRA den 1. Maj i Aar er Ingeniør M. 
P. Eskildsen ansat som Luftfarts

ingeniør ved Statens Luftfartsvæsen, 
idet han vil fungere som Chef for 
Luftfartstilsynet. 

Det er ikke nyt og fremmed Arbej
de, Ingeniør Eskildsen gaar ind til, 

Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen. 

idel han har gjort Tjeneste ved - for 
ikke at sige ledet - Statens Luflfarts
tilsyn, siden dette blev oprettet i 1926. 
Ingeniør Eskildsen er derfor særdeles 
velkendt af alle indenfor den civile 
Flyvning i Danmark - og et godt 
Stykke ud i Udlandet med. Som en 
utrættelig Forkæmper for Flyvnin
gens Sikkerhed har han skaffet sig 
mange :Venner blandt Flyvningens 
Udøvere og hans Autoritet er æret og 
respekteret af alle han er kommet i 
Forbindelse med. 

Det nye ved Ingeniør Eskildsens 
Ansættelse er imidlertid, at han sam
tidig fratræder sin mangeaarige Tje
neste ved Marinens Flyvevæsen, 
hvorfra han afgaar som Ingeniør af 1. 
Grad i Søværnet. Den civile Flyvning 
i Danmark er nu udviklet saa meget, 
at den vil kræve sin Mand helt og hol
dent. 

* 
Ingeniør Eskildsen er født i 1882 

og kom ind i Marinen i 1899. Han 
blev udnævnt til Marineingeniør i 
1910 og tiltraadte i 1918 Tjeneste ved 
Marinens Flyvevæsen, hvor han nu i 
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21 Aar har ydet en uvurderlig Ind
sats ikke alene for Marineflyvningens 
Sikkerhed, men ved Opbygning af den 
tekniske Organisation paa en saglig 
Basis og et forsvarligt økonomisk 
Grundlag. Ingeniør Eskildsen er Rid
der af Dannebrog, Dbmd., og har Holmens 
Hæderstegn for god Tjeneste ved Sø
værnet. 

Ingeniør Eskildsens Energi og Ar
bejdsevne rækker dog videre endnu. 
Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab 
har han ogsaa viet sine Kræfter og 
Interesse. Bortset fra en kortere Af
brydelse har han siden 1923 siddet i 
Selskabets Bestyrelse, hvor han har 
ydet en stor og positiv Indsats. Inge
niør Eskildsen har bl. a. været For
mand for »Flyves Redaktionsudvalg, 
siden Bladet blev startet i 1926. 

Hvis nogen mener, at Ingeniør 
Eskildsen ikke er flyvebegejstret -
saa passer det paa en Prik. Naar Flyv
ningens Sikkerhed og Flyvernes Ve og 
Vel hviler som et tungt Ansvar paa 
en, saa lader man sig ikke begejstre og 
lader ikke Følelserne løbe af med en. 
Men Flyvningens Sag og videre Ud
vikling er Ingeniør Eskildsens Hjerte
barn - ja hele hans Liv. Dansk Flyv
ning er vokset op under Ingeniør 
Eskildsens Aarvaagenhed, og Statens 
Luflfartsvæsen kunde ikke faa nogen 
bedre Mand til at varetage Hvervet 
som den øverste tekniske Myndighed 
indenfor Civilflyvningen her i Lan
det. 

L Prytz. 

Codan 
Gummistøvler 

Luftfarts= og Luftværns= 
udstilling i Odense. 

I Dagene fra den 28. April til 7. Maj 
af holdes en kombineret Luft{ arts

og Luftværnsudstilling i Fyen s Fo
rum, den største Udstillingshal uden
{ or København. Statsministeren er 
Prolektor for Udstillingen, i hvis 
Ærespræsidium bl. a. sidder Trafik
minister Fisker, lndenrigsmini.~ter 
Dalsgaard, Generalløjtnant E. 
W i t h, Viceadmiral R e c h n i t z e r, 
Stiftamtmand N e u m an n, Direktø
ren for Luftfartsvæsenel K. G r e -
ger sen, Direktør I. C. Elle ham
m er, Formanden for Aeronautisk 
Selskab Direktør N. K. Niels e n og 
Formanden for Danske Flyvere, 
Oberstløjtnant Tage A n d e r s e n. 

I den meget omfattende og retro
spektive Flyveudstilling ses bl. a. El
lehammers første Flyvemotorer, hvi.~ 
Konstruktioner var langt forud for 
deres Tid, endvidere en Række Mo
deller af Ellehammers første Flyve
maskiner; Del Danske Luftfartselskab 
og alle paa Danmark trafikerende 
udenlandske Lu{ tfarlsel.~kaber har 
hver deres egen Stand. 

Luftfarlsvæsenet er fyldigt repræ
.~enlerel, dels med Mol eller fra Ko
benhavns Lufthavn, og dels med me
teorologiske Instrumenter m. m. og en 
komplet Pejlestation fra Flyvevejrtje
nesten og fra Flyveradiotjenesten. 
Geodætisk Institut viser gennem væl
dige Kort og Fotografier det slorslaa
ede Luflopmaalingsarbejde paa Grøn
land, og Skandinavisk Aero Tndustri 
og Cub Aircrafl udstiller deres .~muk
ke Sporlsflyvemaskiner. Ophængt i 
Loftet ses nogle af danske Svævefly
vere.~ Svæveplaner, og Damk Model
flyver Forbund er repræ.~enleret ved 
el meget stort Antal meget .~mukl ud
førte Modeller. 

Luftf arff orsi kringer -
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Praktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontorel i 

Lufthavnen 



INT .11 V.11 leverer over hele Jorden Brænds•of og 
Smø&"eolie øf højes•e Kvøli•e• •H Brug I Flyvemøsklnel' 

Br-aendstoffer-: 

IN TAV A Flyvebenzin 77 
INTAVA Ethyl Flyvebenzin 80 
INTAVA Ethyl Flyvebenzin 87 
INTAVA Ethyl Flyvebenzin 100 
INTAVA Dieselolie 

Smøreolier-: 

INTAVA White Sana 60 
INTAVA Gray Band 80 
INTAVA Red Band 100 
INTAVA Green Band 120 
INTAVA Blue Band 140 

Desuden leveres under Be,egnelsen INTJIV.11 øndl'e Pl'O• 
duk•er ,11 Brug i 1,uf•fø&"•øier - som f. Eks. INTJIV.11 
Vippeørmsfed• - INTJIV.11 lns•rumen•olle - INTJIV.11 
S.øddæmpero11e· - INTJIV.11 Kompøsvædske m. m. 

TELEGRAMADR.: 

· INTAVA 
WOALD WIDE SERVICE TELEFON NR.: 

.. 1 ·~ 
~ ·. CENTR. 5622 

SCT. ANN.Æ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 
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[ oven: Shorl Sunderland, Handley Page 

rnpden, Handley Page Harrow, Armstronr1 

Whilworth Whilley. 
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Det engelske Luf1 
Fra officiel engelsk Side har "FLYV· modtaget følgende Oplys
ninger om Styrken og Beredskabet af det engelske Luftvaaben. 

DEN 1. April i Aar kunde det en
gelske Royal Air Force fejre sin 

21-aarige Fødselsdag, og i det forløb
ne Tidsrum er der sket en vældig tek
nisk og organisatorisk Udvikling. 
Krigstidens mere tilfældige Fremstil
ling af Flyvemateriel er blevet afløst 
af de mest videnskabelige Former for 
Bygning af Flyvemaskiner i stor Stil, 
og selve Materiellets Ydeevne er ble
vet tredoblet. Hastigheden f. Eks. er 
steget fra 160 km/ T i 1918 til over 
500 km/ T, og moderne engelske Bom
bemaskiner kan transportere deres 
enorme Bombemængder over Distan
cer paa flere tusinde Kilometer. 

Indush•iens Produktionsevne. 
Del, der betyder aller mest for den 

britiske Luftstyrke af i Dag, er de 
store industrielle Hjælpekilder, der 
forefindes, idet Industrivirksomheder 
udenfor de egentlige Flyvemaskine
og .Motorfabriker, tager Del i Prnduk
lionen af Fly,·emaleriel. Hertil kom
mer yderligere de mange nyopret
tede Fabriker og Udvidelser af be
slaaende Fabriker, der alt i alt mulig
gør en forøget Levering af Flyve- og 
l\Iotormaleriel. 

De britiske Rigsdele hjælper og
saa til hermed. I Canada er man i 
fuld Gang med Bygningen af Tlmul
lc11 Page Hampdcn tomotorede, langt
rækkende Bombemaskiner, og de vil 
ved Afleveringen til Royal Air Force 
i England blive fløjet tværs over 
Nordatlanten. I Australien har en of
ficiel engelsk Kommission truffet 
Foranstaltninger til en meget bety
delig Udvidelse af den australske Fly
vemaskineindustris Virksomhed. Alt 
i alt er de maanedlige Leverancer ble
vet mere end firedoblet i Sammen
ligning med Begyndelsen af forrige 
Aar, men endnu er man ikke naaet 
helt op paa Toppen. 

De hypermoderne Flyvemaskinty
per, som i stort Antal bliver leveret 
fra de engelske Fabriker, vidner om 
den høje tekniske Standard, og den 
engelske Luftfartsminister, Sir l(ings
le11 Wood, hævder, at Landet er i Be
siddelse af Verdens bedste .Jagere og 
Bombemaskiner. 

Hundreder af l/awker H11rricane 
og Supermarine Spilfire, begge ud-

styret med 8 .Maskingeværer, er nu i 
Brug ved de Eskadriller, der horer til 
Hjemmeforsvaret. Det er meget hur
tige Maskintyper, der kan flyve over 
500 km/T, og de har under Øvelser 
i Luftkamp præsteret at dykke til Ha
stigheder paa mere end 800 km/ T . 
Et nyt Luftvaaben har man faaet i 
Boulton og Paul Dcfimzt, et tosædel 
.Jager-Monoplan, der er meget kraf
tigt bevæbnet, og som, i Lighed med 
Spilfire, anses for den hurtigste 
Krigsmaskine i Verden i sin Klasse. 
Den er midtskibs udstyret med en 
i\lakingeværstandplads, hvorfra der 
er et stort Skudfelt. 

Hurtige, langtrækkende Bombe
maskiner. 

Vickers Wellinglon tomotorede 
Bombemaskiner bliver lc-veret fra 
Produktionsstederne i store 1\Iæng
der. Typen er en Videreudvikling af 
Wellesley eenmotorede i\lonoplaner, 
der er Indehavere af Verdensrekor
den for Længdeflyvning uden Mel
lemlanding. Wellington-Typens Ydel
ser er betydelig bedre; med særligl 
Udstyr kan en Wellington flyve 
16,000 km uden Mellemlanding, d. v. 
s. fra England til Australien. 

I Hatulle11 Page Hampden og Arm
strong Whilworlh Whitlcy har Eng
land to andre kraftigt bevæbnede 
Bombemaskiner til Flyvning over 
lange Distancer. Den sidste Serie af 
Bristol Blenheim Bombemaskine er 
blevet noget ændret, .~aaledes at den 
har en større militær Ydeevne; den 
har en største Hastighed paa 4 72 
km/T, og med fuld militær Last kan 
den tilbagelægge 3200 km. 

Fairey Battlc Bombemaskine, ud 
styret med en Rolls Royce l\Ierlin 
vædskekølet Motor paa 990/ 1050 HK, 
er ogsaa et af de kraftige Luft vaaben, 
der skal anvendes til Mod-Offensiven, 
og der er flere Hundrede af dem i 
Bmg ved Eskadrillerne. 

Den Del af Luftstyrken, der skal 
anvendes til Hjemmeforsvar, udgør i 
Dag 1750 førsteklasses Flyvemaski 
ner, og dette Tal omfatter ikke Fly
vemaskiner i Reserve, Marinens selv
stændige Luftvaaben eller de mange 
Træningsmaskiner, af hvilke langt 
Størsteparten er Verdenskrigens bed-



·aabens · Beredskab 
og Styrke 

ste Kampflyvemaskiner langt over
legne. Ved Udgangen af dette Aar vil 
Hjemmeforsvarets Styrke af Flyw
maskiner i >første Linie« komme op 
pna cl Tal af 2370. 

l\lateriellevering under Krig. 
Under Verdenskrigens sidste Dage, 

da de britiske Luftstyrker havde 
Overtaget, udgjorde Royal Air Force's 
Styrke paa Vestfronten 1799 Flyve
maskiner. Af dette Antal var 1576 fly
veklare, medens 223 var til Eftersyn. 
Styrken af Royal Air Force's Flyve
maskiner i >første Linie « paa saml
lige Fronter var 3300. 

Storbritanniens Flyvemaskinepro
duktion i Aarene 1914- 1918 giver 
et godt Sammenligningsgrundlag med 
l\Iuligheder i Dag. I Oktober 1918 
beskæftigede den britiske Flyvema
skineindustri 187.526 Mand, 126.544 
Kvinder og 33.042 Lærlinge - ialt 
347.112. I Løbet af Krigen blev der 
bygget 55.093 Flyvemaskinestel og 
41.034 Motorer. De tilsvarende Tal 
for Tysklands Vedkommende var ind
til Januar 1919 47.637 Flyvemaskine
~lel og 40.499 Motorer. Englands maa
nedlige Produktion i 1918 beløber sig 
Lil ikke mindre end 2668 Flyvema
skinestel og 1841 Motorer. 

En Opgørelse over Personellet i del 
nuværende Royal Air Force viser, at 
der i 1939 vil være en samlet Styrke 
paa 250.000 Mand, omfattende 118.000 
af Linien plus Reserve og Personel 
af Forstærkningen. 

Budgettet for indeværende Aar er 
paa 206 Millioner Pund Sterling 
ca. 4 l/i Milliard danske Kroner 
og for første Gang er Bevillingerne 
til Luftstyrken større end de Beløb, 
der skal anvendes henholdsvis til 
Flaaden og til Hæren. 

Flaadens Flyvemateriel. 
Den britiske Marines Luftstyrke 

skal forøges i saa stor Udstrækning, 
at den faar samme Størrelse som hele 
Royal Air Force havde for ti Aar si
den. Om tre Aar vil Marinens Luft
styrke (Fleet Air Arm) komme til at 
omfatte 10.000 Befalingsmænd og Me
ni_ge, og den vil komme til at raade 
over 700 førsteklasses Flyvemaskiner 
ombord i Skibene. 

De første Skridt er blevet laget. 
Det nye Hangarskib >Ark Royal « vil 
blive udstyret med Blackburn Skua 
Dykkebomber. Gloster >Sea Gladia
tor« eensædede Kampmaskiner, æn
dret med Brugen fra Skibe for Øje, 
er ved at lilgaa Flaadens Luftstyrke i 
el meget stort Antal. Standard Gla
diator-Typen har en s tørste Hastig
hed paa 410 km / T i 4.500 m med
førende fuld krigsmæssig Last. Des
uden vil der tilgaa Flaaden andre 
Typer i Aarets Løb. 

En ny Jager , speielt bygget til An
vendelse i Flaaden, er ved at blive 
prøvet. Antallet af Torpedo-Luftfar
tøjer skal ogsaa forøges. I nogen Tid 
har Fairey Swordfish udgjort Hoved
stammen af Eskadrillerne, der speci
elt havde med Torpedokast at gøre; 
den har en største Hastighed af 250 
km / T og en Rækkevidde paa 1200 
km. Albacore, der er langt kraftigere, 
skal afløse Swordfish-Typen, og Af. 
leveringen af den nye Type vil blive 
paabegyndt i August. 

Forøgelsen af Personellet indenfor 
Fleet Air Arm skrider rask frem. I 
Finansaaret, der sluttede 1. April i 
Aar, var der blevet uddannet 507 Be
falingsmænd og 206 Menige. 1300 
Flyvemekanikere er til Uddannelse, 
og deraf er de 700 nyantagne. Fra en 
Styrke paa 3000 Mand i 1937 er Flaa
dens Luftstyrke nu kommet op paa 
6000 Mand. 

Flaadens Luftstyrke vil yderligere 
blive styrket i Løbet af et Par Aar, 
naar de paabegyndte nye Hangarski
be bliver afleveret. Den 22.000 Tons 
>Ark Royal « er taget i Brug, og den 
rummer 60 Luftfartøjer med en sam
let Besætning paa 1600 Mand. >Illu
strious«, » Victorious«, >Formidable« 
og >lndomitable« bliver de næste fire 
Hangarskibe, og de er hver paa 
23.000 Tons. Med de Luftfartøjer, der 
findes ombord paa de eksisterende 
Hangarskibe »Glorious«, >Furious«, 
>Courageous«, >Hermes«, >Eagle« og 
>Albatros« vil England til Søs dispo
nere over mere end 500 førsteklas
ses Flyvemaskiner.. Og hertil kom
mer saa de Rekognoscerings-Søluft
fartøjer, som medføres af Slagkrydse
re og Krydsere. 

Fra oven: Hawker >Hurricane«, Vickers > 

fire«, Blackburn >Skud«. 
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Fra Atlanterhavet til Glasgowi 
Den daglige Forbindelse mellem Hebriderne og Skot- ·3 
land besørges af Scottish Airways ad forskellige 
Ruter. - - Vi besøger de yderste Øer i Øgruppen. 

POST OFFICEc stod der paa et 
Skilt over et af de smaa Vinduer 

i den lille primitive Kampestenshyl
le, og gik man indenfor, fortalte den 
gamle, vejrbidte Postmester den for
bavsede Fremmede, at man ogsan 
kunde sende >Flyvepost« til et hvil
ket som helst Sted i' Verden fra hans 
lille, lavloftede Kontor, som var be
liggende paa en af de yder.~te af He
hriderne i Atlanterhavet. 

Og det var Postmesteren megel 
stolt af! 

At den Fremmede var forbavset 
o,·er at kunne sende Flyvepost fra 
<lenne afsides liggende Ø, kan man 
ikck fortænke ham i - for Posthuset 
var ikke, hvad man almindeligvis for
staar ved et Posthus andre Steder paa 
.Jorden. 

I den ene Ende af Hytten solgte 
man Frimærker - tre Skridt derfra 
paa den samme Disk laa ramsaltet 
Bacon, blodige Faarehoveder, billigt 
Undertøj, Havre, Roer og stærkt duf
tende Sæbe. Petroleumsdunke stod 
paa Gulve! ved Siden af Kasser me<I 
01. 

For nogle Aar tilbage havde det 
strenge Menighedsraad lukket Lands
byens Kro, da man fandt den baade 
uønskelig og unødvendig. Nu drager 
Indbyggerne paa den lille skotske 
Atlanterhavsø til Posthuset, der har 
faaet meget stor Søgning og betyde
lig forøget Omsætning - - maaske 
ikke saa meget af Frimærker som af 
Stout og Ale ! 

Posthuset Ina ved Vejs Ende, ved 
<len Vej, som fører til den nyopret
lede Flyveplads, hvor >Scottish Air
ways«' Flyvemaskiner lander. Maa
-~ke man snarere burde sige, at Vejen 
var Begyndelsen til den store Verden, 
den Vej, som førte bort fra den lille 
0 - til Fastlandet. Vejen var me
get slidt og kunde tages som Symbol 
paa den store Udvandring, der har 
fundet Sted fra Øen (ligesom fra 
mange andre af Øerne i Hebriderne) 
i de sidste Aar, saaledes at Indbyg
gerantallet nogle Steder er dalet til 
Halvdelen af, hvad det var for blot 
to Menneskealdre siden. Det er de 
Unge, der drager bort, utilfredse med 
det haarde, ensformige Liv, de pri-
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Del primitive >Postkontor«, hvorfra man kan sende Flyvepost 
Skinke, Undertøj og Roer - og Øl! 

saml lwbr 

mitive Forhold og de ringe Frem
tidsmuligheder. -

En Dreng slæbte en Sæk og nogle 
Papæsker ned ad Vejen mod North 
Bay - Øens Flyveplads, som var selve 
den blændende hvide og kolossalt ud
strakte Strandbred, der mageligt kun
de tage Konkurrencen op med vor 
egen Vestehavsstrand. 

Nogle gamle, skæggede Mænd og el 
Par unge rødmossede Piger i svære, 
hjemmevævede Dragter kiggede over 
mod Naboøen, South Uist, mens de 
talte sammen paa deres ejendommelige 
Dialekt. Ude fra Altanen blæste en 
haard Vind, men Himlen var skyfri, og 
man kunde se milevidt ud over Ha
vet. Langt borte skimtedes de smaa, 
mørke Fiskerbaade, som vuggede op 
og ned paa de store, langsomme Døn
ninger, saa de af og til forsvandt i 
lang Tid, for pludselig at dukke uven
tet op, helt ude i Horisonten. Det var 
Mandfolkearbejde at ligge og fiske der 
i det barske Vejr, men HebridernPs 
Indbyggere er ogsaa nogle af de mest 
haardføre af Jordens Folk. Det var 
blandt disse Folk, ude paa de storm
omsuste Hebrider, at den berømte 
Filmsmand Flaherty optog sin be
rømte Film >The Man of Arranc, der 

skildrer de haardføre Øboers Liv . . .... 
En af de gamle Mænd, som stod 

Stranden, tog pludselig sit Ur op, kig
gede et Øjeblik paa det, kom med en 
Bemærkning til de nærmeststaaende, 
og de fire andre Gamlinge halede og
saa deres tykke >Kryddere« frem fra 
Uldvesten. Saa kiggede de som paa 
Kommando op i Luften og saa der
efter ned paa Urene. De to af dem 
rettede paa Viserne, mens de tre an
dre roligt stak deres Ure ned i Veste
lommen igen med et tilfreds Nik ...... 
i det Fjerne hørtes tydeligt Motor
brummen, og et Sekund efter saas en 
skinnende Flyvemaskine paa Vej ned 
mod North Bay Lufthavn. 

Det viste sig, at de gamle Mænd 
indstillede deres Ure efter >Scottish 
Airwaysc' Maskine, der daglig anløb 
Øen ...... saa præcist overholdt den 
Tiden, at Øens Indbyggere brugte 
den som >Tidssignal«, ligesom vi lyt
ter til Radioens Fløjtetone. 

Klokken var præcis halvtolv, da 
Maskinen landede paa den brede 
Strandbred, og ti Minutter efter var 
vi paa Vingerne med Kurs mod Øen 
Tiree, som ligger omtrent halvvejs 
mellem de yderste Hebrider og det 
skotske Fastland. 



De tre Motorer trak den store Ma
skine frem over det oprørte Hav paa 
40 Minutter. 

I 2000 Meters Højde svævede vi 
ude over det aabne Vand, og Allanter
havsøerne svandt mere og mere, men~ 
Tirees golde, ugæstfri Klipper nær
mede sig. Dybt nede sejlede en lille 
Damper. Oppe fra den Højde lignede 
den en Legetøjsbaad. Den ene Sø ef
ter den anden væltede over den, og 
ustandseligt stak den Næsen dybt ned 
i det blaa-graa Vand, rullede fra den 
ene Side til den anden og syntes ikke 
al komme ud af Stedet. 

Det samme kunde ikke ~iges om 
, scottish Alrwaysc' Maskine. Støt f'g 
roligt skar vi gennem Luften og Ian
elede paa The Reef Airport paa Øen 
Tiree. Men allerede fem Minutter ef
ter var vi paa Vingerne igen for nt 
tilbagelægge det sidste Stykke Vej til 
Glasgow. 

Igen gik del over aabent Hav. 
Radiotelegrafisten, som stod i For

bindelse med Radiostationerne paa 
Hebriderne og i Glasgow, fortalte, at 
en af de mange Storme igen var i .An
march ude fra Atlanterhavet. Om 
Vinteren er Nord-Atlanten ikke til al 
spøge med. Han viste de meteorolo
giske Meldinger, han lige havde mod
taget, og sagde, at mange mindre 
Dampere maatte ride Stormen af ude 
paa Havet; men de, der laa i Havn 
vilde ganske simpelt blive liggende. 

To gamle croftere, Husmænd, fra 
Hebriderne, som skulde over til Be
gravelse i Glasgow, gned de barkede 
Næver og sagde paa deres morsom
me, akcentuerede Engelsk : , Ja, dt>t 

.:l,5 
a: 
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Scottish :lirways 3-motors Rutemaskine ankommer til Flyvepladsen ved Rarra 
(H et,,riderne). 

er der da godt, vi kan fly'e; saa ka' 
vi da væ' sikre paa a' komme lilba'e 
til Barnedaaben i Overmor'en paa 
Uist. Intet Skib vil gaa ud i del Her
rens Vejr - det har han saamænd 
Ret i.< 

>Hane var Radiotelegrafisten. 

Saa tog de sig hver en Pris Snus, 
rettede sig i det magelige Sæde og 
kiggede ud over Havet. 

Lidt efter fortalte den ene crof Ler 
uopfordret, at han en Gang om Man
neden tog Turen frem og tilbage mel
lem sin Fødeø og Glasgow. Han solgte 
nu selv det Tweed, Familien der
hjemme vævede1 og pruttede med 
Prangerne om Ulden i Glasgow. Nu 
fik han mere for Tingene, sagde han; 
nu var der ingen Mellemhandler, som 
i gamle Dage, der kom med den lille 
Baad og snød de Indfødte paa Øer
ne . . . . . . jo, trods de 65, han havde 
paa Bagen, syntes han, Flyvemaski
nen var noget af det bedste, der fand
tes - jo, og saa Radioen, selvfølge
lig. Saadan en havde han hjemme i 
Stadsstuen og havde hørt selve Kon
gen tale . ..... 

Den gamle crof ter, som skulde over 
for at følge en Ven til Graven og være 
Lil Stede ved en nyfødt Verdensbor
gers Daab, forstod at værdsætte Be
tydningen af den moderne Opfindei-

se, der gjorde Hejselivet lettere og D i
stancerne kortere i hans Fædreland. 

Ogsaa den travle Forretningsmand 
eller Turisten værdsætter den Ind
sats, >Scottish Airwaysc har ydet ved 
at aabne de mange Ruter i et Land, 
hvor det ikke altid er lige let eller 
hurtigt at komme frem - særlig ikke 
om Vinteren. 

Nedenstaaende Sammenligninger i 
Rejsetid giver el udmærket Begreb 
om, hvad Flyvningen i Skotland bety
der for enhver Turist, Forretnings
mand, Minister eller skotsk Husmnnd , 
der rejser i det bjergrige Land. 

Disse Tal fortæller deres egen Hi
storie, og naar man kaster et Blik pan 
nærværende Kort over Skotland og de 
omliggende Øer, er det indlysende, al 
ingen vil drøJI1me om at benytte an
det Befordringsmiddel end Flyvema
skinen, hvad enten del drejer sig om 
en kortere eller længere Strækning 
.... .. et Bevis herpaa er bl. a. den lTd
videlse af , Scottish Airwaysc' ud
mærkede Service som stadig finder 
Sted og som ogsaa i Aar vil bringe 
Flyverejsen endnu et Skridt nærmere 
til Maalet: den fuldkomne Rejse-
maade. Scot. 

Næs le Artikel: 
, Med Scottish Airwnys 
til Islny. • 

FRA TIL FLYVETID BAAU/TOG 

Glasgow 

Campbeltown 
Glasgow 

Belfast (Irland) 
Isle of Man 
Campbeltown 
Islay 

lslay 
Skye 
North Uist 

60 Minutter 
75 
45 
1 Time 30 Min. 
(incl. 15 Min. Op
hold i Campbellown) 
30 Minutter 
1 Time 45 Min. 
2 Timer 45 Min . 
(incl. 15 Min. Op
hold paa Skye) 

8 ¾ Time 
6 ½ Time 
6 Timer 

8 T. 55 Min. 

3 T. 30 Min. 
10 T.15 Min. 
13 T. 15 Min. 
( + en hel Dag~ 
Rejse i lejet Auto.) 

149 



SPORTSFLYVER-KONKURRENCE 

I NGENIØR Gunnar Lars e II hat· 
lil privat Brug købt en Focke-Wulff 

ogsaa i Aar en Flyve-l(onkurrence, 
hvortil der er ud.~endt Indbydelse, 
ikke blot til /{lubbens Medlemmer, 
men til samtlige Sportsflyvere i Dan
mark. /(onkurrencen finder Sted den 
21. Maj, og den kan siklcert paaregne 
en meget stor Deltagelse. Udvalget, 
der tilrettelægger det store Arbejde, 
ledes af Ingeniør V. Pr y t z, der og
saa de lid/igere 1\ar har været med 
til at trække del store Læs. Konkur
rencen vil komme til at om{ atte Di
.~tanceflyvning paa Tid, Orienterings
prøver samt Landinger til Mærke. 

* 
FOREDRAG Ol\l »CONDOR«ENS FLYV-

NING OVEU NORDATLANTEN 

D EN 19. April holdt den lyske 
Luftkaptajn A l f r. H e n k e Fore

drag i Dansk-Tysk Selskab om sine 
begivenhedsrige Flyvninger med en 
»CondoN. -Flyvemaskine fra Berlin 
til New York og fra Berlin til Tolcio. 

Luftkaptajn Henke fortalte paa en 
fornøjelig og frisk Maade om sine to 
.Langflyvninaer, der først og f 1·em
mest blev foretaget for at vise Maski
nens Egnethed til Trafikbrug over 
meget lange Dislaner. Den 10. 1\ug. i 
Fjor startedes fra Berlin /([. 20.05 og 
den 11. Aug. /([. 20.41 landedes i 
New York. To Dage senere, den 13. 
..lug., blev der startet fra New York, 
og efter 19 Timer og 55 Minutters 
Forlob landedes i Berlin, den 14. Aug. 
1(/. 10:00. Flyvningen til Tolcio foreto
ges i November forrige Aar. Den fo
retoges i tre Elapper og varede min
dre end 2 Døgn. Den rene Flyvelid 
var 42 Timer 18 -Minutter. 

To straalende Bedrifter, der blev 
skildret ganske forlræff eligl. 

HERHJEMME FRA 

SKANDINAVISK AERO INDUSTRI ER 
FYTTET TIL AALBORG 

DEN 1. April {lyttede Skandinavisk 
Aero lizduslri AI S sin Flyvema

skinefabrik og sil llovedlwnlor til 
Aalborg, hvor de store, nye Fabrik.~
lokaler blev taget i Brug. 

Selskabet opretholder dog sin 
udenlandske Salgs af deling i Køben
havn under Adressen: Skandinavisk 
rlero Industri AIS-Eksport Afdeling, 
Vestergade 33, Tlf. 6098. Firmaets 
Flyvemaskine - Reparationsværks/ed 
forbliver i l(øbenhavns Lufthavn, Ka
strup, Tlf. J(aslrup 868. 

* 

VIL DE VÆHE l\lED AT VINDE 
EN FL YVE!\IASKINE? 

A NDET Sted i FLYV søges Deltagere 
til /(øb af en Sporlsflyvemaski

ne, og del er slet ikke nogen daarlig 
Ide. Paa den Maade vil den enkelte 
/mmze faa Lejlighed til at dyrke Fly
vesporten for en forholdsvis rinr1e 
Sum og samtidig være Medejer af en 
Maskine. Hvis det drejer sig om l(ø
bet af en Maskine til 10.000 /(r., o[j 
der er 10 Parthavere, der Iwer skal 
have 30 Timers Flyvning om Aaret, 
saa vil de maanedlige Udgifter pr . 
Mand blive ca. 80 /(r. de forste 18 
Maaneder (til Maskinen er betalt), og 
derefter ca. 3'0 /(r. pr. Maaned (heri 
indbefattet Hangarleje, Eftersyn, en 
mindre Af skrivning, Forsikring samt 
Benzin og Olie), all i all en billig 
Maade al blive Ejer af en Flyvema
skine paa, og man man haabe, at 
Ideen slaar an, .ma mm1r1e folger Eks
emplet. 

LONDON-KØBENHAVN PAA 2 1/2 
TIME 

DEN 9. i forrige Maaned kom· en 
berømt Flyver og Flyvemaskine

konstruktør, Direktor for Seversky 
Flyvemasldnefabrik i U. S. A., Alex
and e r Se v er sky, flyvende til /(o 
henhavns Lu{ I havn paa Vej til Slocl<
holm. Han fløj en af sine egne Sever
sky-Jagere, og Turen London- /(ø
benhavn havde kun laget 2 Timer 25 
Minutter. 

Seversky er oprindelig Russer, Of/ 

deltog som russisk Flyver i Verdens
krigen, hvor han efter at være blevet 
haardl saarel i en Luftkamp misled!' 
det ene Ben. Ikke desto mindre er han 
den Dag i Dag en fremragende Fly
ver, der er Indehaver af adskillige 
Rekorder. Efter l(rigen rejste Sever
sky til U. S. A., hvor han senere fik 
amerikansk Borgerret og blev Leder 
af Seversky-Fabriken i Staten New 
York. 

* 

KØBENHAVNS LUFTHAVN 

S AMTIDIG med al /(asl'l"ltJJ Luft
havns nye Hovedbygning er ble

vet taget i Brug i Lobet af April Illaa
ner er Lufthavnens officielle Navn 
ændret fra Statens Lufthavn til Ko
benhavns Lufthavn, /(astrup. 

* 

INGENIØR GUNNAR LARSENS 
NYE rmv ATFLYVEMASKINE 

I NGENIØR Gunnar Larsen har til 
privat Brug købt en Focke-Wulff 

:. Weilze<, en 2-molorel fj-Personer.~ 
Maskine, der har en Rejseha.~lighed 
paa a. 270 kml T. Maskinen er /com
plet med moderne Radioudstyr, og 
Flyveren T h o r k i I d P e t e 1· s e n , 
der skal være dens fremtidige Fører, 
henter den hjem fra Fabriken i Bre
men. 

FLYVEMASKINER OG TILBEHØR 
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K. L. G. Tændrør 
Type V.12 

Faas hos 

Instrumenter 
Propeller 
Flyverkameraer 
Projektører 
K. L. G. Taendrør 

ALFRED RAFFEL A/s 
Farvergade 15 Telefon C. 6395 



BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 
I Flyvemaskiner, I Biler, I dat hale taget over
alt, hvor en Motor arbejder Side om Side med 
et Radioanlæg, borteliminerer Bosch afskær
mede Tændrør og øvrige Afskærmningsdale alle 
motoriske Forstyrrelser. Ogsaa paa dette Om
raade yder Bosch an Indsats, der ar anerkendt. 

A/sMAGNETO 
JAGTVEJ 155 - KØBENHAVN N. 

Ganaralrapræsantanta for ROB, BOSCH1 G. m. b. H •• STUTTGART 

FIESELER .STORCH"FLIEG~ 

HUGO i-1EINE·PROPFl.LfR·Wf'RK· RFRLIN O 34 

Aktieselskabet FLYVEMATERIEL af 21, April 1938 
I Københavns Lufthavn, Kastrup 

VON KEH LER&STELLI N G 

GUMMIBAADE 

REDNINGS-GUMMIBAADE 
FOR SKIBE OG LUFTFARTØJER 

HURTIGTBYGGEDE 
FLYDEBROER 

BALLONER OG SPIL 
I ALLE SLAGS UDFØRELSER 

FALDSKÆRME 
I ALLE STØRRELSER 

FASTSPÆNDINGSSELER 

B E R LI N W 62 KL E I 5 T 5 TR. 11 • 2 5 61 04, os 

INGENIØRSKOLE 
(Kyffh!luser Technikum - Grundlagt 1896) 

Bygning af Flyvemaskiner 
Maskinbygning 
Elektroteknik 

Uddannelse af Elever I Praksis pna egne Værksteder. 
Assistance ydes Eleverne ved Ansøgning om Stillinger. 
l"ROSl."EKT Nr, 48 gratis og franco. 

Bad Frankenhausen 
(Kyffh.) DEUTSCHLAND 

-BENZIM
PET~OLEUM 
-PARAFFIM
BIUMDSELSOLIE 

FORENEDE OLIE KOMPAGNI A/s 
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Dansk Svæveflyver Unions Repræsentantskabsmøde 
i Nyborg Søndag d. 16. April. 

UNIONENS Formand, Kaptajn H. 
Nielsen, aabnede Mødet og bød 

Repræsentanterne Velkommen, og fo
reslog D. K. D. A. S.s Repræsentant, 
Kapt. Lærum, som Dirigent. Efter 
Fremsættelsen af enkelte andre For
slag blev Kaptajn Lærum valgt, og 
straks gav Ordet til Unionens For
mand, for al aflægge Beretning. 

Formanden indledte med at omtale 
Løjtnant Rasmussens og Oberstinde 
H. Førslevs Uddannelse i Tyskland, 
omtalte endvidere de 12 danske Svæ
veflyvere fra forskellige Klubber, 
i,om ligeledes havde været Aero Club 
von Deutshlands Gæster i Grunau paa 
henholdsvis A-, B-, C- & aC-Kursus, 
endvidere havde stud. polyt. Carl 
Johansen faaet supplerende Uddan
nelse i Tyskland som Byggekontrol
lant, og har i Dag Certifikat til at 
godkende Svæveplaner til udvidet 
Svæveflyvning og Flyvemaskin~slæ
bestart. 

Efter Indstilling til og Anbefaling 
af Unionen er der til Dato af Luft
fartstilsynet udstedt 29 Godkendel
sesbeviser som Flyveledere i Klubber
ne Landet over og indregistreret 17 
Skole- og Overgangsplaner, som alle 
er bygget efter de af Luftfartstilsynet 
godkendte Typetegninger og som 
flyve-syns og forsikringsmæssigt er i 
nøje Overensstemmele med Bekendt
gørelse af 3. August 1938 vedrørende 
Svæveflyvning. 

Formanden henstillede til under 
et senere Punkt paa Dagsordenen, at 
godkende Bestyrelsens Indstilling af 
Direktør Per Rønberg som Æresmed
lem af Unionen. 

KZ11-SPORT 
Max.-Hastighed 220 km/T 

Rejsehastighed 200 

Landingshastigh. 70 

Sluttelig motiverede Formanden 
den Supplering af Bestyrelsen, som 
siden sidste Repræsentantskabsmøde 
havde fundet Sted, med en følelig 
.Mangel paa Arbejdkraft, da Sjøholm 
og Carl Johansen siden November 
l\laaned havde været paa Hospitalet 
og Tsherning af anden Aarsag ikke 
kunde være med fra Nytaar. 

Da ingen ønskede Ordet til den af
lagte Beretning, godkendtes denne 
eenstemmigt, og man gik over til næ
ste Punkt, Regnskabet, som i dupli
kerede Eksemplarer var omdelt til 
Repræsentanterne. 

Efter en kort Beretning fra Kasse
reren fremsatte K. P. Andersen, Sil
keborg, Anke om en formodet Fejl 
ved en Udgiftspost for Lejren ved 
Lnstrup paa Regnskabet for sidste 
Aar. Jens Eriksen, Aarhus, kunde 
ikek godkende Regnskabet, førend 
han fik Forklaring paa, hvad Slam
gruppen var, og man suspenderende 
da midlertidig Punkt 3 og gik over 
til Punkt 5, Stamgruppen. 

Løjtnant Rasmussen redegjorde for 
Slamgruppens Formaal og Virkemaa
de, økonomisk og flyvemæssigt, og 
Kaptajn Nielsen supplerede denne 
Beretning med Oplysninger om Sam
arbejdet med den i København væ
rende tyske Skole, som fra Tyskland 
som Gave modtager 1 Grunau Baby 
og 1 Rhonbussard, og Stamgruppen 
stiller med 1 Schulgleiter 38 og faar 
ligeledes fra Tyskland 1 Grunau Ba
by, saa snart man kan fremskaffe de 
nødvendige Midler, som Tolden af 
disse Planer udgør. 

Efter at Formanden havde besva-

ret forskellige Spørgsmaal vedrøren
de Stamgruppen, var dette Punkt ud
debatteret, og man gik igen over til 
Regnskabet, som Repræsentantskabet 
gav Deharge for, med Ændring af 
den af K. P. Andersen paatalte Fejl. 

Det næste Punkt var Lønstruplej
ren, her berettede Høyner, Aalborg, 
om Forarbejdet, som var gjort og op
læste Lejekontrakten, som Unionen 
har afsluttet med Gaardejer Jørgen
sen, Maarupgaard, Lønstrup. 

Til Lejren i hele Juli Maaned kom
mer 1 tysk Flyvelærer og 1 tysk Tek
niker, og der oprettes 1 Byggekursus 
fra d. 1.- 15. og et fra d . 17 .- 31. Juli 
under Ledelse af stud. polyt. Carl Jo
hansen. Til disse Kursus maa de 
Værkstedsleder eller andre interese• 
rede tilmelde sig inden 10. Maj, saa
ledes at man i god Tid kan indrette 
sig med de fornødne Materialer og 
Værktøj. 

Ogsaa Spørgsmaalet om udvidet 
Svæveflyvning og Certifikatet ,aC« 
var under Debat, og det paalagdes 
Bestyrelsen at fremme dette saaledes 
at vi allerede i Aar kan fremvise Re
sultater paa dette Felt. 

Til Punkt 6 meddelte Formanden, 
at Oberstinde Førslev og Løjtnant Ras
mussen i Aar havde faaet Friplads Lil 
Kursus i Grunau for Viderekomne, og 
et Medlem af ,Aviator«, Aalborg, (Si
monsen) havde af Aero-Club von 
Deutschland gennem Unionen faaet 
en Friplads, som giver ham Motorfly
verertifikat. 

- Endvidere vil Kaptajnløjtnant 
Nielsen komme paa et Byggeleder
kursus i Tyskland. Delle toges til 
Efterretning. 

Til Punkt 7 redegjorde Kaptajn 
Lærum for Unionens Tilknytning til 

0 INDUSTRI Af LUFTHAVNEN SKANDINAVISK AER S KASTRUP868 
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D. K. D. A. S., og omtalte det af 
Aeronautisk Selskab oprettede Luft
sportsraad samt dettes Opgaver og 
Formaal, berørte løselig den af Sel
skabet opstillede Overenskomst med 
Unionen, som skal tiltrædes fra Nyt
aar 1940. 

Kaptajn Lærum foreslog, at Re
præsentantskabet giver Unionsbesty
relsen Bemyndigelse til Afslutning 
af omtalte Overenskomst; dette til
traadtes. 

Unionens Formand slog til Lyd 
for fuldt og helt og gaa ind for, at 
>FLYV< i Fremtiden skal være Uni
onens Medlemsblad. 

Til Punkt 8 var ingen Forslag ind
sendt, og man gik da til Bestyrelses
valg. 

Herluf Christensen heldagede, ikke 
at have den fornødne Tid til Delta
gelsen i Bestyrelsens Arbejde og bad 
Repræsentantskabet fritage ham for 
dette. Formanden læste Lovenes § 

11 op og meddelte, at der skulde 
vælges en Næstformand, Kasserer og 
Redaktør af »Flyves Svæveflyverstof; 
Høyner og Sjøholm genvalgtes som 
hhv. Næstformand og Redaktør. For
manden foreslog og anbefalede Kotvig 
som Kasserer; men da denne bor i 
København, mente K. P. Andersen, 
Silkeborg, ikke at Kotvig kunde væl
ges, da det skulde være en fra Sjæl
land, som Lovene foreskriver, og 
man foreslog da Grauengaard, Sla
gelse. 

Efter nogen Debat om dette fore
slog Formanden en Lovændring, 
som tillader at Bestyrelsen bestaar af 
8 Mand. Ved Afstemningen herom 
var der 21 Ja, 2 Nej og 1 blank afgiv
ne Stemmer. 

Hermed var Kotvig valgt som 
Kasserer og Grauengaard, Slagelse 
som Bestyrelsesmedlem for Sjælland. 

Sluttelig valgtes Løjtnant Rasmus
sen ind i Bestyrelsen i Stedet for 

Svæveflyverlejren ved Lønstrup er en Kendsgerning. 

SOM det vil være de fleste bekendt, 
har der længe været talt om at 

faa bygget en Hangar ved Lønstrup. 
Paa et Hovedbestyrelsesmøde i Kø

benhavn den 16.- 1. 1939 blev det 
endeligt bestemt at der skulde byg
ges, og det overlodes til Ing. Nielsen, 
Aalborg, at lede Arbejdet, og B. Hyy
ner at lede Lejren. 

Ing. Nielsen gik straks i Gang med 
at udarbejde Tegninger og faa Arbej
det udliciteret, og Resultatet forelig
ger nu i Form af en Hangar vi kan 
være bekendt. 

Byggearbejdet er givet til Tømrer
mester Søren Petersen, Lønstrup, og 
naar denne Artikel læses, er Byggeriet 
allerede i fuld Gang, saa det hele kan 
staa fiks og færdig til Lejrens offici
elle Aabning den lste Juli. 

Hangaren bliver muret i Cement
sten, og faar en Længde af 27 m og 
en Bredde af 9 m; der bliver store 
Skydeporte, saa Planerne kan an
bringes uden at blive demonteret. 

I den ene Gavn bliver der 3 Toilet
ter og et Redskabsrum, og i den an
den Gavn bliver der en Opholdsstue 
paa ca. 8 m Længde og 3 m Bredde 
og med mange Vinduer, der vender 
ud mod Havet. Endvidere bliver der 
et Kontor til Lederne. 

Der er gjort alt for at skabe del 
hele saa lyst og herligt, og naar der-

til kommer, at der paa Stedet er den 
herligste Badestrand ved det dejlige 
Vesterhav og ydermere Danmarks 
bedste Hang, kan vi vist være enige 
om, at et mere ideelt og herligt Sted 
findes ikke, og det vil ikke vare læn
ge før Navnet Lønstrup er paa alles 
Læber, som Stedet, hvor der laves 
Rekorder. 

Naar det er lykkedes for os at op
naa alle disse Goder, saa er vi vore 
elskværdige Værtsfolk, Hr. Gaardejer 
Frits Jørgensen og Hustru, en stor 
Tak skyldig. Hvad disse to prægtige 
Mennesker gør for Kammeraterne 
kan ikke beskrives, det skal op
leves, og forhaabentlig kommer der 
en Masse Sportskammerater derop, 
saa de kan nyde godt af Gæstfrihe
den. 

Gaardejer Jørgensen har stillet en 
Grund til vor Raadighed, hvor Han
garen kan opføres og for en rimelig 
Leje givet os Ret til frit at færdes 
paa sine uopdyrkede Jorder, ligesom 
han i et Tidsrum af 10 Aar har for
pligtet sig til at lade Flyvepladsen 
henligge som nu er, og godkendt af 
Luftfartstilsynet, saa alle Betingelser 
for at faa det helt rigtige ud af Svæ
veflyvningen skulde her være til 
Stede. 
· En saadan fast Flyvelejr vil uden 
al Tvivl blive en stor Attraktion for 

Tscherning og fungerer som Uni
onens Sekretær. 

Til sidste Punkt paa Dagsordenen 
foreslog Formanden at, at vælge Di
rektør P. Rønberg, København som 
Mresmedlem af Unionen. Motiverin
ge.n var, at Direktør P. Rønberg ved 
en storstilet Gave af økonomisk Arl 
har givet dansk Svæveflyvning et be
tydeligt Skub fremad; dette tiltraad
tes eenstemmigt af Repræsentantska
bet. 

Willy Jensen, Svæveflyveskolen, 
Lønstrup, takkede for Indbydelsen 
til at overvære Landsmødet og udtal
te, at han gerne gjorde en Indsat1> 
for dansk Svæveflyvning, idet han 
tilbød Klubbernes Flyveledere særli
ge fordelagtige Tilbud. Disse toges 
Efterretning. 

Mødet sluttede med Hurraraab for 
D. K. D. A. S. og Dansk Svæveflyver 
Union. 

C. K. 

Lønstrup By, og at den ogsaa har 
dens store Interesse bevises derved, 
at foruden Borgerforeningen har for
skellige af Byens Borgere ydet el 
Pengebeløb til Hjælp til Hangarens 
Opførelse. 

Men det er ikke tilstrækkelig, al 
vi har en dejlig Hangar og en uitu 
Opholdsstue, vi skulde jo ogsaa gerne 
have den møbleret, saa vi kunde faa 
det saa hyggeligt som vel muligt, 1,og 
derfor vil jeg gerne rette en Bøn til 
FLYV's Læsere: Har De nogle kasse
rede Møbler, Kurvemøbler o. 1., Bø
ger, Billeder, Tidsskrifter, Under
holdsspil, en nogenlunde brugelig 
Radio, kort sagt lige meget hvad, da 
vil vi være taknemmelige for enhver 
Gave, og Henvendelse derom bedes 
sendt til min Adresse, saa skal vi nok 
sørge for at det bliver anvendt. 

I næste Nummer af FLYV skal vi 
bringe et Billede af Hangaren, saa al 
de, der ikke før har deltaget i Lejren, 
kan danne sig et lille Indtryk af hvor 
herligt der er deroppe. 

Der vil inden længe tilgaa de for
skellige Klubber Propositioner og 
Regler for Deltagelse. Lejren vil være 
aaben Juni, Juli og August Maaned, 
men den officielle Lejrtid bliver Juli 
Maaned. 

Alle Henvendelser angaaende Lej
ren bedes sendt til B. Høyner, Aal
borg. 
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Dansk Modelflyver Forbund 

NU Ell J\IODELFLY\1Ell FOHBUNDET 
ENDELIG TILSLUTTET AERO
NAUTISK SELSKAB 

F HA den 27. Marts at regne er Forbun
det offi cielt tilsluttet Det Kgl. Acro

nauliske Selskab oi; har dermed faaet 
Anerkendelse af Federation Acronauti
quc Internationale. Fra nu af har dan 
~ke Modelflyvere ogsaa Adgang til al 
sætte Verdensrekorder. 

Ved Generalforsamlingen i Selskabet 
blev Forbundets Sekretær, Henning 
Schrød,er indvalgt i Bestyrelsen, saale
des al Modelflyverne nu er repræsente
ret der. 

Allerede faa Maaneder efter Forbun
dets Start indledte Forbundet Forhand
linger med Selskabet angaaendc Opta
gelse. Vejen var lang og trang, men til 
sidst fandt Parterne hinanden og har al 
lerede i et halvt Aars Tid samarbejdet 
i glimrende Forstaaelsc. Delle skyldes 
ikke mindst Kapt. Lærums Indsats, for 
hvilket Forbundet er ham megen Tak 
skyldig. 

Rekord af nye Modelflyverekorder. 

I sidste Nummer kunde FLYV medde
le 16 nye Rekorder. I dette Nummer 

ikke mindre end 26! 

Klasse 1: 
a. Erik Sørensen, >Arrow • i Roskilde 

salte den 26.- 3. Distancerekorden op 
til 84 Meter. Hans Model var en Selv
konstruktion E. S. 7. 
Henning Schrøder, •Hawkc, slog den 
d. 9.-4., idet hans HS 47 fløj 178 
Meter. Samtidig forøgede den sin egen 
Varighedsrekord, som sattes op til 1 
min. 6,5 sek. Modellen har nu tre Re
korder i Klassen. 

b. Erik Sørensen tog den 9.-4. Haand
startdistancerekorden fra Schrøder. 
Han opnaaede 260 m med E. S. 7. 

Klusse 3: 
a . H. Shrødcr forbedrede den 9.-----'I. sin 

Varighedsrekord med HS 70. Tiden 
blev 55,1 sek. Samtidig log han Di
stancerekorden fra Carlsen, Als, (F J3) 
ved at flyve 183 Meter. 

b. Den 12.- 3. satte H. Schrøder ~in Va
rigbedsrekord op il 1 min. 8,2 sek. og 
tog Distancerekorden fra H. E. Han
sen, OM-F, ved at flyve 313 Meter. En
delig den 9.-4. pressede han Varig
hedsrekorden hel op til 1 min. 15,6 
sek., stadig med HS.70, der var blevet 
forsynet med et lidt større Plan. 

c. Den 6.-4. satte Olav Christensen, 
>Merkur •, den 2. danske Hasighedsre
kord, idet hans F J -3 opnaaedc en Ha
stighed af 9,09 m/ sek. Først efter 14 
forgæves Forsøg lykkedes det at flyve 
de 50 Meter igennem mod Vinden. Mo
dellen var forstærket og vejede 126 g 
(normalt ca. 80). 

Klasse 4: 
a. Den 9.-4. tog H. Schrøder, , Jiawkc, 

Distancerekorden fra Weishaupl, OM
F, idet hans HS.55 fløj 311 Meter. 

b. To Dage tidligern havde Schrøder ta
get Haandstartrekorden fra Wcishapls 
RX-1. HS55 fløj ikke mindre end 407 
Meter. Den er 90 cm i Spv., har Plan
areal 9,2 Kvdm. og vejer 128 g. 

e. For at bøde paa de tabte Rekorder 
satte Per Weshaupt den 8.- 4. den før
ste Hastighedsrekord i Klassen. Hans 
RX-1 fløj 5,29 m/sek. 

Klasse 6: 
a. Den 9.-4. prøvefløj Per Weishaupl, 

OM-F, sin nye Selvkonstruktion, Per 
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\V-4 7b •Gorilla •, der straks opstillede 
a dskillige Rekorder. De blev alle for
bedrede den 10.-4., og kun disse ind
stilledes til Anerkendelse: 
Tid 29,5 sek. (Gl. Rek. 23,4, Ejer : Ole 
Holten, Cirrus). Distance 165 Meler. 

b. Tid: 39,8 sek. Distance: 456 Meler. 
e. 13,78 m / sek - blev sat fra 6.30 til 

7.00 om Morgenen. 

Klasse 16: 
b . OM-Fs Sekretær, Hichard Jensen, har 

erobret alle de af Sven Hansen, > Mer
kur• , opstillede Hekorder. I Haand
slart opnaaedes Skærtorsdag paa Pile
bakken 41,0 sek. og 490 Meter. 

c. Den 25.- 3 opnaaedes i Højstart 1 
min. 29,5 sek. og 840 Meter. Medens 
Sven Hansens Model havde en Pendul 
styring paa Højderoret, havde Richard 
Jensen paa sin Strolch installeret 
Vindfanestyring ved Hjælp af en 

drejelig Forfinne. Sven Hansen har med
delt os, at hans Pendulstyring funge
rede godt. I Højstart vilde en frithæn 
gende Pendul umuliggøre Brugen af 
denne Styring, men der er ogsaa taget 
Forholdsregler mod det. Saavel Vind
fanestyring som Pendulsyring kunde 
iøvrigt ses paa Udstillingen i Køben
havn. 

Absolut Rekord B: 
Siden 24.-3. har Per Weishapls Pril
schow indehavet denne Rekord med 
380 Meter. Men den 7. April tog Hen
ning Shrøder, >Hawk c, Rekorden, idet 
hans HS55 fløj 407 l\Ieler. 
Kun tre Dage stod denne Rekord. Thi 
den 10.-4. lilbageerobrcde Per Weis
haupt Rekorden til OM-F, idet hans 
PerW-47b ,Gorilla• fløj 456 Meter. 

Absolut Rekord C: 
Den 6. April tog Olav Christensen, 
,Merkur•, Hastighedsrekorden fra Per 
Weishaupts Pritschow, der i Novem
ber sidste Aar havde sat den første 
danske Hastighedsrekord med 7,18 
m / sek. , Merkur •s Næstformand op
naade 9,09 m / sek. med sin FJ.3. 
Den 8. modtog Per Weishaupt Medde
lelse herom ,samt om, at lo andre af 
hans Rekorder var slaaet. Den 9. naa
ede hans PerW-47b op paa ca. 10 
ml sek., men Rekorden skal slaas med 
1,5 m / sek. Den 10. naaede Modellen 
imidlerid op paa 13,78 m / sek. - Gen
nemsnitslid taget fra tre Stopure. 

KING PETER'S CUP FOR SV ÆVEMO-
DELLER 

F OHBUNDET har fra Acronaulbk 
Selskab modtaget en Opfordring til 

om muligt at vise de danske Farver i 
England Lil Sommer i den inlernalionale 
Konkurrence om King Peter's Cup. 

Denne Konkurrence blev indstiftet af 
Il. M. Kong Peter af Jugoslavien og gæl
der bande for gummidrevne l\lotormo
deller samt for Svævemodeller. 

For Konkurrencen gælde1· mcgcl 
strenge Regler, som det vil føre fo1· vidl 
al offenlliggore her. l\Ien de vigtigste 
Ting skal dog nævnes. 

Konkurrencen i Aar, der kun gælder 
Svævemodeller, afholdes i England paa 
Messrs. Fairey Aviation Co. Lild.'s Great 
Wcst Aerodrome, Haycr, l\liddlescx, den 
17.-23. Juli. 

Dellagelscn i Konkurrcncn sker fur 
hver Nations Vedkommende i Hold, der 
maa være paa mindst 2 Mand og hojsl 
12 Mand, og som ledes al' en Forer, der 
ikke selv maa dcllagc i Kunlmrrcncen. 

Hele Arrangemenlel for Dcllagelse i 
Konkurrencen ordnes for Danmarks 
Vedkommende af Acronauisk Selskab i 
Forbindelse med Dansk Modelflyver 
Forbund. 

Der er her en cnestaaende Chance for 
de danske Modelflyvere til at konkurre
re og udveksle Erfaringer med uden 
landske Modelflyvere. Allerede nu kan 
Forbundet meddele, at der fra Aeronau
tisk Selskabs Side er givet Tilsagn om,. 
Støtte til Hejse London- Helur for tre 
danske Modelflyvere. Herom vil der fol 
ge nærmere senere. 

Hver Deltager skal selv have konslrn
erct og bygget sin l\Iodel, der skal opfyl 
de følgende Betingelser: 

I} Planbelastningen skal ligge mellem 
15 og 50 (incl. g/m". 

2) SpændYidden skal ligge mellem 70 
og 350 cm incl. 

3) Tykkeste Kroptværsnit skal mindst 
være L2- 200, hvor L er Kroplængden. 

4) Kroppen skal være helt lukket. 
5) Arealet af Stabiliseringsplanet (Ha

leplanet) maa højst være 33 % af Plan
arealet. 

6) Ingen Del af Modellen man udloscs 
under Flyvningen. 

Start af Modellen foreganr ved H.iælp 
af en Vinde og en Snor (Spiblarl). Sno
ren maa højst være 200 m lang og maa 
ikke være fjedrende. Om Start af Model
len skal senere komme fuld Oplysning. 

Hver Deltager rnaa deltage med ind
Lil 4 selvkonstruerede Modeller. 

Forbundet opfordrer nu de dygtige 
Modelflyvere her i Landet til at tage fal 
paa Bygningen af en selv konstrueret 
Svævemodel, der opfylder ovenslaaende 
Krav. Det er tilladt at bcnylle kendte 
Profiltyper. 

Resullatet af Udtagelseskonkurrencer, 
arrangeret af Klubberne selv, vil afgøre, 
hvem der skal deltage i Konkurrencen 
som Danmarks Repræsentanter. 

Efter Indflyvningen af Modellen 
skal Resultaterne af samtlige med 
Hpjstart foretagne Flyvninger (mindst 
10 og efter før nævnte Regler) indsen
des til Formanden for MF inden den 
11. Juni sammen med Tegninger af 
Modellen med Opgivelse af Data iflg. 
Rekordreglernes § 9. 



Dansk Modelftyver Forbunds Udstilling i København 

T ORSDAG d. 13. April blev en spæn
dende Dag for de københavnske 

Modelflyvere, der pakkede Modeller ud 
af Kasser, der var sendt fra Klubber 
hele Landet over. Udpakningen fandt 
Sted i B. T. Centralen. Derfra blev Mo
dellerne Fredag Eftermiddag transporte
ret i 2 store, Flyttebusser til Festsalen i 
Kvindelig Læseforening, der var Udstil
lingslokale. Det vakte en stor og beretti
get Opsigt paa Raadhuspfadsen. 

Der blev udstillet ca. 200 ubeklædte og 
beklædte Motor- og Svævemoddler fra 
hele Landet. Der var lagt et usædvan
ligt smukt og grundigt Arbejde i de fle-

Sven Wiel Bang med det haleløse 
Modelsvæveplan. 

ste Modeller, hvoraf forbavsende mange 
var Selvkonstruktioner. 

Denne Udstilling viste tydeligt dansk 
Modelbygnings absolut fine Bygnings
standard i Dag. 

Desuden kan nævnes, at en Rekon
struktion af den Motorstokmodel, Bent 
Rom vandt et Sølvbæger for smukt ud
ført Arbejde ved Danske Selskabs Flyve
modeludsilling 1909, var udstillet. Af 
den afdøde Svæveflyverpioner, Snedker 
Larsens Enke havde Udstillingen laant 
en meget nøjagtig, ubeklædt Model af 
den før kende •Glifc (Type Stamer & 
Lippisch Zogling). 

Dommerkomiteen, der bestod af 
Oberstinde Harriet Ferslev, Propaganda
cheferne fra D. D. L. og K. L. M., d'Her- · 
rer Max Westfal og Bent Rom samt For
bundets Bestyrelse, begyndte Kl. 14 Be
dømmelsen, der i mange Tilfælde frem
bød betydelige Vanskeligheder. 

Ca. Kl. 16 var Dommerkomiteen færdig 
med Bedømmelsen, der gav følgende Re
sultater: 

Ærespræmier for smukkest byggede 
Motor- og Svævemodeller tilfaldt hen
holdsvis Erik Bildsøe Hansen for Ben
zinmotormodellen og Ing. Monberg for 
•E. M. 3«. 

1. Præmierne var Sølvbægre og 2. 

Præmierne •Dansk Flyvnings Historie«. 
2. Præmierne var skænket af Hr. For
lægger Ejvind Christensen. 

Preislers optiske Institut havde des
uden udsat 2 Stopure for de 2 Klubber, 
der forholdsvis haYde de fleste smukt 
byggede Modeller udstillede. 

De blev vundet af Motormodl!lflyve
klubben Hawk, Hellerup og Globus Aero 
Klub, Hellerup. 

PRÆMIELISTE: 
Klasse 1: 
1. Type H.S.Mikro, Ejer og Konstruktør 

Henning Schrøder, Motormodelflyve
klubben •Hawkc, Hellerup. Vægt ca. 1 
Gram. 

2. Balsa Stokmodel med Pontoner, byg
get af C. H. Carlsen, Als Modelflyve
klub. 

Klasse 2: 
1. Type H.S.Lysander, bygget af Henning 

Schrøder, Motormodelflyvekl. •Hawk•, 
Hellerup. Halvskalamodel af den en
gelske Militærmaskine Weslland Lys
ander, Anny Cooperation. 

2. Type. •Mr. Mulligan,, bygget af Niels 
Hassing, Modelflyveklubben ,Cirrus•, 
Holte. Skalamodel af den amerikanske 
Racerflyvemaskine •Mr. Mulliganc. 

Klasse 3: 
1. Type ,F. J. 3«, bygget af 0. Hansen, 

Vanløse Modelflyveklub, Vanløse. 
2. Type •H. S. 70•, bygget af Henning 

Schrøder, Modellen er udstyret med 
fældbare Propelblade, som automatisk 
lægger sig tilbage under Svæveflugen. 

Klasse 4: 
1. Type •K. Z. 2 Sport•, hygget af Arne 

Kreiberg, Silkeborg Modelflyveklub, 
Silkeborg. 

2. Type •Kungsørnen«, bygget af Niels 
Hassing, Modelflyveklubben ,Cirrus•, 
Holte. 

Klasse 6: 
1. Type •Fernaufkliirer•, bygget af J. 

Juncker Jørgensen, Vanløse Modelfly
veklub, Vanløse. · 

2. Type •Fernaufkliirer•, bygget af Eigil 
Jensen, •Fredericia Ile, Fredericia. 

Klasse 6: 
1. Type •Lippmann, A. L. III•, bygget af 

Ole Holten, Modelflyveklubben •Cir
rusc, Holte. 

2. Type •Polzin•, bygget af Christian 
Nielsen, Fredericia II, Fredericia. 

Klasse 7: 
1. Flyvebaad, bygget af Erik Sørensen, 

Modelflyveklubben •Arrow•, Roskilde. 
2. Type H. S. Ente, bygget af Henning 

Schrøder, Motormodelflyvekl. •Hawk•, 
Hellerup. 

Klasse 8: 
1. Benzinmotormodel, bygget af Erik 

Bildsøe Hansen, Formand for Fanø 
Modelflyveklub, Fanø. 

2. Type •Skyrider•, Benzinmotormodel, 
bygget af Niels Hassing, Modelflyve
klubben , Cirrus•, Holte. 

Klasse 9: 
1. Type •Eagle c, engelsk Type, bygget af 

Johan Støckel, Globus Aeroklub, Hel
lerup. (Forbundets Kasserer). 

2. Type H. S. 47, bygget af Henning 

Schrøder, Motocmodelflyvekl. •Hawkc, 
Hellerup. (Forbundets Sekr.) 

Klasse 10: 
1. Type ,s. W. B. 22«, bygget af For

bundes Formand Sven Wiel Bang, 
Gloubus Aero Klub; H;elleiup. 

2. Type F. J. 1, bygget' af ,Jørgen Lar
sen, Modelflyveklubben •Cirrus«, Hol
te. 

Klasse 11: 
1. Type •E. M. 3«, bygget af Ingeniør E. 

Monberg, Globus Aero Klub, Hellerup. 
2. •F. J. 2•, bygget af J. Olsen, Globus 

Aero Klub, Hellerup. 

Type 12: 
1. Type ,s. F. 25, Pluto•, bygget af Hen-

Henning Schrøder med en af sine Mi
niaturemodeller. 

rik Møller Nielsen, Globus Aero Klub, 
Hellerup. 

2. Type •S. W. B. 14, Termik•, bygget 
af Henrik Tetens, Globus Aero Klub, 
Hellerup. 

Klasse 13: 
1. Type •J . N. 2•, Ente, bygget af Odense 

M.-F.s Formand Jørgen Nissen, 
Odense. 

2. Ente, bygget af Jørgen Petersen, Als 
Modelflyveklub, Sønderborg. 

Klasse 14: 
1. Type ,s. W. B. 27•, bygget af Jørgen 

Frederiksen, Valby Modelflyveklub, 
Valby. 

2. Type •K. SIS III •, bygget af Per Wei
shaupt, Od,ense Modelflyveklub, Oden
se, (Forbundets Rekordprotokolfører). 

Klasse 16: 
1. Type R. J. 9, bygget af Richard Jen-

sen, Odense. 
2. Ingen. 

Klasse 16: 
1. Type , Selvkonstruktion•, Pendulstyret, 

bygget af Arne Kreiberg, Silkeborg 
Modelflyvek.)ub, Silkeborg. 

2. Type »Selvstyret Strolchc, bygget af 
Richard Jensen, Odense Model-Flyve
klub, Odense. 
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[f]ll, [rfr ·-~----------,,-----------------------------------------
ORA TIS MEDLEMSKORT TIL MODEL-

FL YVEKLUBBERNE 

FOR at lette Anskaffelsen af Med
lemskort til nystartede Modelfly

veklubber har FLYV ladet fremstille 
et Standardkort, der kan anvendes af 
alle Klubber. Kortet er dobbelt, med 
Plads til Klubbens Navn, til Medlem
mets Navn og Nummer samt inddelt 
i 12 Felter til maanedsvis eller kvar
talsvis Betaling. 

Kortene leveres gratis til alle /{lub
ber ved Opgivelse af Medlemsantal, 
og Jean bestilles eller af hentes paa 
FLYV's Kontor, Vesterbrogade 60. 

Vi giver Modelflyveklubberne den
ne Service ud fra den Betragtning, at 
det er for dyrt for den enkelte Klub 
at fremstille det forholdsvis ringe 
Antal Kort, der skal bruges af hver 
Klub, og mener ogsaa derved at gøre 
Adgangen til Start af nye Klubber 
nemmere. Det er vort Haab at saa 
mange som muligt vil benytte sig af 
vort Tilbud der gælder indtil videre. 

- Alle Modelflyveklubber bør ind
melde sig i Dansk Modelflyverfor
bund. 

MODELFLYVEKLUBBEN VIBEN, 
NÆSTVED 

blev stiftet d. 1. April 19:19. Den er ikke 
indmeldt i Forbundet endnu. num haa
ber snart at komme der. Klubbrn har 15 
Medlemmer. I Paasken havde Klubhen et 
vellykket Flyvestævne med l\lodetrlyve
klubben •Ternen•, Haslev. Der var 15 
Modeller med. 

Felgiebel: 

Benzinmotoren 
fiir Flugmodell~ und ilir 

Selbstbau 
(Se Anmeldelsen i FLYV Nr. 4) 

Pris Kr. 5 50 
- -

Kan bestilles paa fLYV's Konl'lr: 
Vesterbrogade 60, København Y, -

Instrumenter for Luftfartøjer _ 
Leverandør til Hæren og Marinen 

Stopure 
C. M. Hallgren 

Instrumentmager 
St. ~egnegade 2 - Tlf. Byen 1973 
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UDTAGELSES-KONKURRENCEN FOR 
SV ÆVEI\IODTLLER TIL KING PE
TEH'S CUP 

H VER Deltager maa deltage med ind
til 4 Modeller af egen Konstruktion. 

Disse maa opfylde de før nævnte 6 I{ av. 
Modellen (-erne) løbes op af Ejeren 

selv. Til Start maa kun . bruges 100 rn 
Snor, og der maa ikke løbes mere end 
75 m frem. 

Tiden tages fra det Øjeblik, Modellen 
udløses, til Modellen forsvinder for Tid
tagernes Øjne. Tidtagerne maa ikke 
flytte sig fra Startstedet. Tiden tages 
med 2 Stopure, og Middeltiderne regnes 
for Flyvelid. 

SIDSTE NYT 01\f FORBUNDETS STORE 
PINSESTÆVNE 

C HEFEN for den sjællandske Flyver
afdeling, Medlem af Aeronautisk 

Selskabs Bestyrelse, Oberstløjtnant L. 
Bjarkov har gjort Forbundet den Glæde 
at love at komme 2. Pinsedag til Lejren 
for som Formand for Præsidiet at udde
le Præmierne. 

Aeronautisk Selskab har udsat Sølv
præmier i hver af de 5 Klasser. Ill. Fa
milie Journal har udsat en Sølvpokal for 
den bedste enkelte Flyvning eller Præ
station i hver l{lasse. Som 2. Præmie har 
Ill. Familie Journal udsat Byggesæt: i 
Motormodelklasserne Byggesæt til Svæve
model og i Svævemodelklasserne til Mo
tormodel. Derved er der Chance for, al 
en ensidig Svævemodelflyver faar Inter
esse for Motormodeller og omvendt. 

Det kgl. holl. Luftfartsselskab, K.L.M. 
har udsat •KLMs Vandrepokal for 
smukkest udførte Model•. Vinderen faar 
kontant 25 Kr. yderligere. Hvis Pokalen 
vindes 3 Gange forbliver den Vinderens 
Ej(!_ndom. · 

Forlaget Jespersen & Pio har udsat 5 
Eksemplarer af •Evenlyret om Flyve
maskinen• _og 5 af •Hvem flyver . der?•. 
Forbundet har udsat 3 Solvbægre.-

Den kendte Privalflyver, Direktør C. 
Thie15t har udsat 10 Eksemplarer af 
•Lær at flyve•, som Direktør Thielst har 
bearbejdet i- dansk Udgave og Ejvind 
Christensen har paa FLYVs Vegne udsat 
5 Ekspl. af Dansk Flyvnings Historie. 

De Modelflyvere, der endnu ikke har 
indmeldt deres Dellagelse i denne Lejr, 
der sikkert vil blive en Oplevelse, kan 
indtil den 14. _Maj indmelde sig mod 
Indbetaling af 7.50 Kr. lil Lejrens Kas
serer, Ollo Madsen, Vestre S.lationsvej 
42, Odense. Hvis nogen skulde . ønske 
yderligere Oplysninger, kan disse fans 
ved skriftlig Henvendelse til Stævnets 
Propa$andaleder Johannes Thinesen, 
~insens Alle··29, Odense. -

., 

FRITI DS-SPORTEN 
Gothersgade 151 

er nu aaben. 
Alle Tegninger og Materialer. 

Nyt Modelsvæveplan 
FLJV 2 

DET lille Modelsvæveplan FLYV 1 
vi udsendte i Marts Maaned 

havde en stor Succes, det var let at 
flyve med og let at samle; vi har der
for paa manges Opfordring ladet 
fremstille en ny Model af noget stør
re Dimensioner, den har faaet Navnet 
FLYV 2, og Vingefanget er 70 cm. 

Konstruktionen. 
Denne Model fremviser paa forskel

lige Omraader flere Forbedringer. 
Der er f. Eks. Indskæringen i Holde
pindene, der griber om Kroplisterne, 
snaledes at de ikke kan gaa løse, og 
Sideroret har indstillelig Halefinne. 
Der er foretaget mange Prøveflyvnin
ger med FLYV 2 og selv i stærk 
Dlæst lader den sig let sætte op i Hoj
sta rt, Stabiliteten er udmærket. 

FLYV 2 bliver ligesom FLYV 1 le
veret i komplet Byggesæt i Æske med 
Ribber, Vingespidser, Krop o. s. v. 
færdig tilskaarne og Listerne er bøje
de og indsat i Monteringsklodsen. 

Bygget til Klasse IX. 
FLYV 2 er bygget til masse IX i 

Henhold til Dansk Modelflyverfor
bunds Regler og kan saaledes deltage 
i Konkurrencerne. 

Sæt Danmarks-Rekord med FLYV2. 
Prisen for Byggesæt FLYV 2 er Kr. 
3.00, færdigbygget Model koster Kr. 
5.50 og kan som sæclvanlig faas hos de 
fleste Bog- og Papirhandlere samt Le
getøjsforretninger eller direkte fra 
FLYVs Ekspedition, København V . . 



»FLYV l« 
Spændvidde. . . . . . . . . . . . . . . . . 49 cm 
Tegning .. . . .... .. .... . . . Kr. 0.'.!6 
Bygl!t:~æt. . . ............. Kr. 2.00 
Færdig Model ........... Kr. 4.50 

Alle Dele er færdig tilskaarne 
og Planlisterne bøjede i V-form 

»FLYV 2« 
Spændvidde . . . . . . . . . . . . . . . . 71 cm 
Byggesæt lnct. Tegning . . Kr. 3 00 
Fæ, dig Model ........... Kr. 6.50 
.FLYV 2• er ligesaa let at bygge som 
.FL, V 1 • og meget let at sætte op i 
Høj,lart. - Sæt Oanmaiksrekord med 
• t-LYV 2•. Dc:n er i Klasse IX. Man 
forbavses over, hvor elegant • fL YV 2• 
llyver, og hvor nem den er at have 
med at gøre. 

»SUPER W 12« 
Spændvidde ... . ............. 97 cm 
Planbelastning ......... ca. 15 g/dmil 
.SUPER W 12" er en Model i Klasse X. 
Bvggesættet indeholder foruden Teg
ning i fuld Størr. en dela1llcrl'i Bygge
anvisning og en Flyveinstruk1ion be
regnet paa jjegyndc:re. 

»W 17« 
klar til Beklædning 

Spændvidde ................ 145 cm 
Planbelastn ng ...... . .. ca. 18 g/dm9 
Den fulde Glæde af Flyvning med en 
Model faar man k1m, naar den er vel

bygget, og det er en Fornøjelse 
at samle en • W 17", hvor alle 
Delene, der leveres færdig
tilskaarne, passer ganske nøj
agtigt sammen • W 17" er i 
Klasse XI. 

Bygge- Færdig 
sæl Model 

,. W 12• Kr. 6.00 Kr. 18.00 
• W 17· Kr. 12.75 Kr. 35.00 

Byggesættene leveres kompl. med over
skuelig Tegn., udførlig Bygge-og Flyve
instruktion. Alle Dele saasom Ribber, 
Spanter, Næseklodser, Lister o.l. er fær
dig tilskaame. Værktøj ikke nødvendigt. 

Forlang Prisliste over • W• Materialer 
hos Deres Forhandler. 

W-Modellerne, FLYV 1 og FLYV 2 faas hos de fleste 
Sports- og LegetøJsforr. samt Bog- og Papirhandler. 

En Gros: Erik Willumsen 
5, Kronprlnsensg.ade - København K 

Tlf. Central 9230 

Modelflyvekonkurrencen med FLJV '1 

Vinderen af 1. Præmie i Marts Maaned 
Kjeld Jacobsen med Modellen Flyv 1 . 

Maanedspræmierne for Marts Maaa
ned blev vundet af: 

Kjeld Jacobsen, Kalundborg, 
der vandt 1. Præmie med en Flyve

tid paa 58 Sekunder, og 

Jørgen Holm Rasmussen, 
der vandt 2. Præmie med en Fly

vetid paa 39 Sekunder. 

Resultatet af April Maaneds Uge
konkurrencer blev følgende: 

1. Uge: Karlo Overgaard, Skander
borg, Tid: 1 Min. 6 Sek. 

2. Uge: Kai Jørgensen, Lønstrup, Tid: 
1 Min. 3 Sek. 

3. Uge: Axel J. Lang, Randers, Tid: 
0 Min. 36 Sek. 

4. Uge: Carl Olsen, Silkeborg, Tid: 0 
Min. 58 Sek. 

Maanedskonkurrencen blev saale
des vundet af Karlo Overgaard og Kai 
Jørgensen, der foruden Ugepræmien 
vil faa hver et Byggesæt. Præmierne 
bliver tilsendt. 

Regler for Deltagelse i FLYV! ModelOyvekonkurrence 
med Models~æveplanet FLJV '1 

Vi gentager Reglerne for Modelfly
vekonkurrencen, som var trykt i 
FLYV Nr. 3, hvor ogsaa Tegning til 
Modelsvæveplanet FLYV 1 findes. 
!øvrigt kan man faa saavel Byggesæt 
som færdigt Svæveplan, hvortil vi 
henviser paa Bestillingsseddelen 
Bladet. 

1. Konkurrencen er kun aaben for 
Modeller af FLYV 1. 

2. Resultaterne skal indsendes paa 
de i FLYV værende Kuponer. 

3. Resultaterne skal være attestere
de enten af Formanden for en 
Modelflyveklub eller af en fuld
myndig Person, der har overvæ
ret og kontrolleret Flyvnil;igen. 
Tiderne skal være kontrollerede, 
enten med el Stop-Ur eller med 
to alm. Ure med Sekundviser. 

4. Kun Resultater af over 10 Sekun
ders Flyvning kan indsendes. 

5. Starten kan være enten Haand
start eller Højstart, men den skal 
foregaa direkte fra Jorden. 

UGE PRÆMIER 
6. Hver Uge præmieres den længste 

Flyvetid med een af følgende 
Præmier .efter eget Valg: 
A: Dansk Flyvnings Historie. 
Il: Frank A. Swoffer: Lær at 
flyve. 
C: 1 Aarsabonnement paa FLYV. 

MAANEDSPRÆMIER 
Hver Maaneds bedste Resultater ef

ter de indsendte l{uponer præmieres 
med en /, Præmie og en 2. Præmie be
staaende af et Bygl(esæt af anerkendt 
Konstruktion; der udsættes mange for- , 
skellige Typer. 

Bestillingsseddel 
Undertegnede bestiller herved: 

___ Komplet Byggesæt fll FLJV ~ 
__ __.Færdigbygget Model FLJV 1 

___ Komplet Byggesæt fll FLJV 2 
___ Færdigbygget Model FLJI> 2 

Det ikke ønskede overstreges. 

Kr. 2.00 
Kr. 4.50 
Kr. 3.00 
Kr. 5.50 

Naun ______ ____________________ _ 

Adresse ____________ .,__ __ __,,-----------
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NYT FRA ALLE LANDE 

AFURIKA RUNDT 

D EN lyslce S i e b e l F h 1 0 4 har 
nylig af sluttet en Flyvning fra 

Berlin langs Østafrika til Kapstaden 
og tilbage langs V es/kysten og tværs 
over Sahara, en Strækning paa iall 
40.000 km. Besæ:tningen bestod af 
Oberløjlnanl K al d rack, Oberløjt
nant B a l t 11 a s a. r og Feldwebel 
An h ii. user. Unller hele Flyvningen 
var Gennemsnitshastigheden 300 

Kort over Flyveruten Berlin-
Kapsladen- Ber/in. 

km/1'. Starten fra Berlin fandt Sted 
d. 16. Januar og Tilbagekomsten d. 7. 
Marts. 

Siebel Fh 10'1 er en tomotoret Rej
seflyvemaskine, udstyret med 24-0 
Hl(. Hirth Motorer. Ved en tidligere 
Lejlighed har Siebel Fh 104 foretaget 

Fokker T. 8-W. 
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en Flyvning gennem Europa, der i 
Løbet af 24- Timer passerede 12 Lan
de; Strækningen var paa 6200 km. 

Maskinen har Plads til 5 Personer i 
/(abinen. En nærmere Beskrivelse af 
den findes i >Flyv« Nr. 10/ 1938. 

S A. /. 2. S . italiensk Rejse/lyvemaskine. 

SAI 25 er et eenmotoret, lavvinget 
Monoplan til Rejsebrug. I den be
kvemme Kabine er der Plads til 4 
Personer foruden Bagage. Den er ret 
midtskibs anbragte Taarn kan drejes 
hurtig, og den har Brændstof til 41/2 
Times Flyvning. Den er helt igennem 
bygget af Træ, beklædt med Kryds
finer. Bæreplanet er udstyret med 
Spalteklapper og Bagkantsklapper. Den 
har Hjulbremser og styrbart Halehjul. 

Motoren er en >Alfa Romeo« Type 
115 I (seks-cyl., luftkølet) paa 195 
H.K. Propellen er af Metal. 

Dens Data er: Spændvidde 10,64 
m, Længde 7,5 m, Højde 2,8 m, Tom
vægt 890 kg, Lasteevne 530 kg, Fuld
vægt 1420 kg; største Hastighed ved 
Jorden 250 km/T, Marchhastighed 
(ved 70 pCt. Motorkraft) 215 km/T, 
l\findstebaslighed 85 km/T, Tophøjde 6000 
m og Brændstof til 41/2 Times Flym!!!S· 

NYE FOKKER TYPER 
Luftvaabnet i Holland og dets over

søiske /(olonier er store Aftagere af 
Fokker's Materiel, og det gælder saa
vel Land/ lyvemaskiner som Søflyve
maskiner. Vi præsenterer her to af de 
nyeste Typer, som Fokker-Fabriken 
har leveret ti[ den hollandske Marine, 

/ . 

en to-motoret Torpedomaskine, Fok
ker T. 8-W, der skal anvendes i Kysl
f orsvarets Tjeneste, og en Trænings
og Rekognosceringsma.~ki11e, Fokker 
C. 14-W, af hvilken Type en .~tørre 
Serie er under Byy11ing. 

.Fokker C. 14-W. 



I 

Fokker GI er egnet til al Slags Kunstflyvning, t. Eks. 
-

Looping - Spind tilvenstre og tilhøjre - lmmelmannsving 
Langsom og hurtig Rulning - Dykning til Sluthastighed 

N. V. NEDERLANDSCHE VLIEGTEUIGENFABRIEK FOKKER - AMSTERDAM 
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,, B R I S T O L" PEGASUS FLYVEMOTORER 
Stor Kraft, ringe . V ægt 

»BRISTOL« lufthølede, stjerneformede Flyvemotorer 
har et enestaaende gunstigt Forhold mellem Heste
hraft og Vægt og forener stor Ydeevne med den Drifts
sihherhed, som er harahteristish for alle »BRISTOL« 
Motorer. For Ehsempel vejer Pegasus XXII hun 466 hg, 

og den yder i Starten 1010 B.H.K. 

.. 
T HE BRISTOL AEROPLANE CO. L TD., BRISTOL, ENGLAND 

PRIS: 
~- Au-gm~ Kr. -4,20 
Pr. Nlllmme:r 35 øre 

A, B. C. HANSEN COMP,, KØBENHAVN V. 

EJVIND CHIHSTENSEN 
BOOTRYKKEIU & FORLAO 
Vesterbrogade 60 • Tel1. 13404 



. . 
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Repræsentanter: ANDERSEN & MAARE 
Veater"gade 52 - Tlf. 12532 • København V. 
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.,., ( IE IL O S IE ·~·~ 
(LOVB ES KYTTET) 

A\SIP IDOIPIE 

ENEFABRIKANTER: 

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE 
RØD DOPE 
fortyndfngsvædsk4! samt ldentfficerfngsfarver og Specfalfarver 

½ 011 f .. A\ S IP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 65, LOKAL 1.2 og 22 

Dagffg Forbindelse med elle Europas større Byer e-
DDL 

DE'F DANSKE 



OFFICIELT ORGAN FOR DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB og DANSKE FLYVERE 

Det 
JCongellge 

Danske 

Aero
nautlske 
Selskab 

DANSKE FLYVERE 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER FORBUNDK 

AALBORG FLYVEKLUB 
DANSKE PRIVATFLYVERE 
VESTJYSK FLYVEKLUB 

Tidsskrift for 

TRAFIKFLYVNING • MILITÆRFLYVNING 
SPORTSFLYVNING 

SVÆVEFLYVNING • MODELFLYVNING 

Redaktør: 
Kaptajn J. FOL TMANN 
Anav. overfor Pr•1111lov1n: 
EJVIND CHRISTENSEN 

Eftertryk af •FLYV•s Artikler uden 
Kildeangivelse er i k k e t il I ad t. 

Nr. 6 Juni 1939 12. Aargang 

RADIO 00 LUFTFART 

Ved Hjæ·lp af en Telefunken-Kortbølgestation vejledes Svæveflyverne under 
deres Øvelser aver Wasserkuppe. Strømmen frembringes af en Dynamo, 

der trædes som en Cykel. 

RADIOEN i Luftfarten tjener to 
Formaal: Korrespondance og Na

vigation, og i den Anledning udstyres 
Flyvemaskine- og Jordstationer med 
Sende-, Modtage- og Pejlanlæg. Til 
Korrespondance er det nok med Sen
der og Modtager, men til Bedømmel
se af Plads og Kurs maa der anven
des Pejlstationer, og der skelnes mel
lem Pejling fra Luftfartøjer og Pejling 
fra Jorden (d. v. s. Egenpejling og 
Fremmedpejling). 

Organisation. 
For at kunne betjene Ruteflyverne 

paa bedst mulig Maade, er hele Ra
dioordningen blevet inddelt i visse 
Zoner, og til Eksempel er Tyskland 
inddelt i 14 forskellige Flyvesikrings
Zoner. Naar en Zonegrænse overfly
ves" afslutter Flyveren Forbindelsen 
med den ene Zone og melder sig til 
den, han flyver ind i, saaledes at Sta
tionerne paa Jorden kun beskæftiger 
sig med de Luftfartøjer, der befinder 

sig indenfor deres respektive Zoner. 
Med den tiltagende Lufttrafik vil det 
ikke være praktisk, at hvert Luftfar
tøj under hele Flyvningen stod i kon
stant Forbindelse med Startlufthav
nen eller Bestemmelseslufthavnen. 
Radiotjenesten vilde blive for kom
pliceret, og desuden ligger Sende- og 
Modtageforholdene gunstigere inden
for de enkelte Zoner. Hver Flyvesik
ringszone har een eller to Pejlstatio
ner, hvorfra Sikringstjenesten bestri
des. Til Fjernpejling anvendes Bøl
gelængden 900 m, og til Nærpejling -
d. v. s. indenfor ca. 20· km - anven
des 930 m Bølgelængde. 

I Begyndelsen har der udelukkende 
været anvendt Fremmedpejling, og 
da det selvfølgelig har belastet Jord
stationerne i stedse stigende Grad, 
tilstræber man i saa stor Udstrækning 
som muligt at gaa over til Egenpej
ling, hvor man bl. a. kan drage Nytte 
af Radiofoni.stationer og Kyststatio
n_er. Men desuden arbejdes der paa 
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Billedet illustrerer Telefunken Baakelandings-System. Den lange lyse Stribe angiver Baakesenderens Ledetone. 
Forsignalet (længst tilvenslre) og Hovedsignalet underretter Flyveren om Afstanden fra Lufthavnen. 

Oprettelsen af et Net af Radiofyr til 
udelukkende Raadighed for Luftfar
ten, og flere Steder er saadanne Ra
diofyr allerede taget i Brug. Som Til
fældet er for Skibsfartens Vedkom
mende, er det ogsaa indenfor Luft
farten et System af tre Radiofyr, der 
arbejder paa samme Bølgelængde. I 
Tyskland har man først og fremmest 
opstillet følgende tre Radiofyr-Tre
kanter: 
Berlin - Køln - Miinchen med Sen

detegnene DDX, DDK og DDP; 
Kønigsberg - Hamburg - Breslau, 

der skal betjene Østtyskland, og 
Stuttgart - Hannover, der arbejder 

sammen med Bryssel. 
- Radiofyrene gør det muligt for 

Besætningen i Maskinen selv at fore
tage en paalidelig Pladsbestemmelse, 
og i mange Tilfælde vil dette være af 
stor Betydning. 

Jordstationernes Radioudstyr. 
Til Korrespondance, til Afgivelse af 

Vejrmeldinger og til Fremmedpejling 
er Jordstationerne udstyret med de 
hertil hørende Sende-, Modtage- og 
Pejlanlæg. Sende- og Modtagestatio
nerne anvendes mellem Jordstatio
nerne indbyrdes og mellem Jordsta
tion og Flyvemaskine. Sendernes 
Ydelser er paa indtil 1,5 KW. Der an
vendes Telegrafi og undertiden ogsaa 
Telefoni, men Ydelsen er ikke den 
samme. F. Eks. har en 200 Watt-Sen
der til Telegrafi kun en Ydelse til Te
lefoni paa 130 Watt ved 70 % Modu
lation. Den 200 Watt-Station kan ind
rettes som Kortbølgesender indenfor 
17 ,5- 70 m eller som Langbølgesen
der til 580- 2700 m. Der er kun me
get faa Betjeningshandtag, og Sen
deren er anbragt i en Kasse af Let-
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metal. Modtageren kan anvendes til 
Bølgelængder paa 15- 20.000 m. 

Som Pejlanlæg anvender Jordsta
tionerne den kendte drejelige Ramme
antenne, og foruden denne retningsføl
somme Antenne, benyttes en ikke-ret
ningsfølsom Hjælpeantenne. Sidst
nævnte skal tjene to Formaal: Ud
glatning af det Pejlminimum, der be
nyttes til Retningsbestemmelse samt 
Bestemmelse af den pejlede Senders 
virkelige Plads (Bestemmelse af Si
den). Pejlramme-Modtageren er ud
styret med en automatisk Korrek
tions-Udligner (Funkbeschicker), der 
kompenserer for lokale Afvigelser, 
saaledes at Telegrafisten ikke behø
ver at slaa op i en Tabel for at kunne 
aflæse den korrekte Pejling. 

Ramme-Modtageren pejler altid den 
direkte Bølge (den, der udbreder sig 
langs Jordoverfladen) rigtig. Da Sen
derens elektromagnetiske Bølger imid
lertid breder sig til alle Sider i Rum
met, finder der en Reflektion Sted, 

Instrument, hvorefter man aflæ.~er 
Maskinens Beliggenhed i Forhold fil 

Landingsbaaken. 

naar Bølgerne træffer Krystallaget 
( Heaviside-Schickt), og Pejl rammen 
træffes derfor ogsaa af denne indi
rekte Bølge. De Forstyrrelser og 
Unøjagtigheder, som derved frem
kommer ved Pejlingen, er størst ved 
Solopgang og Solnedgang, og for at 
undgaa Pejlingsfejl, foraarsaget af 
denne saakaldte >Nateffekt«, er man 
gaaet over til at anvende Impuls-Pejl
metoden og Adock-Pejlmetoden. 

Impuls-Pejlingen gaar i korte Træk 
ud paa at adskille Nateffekt-Forstyr
relserne fra de direkte Bølger, idet de 
ved Hjælp af et Brauns'k Rør aftegnes 
paa en Billedskærm. Denne Frem
gangsmaade, der er udviklet af Tele
funken, anvendes flere Steder i Tysk
land, bl. a. i Køln, Hannover, Berlin og 
Kønigsberg. Ved Telefunkcn-Impuls
pejlingen kan man paa en Lysskærm 
uden Vanskelighed aflæse de lige høje 
Udslag fra de direkte Bølger, medens 
Udstraalingen fra de indirekte Bølger 
giver Udslag af vekslende Højde. 

Den anden Mulighed for at opnaa 
en nateffekt-fri Pejling er ved Hjælp 
af Adock-Systemet, der er blevet ud
viklet i England. Det bestaar af 4 ca. 
20 m høje lodrette Antenner anbragt 
i Hjørnerne af et Kvadrat og for
bundne med en skærmet Ledning til 
Pejlmodtageren i Kvadratets Midt
punkt. Et saadant Adcock-System for
hindrer enhver Fejlmulighed ved 
Pejlingen, som de indirekte Bølger sø
ger at afstedkomme. Det gælder ogsaa 
Virkningen fra skraat hængende Fly
vemaskine-Antenner. Et Adcock-An
læg kræver imidlertid, at man er me
get nøjeregnende med Pladsen, hvor 
det opstilles. 

Et særligt Anlæg paa Lufthavne er 
Radiosystemet til Landing under 



Vand. Med saadanne Stationer er bl. 
a. Ha. 139 (Nordwind) og Do 18 ud
styret. (Begge anvendes til Atlanter
havsflyvninger). 

Til Egenpejling er Flyvemaskinen 
udstyret med den saakaldte Maalsty
ringsanordning (Zielfluggeråt). Ved 
Hjælp af dette kan Flyveren bl. a. 
styre efter Radiovinkelfyr. Modtag
ningen af Radiofyrenes Signaler kan 
ske paa sædvanlig Maade gennem Mod
tagesættets Hovedtelefoner, eller det 
kan finde Sted ved Hjælp af et Instru
ment, Iivor en Viser gør Udslag til den 
ene eller anden Side, og fortæller, om 
Flyveren er tilhøjre eller tilvenstre 
for siR Kurs. 

En Telefunken-Pejler i Virksomhed paa en Lufthavns Radiostation. 

Baakelanding. Til Modtagelse af 
Baakens Ledetone paa 9 m Bølge
længde og For- og Hovedsignalets 7 ,9 
m Bølger er der to forskellige Anten
ner. Modtagningen kan ske pr. Ho
vedtelefon og ved Hjælp af et Instru
ment, der viser Afvigelserne. En Ho
rizontalviser angiver Afstanden, og 
en Vertikalviser angiver Kursafvi
gelserne. 

ugunstige Vejrforhold, eller - som 
det kaldes - Baakelandingssystemet. 
Det bestaar af tre Kortbølgesendere: 
Baakesignalet, Forsignalet og Hoved
signalet. Baakesignalet sender paa 9 
ru Bølgelængde. I selve Indflyvnings
retningen høres Udsendelsen som en 
konstant Tone; paa den ene Side der
af høres en konstant Række Streger 
og paa den anden Side en Række 
Prikker, og paa den Maade kan Fly
veren konstatere, paa hvilken Side af 
Ledetonen, han befinder sig. Ca. 3 
km udenfor Lufthavnen er opstillet 
et Forsignal, der paa 7,9 ru sender en 
Række dybtonede Streger lodret til
vejrs, og lige ved Pladsens Begræns
ning staar Hovedsignalet, der, ligele
des paa 7 ,9 m, sender en Række højt
tonende Prikker tilvejrs. 

Radioudstyret i Flyvemaskiner. 
Der findes mange forskellige Sen

de- og Modtagesæt. Til Luftfartøjer, 
der skal gennemflyve meget store 
Strækninger, anvendes hovedsagelig 
en Kortbølge-Sender og -Modtager og 
en Langbølge-Sender og Modtager, 
idet Kortbølgesættet benyttes til For
bindelse over de lange Afstande, og 
Langbølgesættet til Forbindelsen over 
de kortere Distancer. Med Telegrafi 
kan Flyvemaskinens Kortbølgesæt 
holde god Forbindelse fra 1500 km 
til 500 km, og under denne Afstand 
benyttes Langbølgestationen. Til min
dre Flyvemaskiner findes smaa Kort
bølge-Telefonistationer paa 7 Watt, 
der arbejder paa 60- 85 m Bølge
længde, ·og som kan holde Forbindel
se over 60 km. Til Flyvemaskiner, der 
flyver paa korte eller mellemlange 
Strækninger, er en Langbølge-Telegra
fi-Station paa 20 Watt velegnet. Den 

rækker . 250 km. En nyere Type til 
særlige Flyvninger er 150 Watt-Sta
tionen, som paa en Bølgelængde af 
500~ 1000 m rækker ca. 1000 km over 

. 
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Kort, der illustrerer Flyvesikringszoner i Europa. De fuldt optrukne Linier 
angiver Zoner, der er i Drift; punkterede Linier angiver 

projekterede Zoner. 
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FL YVESPORTEN I FINLAND 
Ved Foredraget i Det kgl. 

danske Aeronautiske Selskab den 
8. Maj fortalte Direktøren for 
Det Finske Luftfartsselskab, In
geniør G u n n a r S t å h I e om 
Flyvesporten i Finland, der i 
flere Aar udelukkende har om- · 
fattet en af Finlands Luftværns
forbund ledet Svæveflyverud
dannelse. Foredraget blev genta
get Dagen efter i Aalborg Sports
flyveklub. 

VED Sammenslutning af Landets 
Luftværnsforeninger i Efteraaret 

1925 dannedes Finlands Luftværns
forbund, som nu er inddelt i 8 Di
strikter plus Aeroklubben, der har 
Medlemmer i alle Distrikter og repræ
senterer F. A. I. i Finland. 

Finlands Luftværnsforbund har til 
Formaal at fremme Luftfarten i Fin
land, og særlig dets Luftforsvar. Til 
Gennemførelse af denne Opgave sam
arbejder Forbundet med Luftstrids
kræfterne, beskæftiger sig med Fly
veruddannelse og Oplysningsarbejde 
for Flyvningen, støtter det frivillige 
Luftforsvarsarbejde, foranstalter Fly
veopvisninger, Luftfartsudstillinger, 
arbejder for Udviklingen af den civile 
Luftfart og den hjemlige Flyvema
skineindustri, kort sagt det beskæfti
ger sig med alle Spørgsmaal vedrø
rende Flyvning. 

Det første, der blev gjort for at 
fremme den aktive Flyveinteresse, 
var Indkøbet af en Moth-Sportsflyve
maskine i 1927. Senere anskaffede 
flere af Lokalforeningerne sig egen 
Flyvemaskine, saledes at Luftsports
flaaden snart voksede til 7 Maskiner. 
Imidlertid kølnedes Begejstringen ef
terhaanden for den relativt dyre 
Flyvning, og da tilmed den alminde
lige økonomiske Depression kom til, 
gik det hele i Staa, idet Sportsflyver
virksomheden reduceredes til kun at 
omfatte en ganske lille Gruppe vel
staaende Folk. 

Svæveflyvningen vinder frem. 
Saa kom nogle af Forbundets Med

lemmer i Kontakt med tyske og pol
ske Svæveflyvere, og efterhaanden 
blev Forbundets Ledelse klar over, at 
Svæveflyvesporten var Nøglen til 
Problemets Løsning. Der blev indle
det et Samarbejde med den tyske 
Aeroklub i 1934, hvorefter Forbundet 

168 -

nedsatte et Arbejdsudvalg, der skulde 
udarbejde et Arbejdsprogram gælden
de for hele Landet, og udelukkende 
skulde omfatte Svæveflyvning. Det 
godkendte Program, der godkendtes 
af Forbundet samme Aar, er i Prin
cippet følgende: 

Luftværnsforbundet yder Bidrag 
til Kursus i Bygning af Svæveplaner 
paa den Maade, at den stiller kyndi
ge Lærerkræfter og nødvendigt Ma
teriel til Raadighed, hvorimod den 
lokale Forening selv skaffer Værk
stedslokale og Værktøj. Foreningen 
udvælger et passende Antal egnede 
Medlemmer til Arbejdet, og hver af 
dem faar en Dagbog. Den, der i Vin
terens Løb præsterer mindst 200 Ar
bejdstimer berettiges til gratis Under
visning til Opnaaelse af A eller B
Certifikat. De, der klarer en psyko
teknisk Prøve, kan faa C-Certifika
ret. 

Det færdigbyggede Svæveplan bli
ver den lokale Forenings Ejendom, 
men Foreningen har dog Pligt til at 
stille det til Forbundets Centralflyve
skoles Radighed en vis Tid. 

Luftværnsforbundet har Ledelsen 
og Kontrollen af Svæveflyvning. 

En af de vigtigste Begivenheder 
var, da Trafikministeriet d. 9. Marts 
1935 traf følgende Bestemmelse ved
rørende Svæveflyvningen i Finland: 

»Uddannelse i Glide- og Svæve
flyvning i Finland ledes og kontrol
leres af Finlands Luftværnsforbund«. 

Da denne officielle Side af Sagen 
var i Orden, blev der taget fat paa et 
meget intensivt Arbejde. Det gjaldt 
først om at finde en egnet Plads for 
Centralskolens Svæveflyveruddannel
se, og man valgte en Plads ved Ja
mijarvi By, ca. 80 km N.W. for Tam
mersfors. Terrænet ejedes til alt Held 
af Staten. 

Den første Sommer, altsaa 1935, 
disponerede Centralskolen over et 
ryddet Terræn paa 32 ha og en min
dre Hangar. Eleverne indkvarteredes 
i den nærmeste By. Sidste Sommer, 
1938, omfattede det ryddede Omraa
de 132 ha, og til de olympiske Kon
kurrencer i 1940 kommer Skolen til 
al raade over 150 ha. 

I indeværende Sommer har Skolen 
følgende Udseende: 

2 Hangarer til Svæveplaner, 1 

Hangar til Sportsflyvema~kiner, 1 
Kontorbygning, 1 Lærerbolig, Elev
hjem med 120 Sovepladser, Restau
rantbygning m. m., 1 finsk Badstue, 
Garage og Reparationsværksteder, og 
desuden er adskillig flere Bygninger 
under Opførelse. 

Centralflyveskolens Udvikling. 
100 Svæveplaner paa fem Aar. 

Den tyske Aero Klub hjalp til i Be
gyndelsen paa en storstilet Maade, 
idet baade Undervisningsmateriel og 
Lærerkræfter stilledes til Disposition, 
og da der takket være Tyskernes 
Hjælp var uddannet tilstrækkelig 
mange finske Lærere, kunde man al
lerede Aaret efter klare sig med hjem
lige Lærerkræfter. 

Følgende Tal belyser Skolens Ud
vikling: 

1935 1938 
Elevantal ................... 49 324 
A-Certifikat ................ 32 97 
B-Certifikat ................ 16 9U 
C-Certifikat ................ 23 
D-Certifikat (d. v. s. Lei-

stungs-Abzeichen 2 
Antal Svæveflyvninger ... 912 4527 

lait er der under Svæveflyvningens 
første femaarige Periode i Finland 
præsteret 156,000 Arbejdstimer, 
20,000 Svæveflugter med en samlet 
Flyvetid paa over 1000 Timer. Ca. 100 
Svæveplaner er blevet bygget. Over 
3000 Personer deltager i det aktive 
Flyvearbejde og mere end 1000 Certi
kater er udstedt. 

Efter mange Eksperimenter er man 
blevet staaende ved Bygning af 3 
Standardtyper, der dækker al Svæve
flyvning og som er billige og lette at 
bygge: 
Grunau 9 - første Uddannelse. 
Grunau Baby II - fortsat Uddan-

nelse. 
Rhon-Bussard - videre Uddannelse. 

De finske Svæveflyvningsrekorder 
er: 

Højde - 2.800 m. 
Varighed - 7 Timer 44 Min. 
Distance - 89 km. 

Staten yder et Tilskud paa 170.000 
d. Kr. . 

Det første Aar blev Svæveflyvnin
gen helt og holdent financieret af 
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Luftværnsforbundet, og Budgettet var 
paa 15,000 d. Kr. Takket være det 
store Arbejde, der blev ydet rundt 
om i Landet, traadte Regeringen 
hjælpende til, og Statens Tilskud for 
i Aar udgør 170,000 d. Kr. 

Eleverne bekoster selv Opholdet, 
som dog er meget bil.lig, ca. halvan
den Krone om Dagen. Ulykkesforsik
ring er obligatorisk; den koster 7 .50 
d. Kr. og betales af Eleven. 

Det har Interesse at faa at vide, at 
Forbundets første Grunau 9-Svæve
planer kostede ca. 2.500 d. Kr. at byg
ge, men at man allerede i 1936 var 
nede paa ca. 900 d. Kr. pr. Stk. Gru
nau Baby II Svæveplanernes Materiel 
kommer op paa ca. 1,450 d. Kr., og 
Rhon-Bussard paa ca. 1,550 d. Kr. 

Modelflyvningen. 

Finlands Luftværnsforbunds Virk
somhed omfater nu ogsaa Sportsflyv
ning og Modelflyvning, idet der her 
finder en Reorganisation Sted, saale
des at Forbundets praktiske Arbejde 
varetages af følgende Udvalg: 

• 

Centralbestyrelsen for Sportsflyvning, 
Centralbestyrelsen for Svæveflyvning, 
Centralbestyrelsen for Modelflyvning, 

HJUL • BREMS. ER 
Centralbestyrelsen for Økonomi og 

Propaganda, 
Centralbestyrelsen for Kvindeorgani

sationerne. 

Da Udvalget for Modelflyvning 
havde arbejdet et Aar, foranstaltede 
det en Udstilling og et Stævne i Hel
singfors. Udstillingen blev aabnet af 
Finlands Præsident, der selv startede 
et Modelplan, som en af de yngste 
Deltagere rakte ham. I en Tale beto
nede Forbundets Formand, at hele 
den finske Skoleungdom burde in
teresseres i Bygning af Modelplaner. 
i\Ieget var allerede opnaaet, og mest 
af alt har den Skolebestyrer udrettet, 
som bestemte, at kun de dygtige Ele
ver kunde blive Medlem af Skolens 
Flyveklub. Det er nu blevet en Æres
sag for Modelbyggerne at vise, at en 
god Modelbygger ogsaa er en god Sko
leelev. 

Sportsflyvningen. 

Hvad endelig Sportsflyvningen an
gaar haaber man paa, al Svæveflyv
ningen skal bevirke, at den atter vin 
der Tilhængere. Man er allerede godt 
paa Vej hertil, idet Forbundets Cen
tralskole for Sportsflyvning sidste 
Aar gav 100 hjemsendte Flyvere Lej -

lighed til at faa ialt ca. 2000 Flyveti
mer. Samtidig uddannedes 50 nye 
Sportsflyvere efter et Program, der 
omfatter 35 Timers Flyvning. Sports
flyveskolens Arbejdsprogram bliver 
lagt i Samraad med Flyvevaabnet. 

Codan 
Gummistøvler 
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En ny Propeltype med vendbare Blade 
hjælper de store Flyvehaade med at manøvrere paa Vandet. 

T EGNINGEN viser, hvorledes en 4-
motoret Flyvebaad er i Stand til 

at kunne mannøvrere paa Vandet, 
naar den i Stedet for Propeller af al
mindelig Type er udstyret med de 

der foretages et meget snævrere Sving 
under Kørslen paa Vandet: de to ind
vendige Propellers Blade drejes heil 
om, saa de virker som Trykpropeller, 

og derefter føres Gashaandtaget frem 
paa den udvendige Motor i venstre 
Side, og paa den indvendige Motor i 
højre Side, medens de to andre hol
des gaaende paa Tomgang. 

Størrelsesforholdet i Pilens Læng
de angiver den Mængde Motorkraft, 
der skal anvendes til Svinget. 

D.D. L. udvider Rutenettet 

elektrisk styrede, helt vendbare Pro
peller, som Curtiss-Wright Corpora
tion har fremstillet. 

(Øverste Tegning). Flyvebaaden, der er 
udstyret med den almindelige Propel
type, svinger tilhøjre, medens den kø
rer hen over Vandet, idet der gøres 
Brug af den venstre Motor, og de øv
rige Motorer gaar paa Tomgang. 

= (Nederste Tegning). Med den nye Curtiss 
Propel med helt vendbare Blade, kan 
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Nye Forbindelser til Norge. 

EFTER Aabningen af de to nye 
norske Lufthavne: Oslo og Kri

stiansand, er Det Danske Luftfart
selskabs Rutenet fra 1. Juni blevet 
yderligere udvidet. Den hurtige 
dansk-tyske Londonforbindelse har 
faaet sit Udgangspunkt i Oslo, og 
er derved blevet en af Europas 
længste Luftruter. Hele Strækningen 
beflyves med Condor-Maskinerne, og 
Ruten følger Oslo-Gøteborg-København 
-Hamburg-London. Der startes fra Os
lo Kl. 9,40 med Ankomst til Køben
havn Kl. 11,40 og til London Kl. 
15,55. I modsat Retning startes fra 
London Kl. 10,45 med Ankomst til 
København Kl. 14,30 og til Oslo Kl. 
16,55. 

Kristiansand-Ruten starter fra Kø
benhavn Kl. 9,40, fra Aalborg Kl. 
11,25 og ankommer til Kristiansand 
Kl. 12,20. I modsat Retning startes 
fra Kristiansand Kl. 12,40 med An
komst til Aalborg Kl. 13,35 og til Kø
benhavn Kl. 15,15. 

Kristianssand Lufthavn. 

MED Aabningen af de nye norske 
udenrigs Luftruter d. 1. Juni, 

kommer Kristianssands Lufthavn 
med i det europæiske Luftrutenet. 
Lufthavnen ligger ved Kjevik ved 
Mundingen af Topdalselven, og den 
er indrettet baade som Landflyve
plads og Sølufthavn. Distancen fra 
Kristianssand er, med den nuværen
de Vejordning, ca. 23 km. 

Pladsen ligegr paa Vestsiden af El
ven, og Indflyvningsforholdene er 
udmærkede i alle Retninger fra Syd
vest gennem Øst til Nord. Dalstræk
ningen, som Pladsen ligger i, gaar 
fra Sydvest mod Nordøst, der- ogsaa 
er Hovedindflyvningsretningen. - I 
Pladsens fremherskende Vindretning 
er anlagt en Betonstartbane paa 1000 
X40 m, og paa den øvrige Del af 
Pladsen, der er dækket med Græs, er 

der Start- og Landingslængder paa 
1000 ro i de fleste Retninger. 

Der er opført en Hangar paa 40X 
50 m med tilhørende Værksted og 
Administrationsbygning. I Forbin
delse med Landflyvepladsen er der 
paa dennes Vestside indrettet en Sø
flyvestation med en Ophalerbedding 
paa 100X15 m. 

Kristiansands Lufthavn bliver ud
styret med alle moderne Hjælpemid
ler til Sikringstjeneste og Radionavi
gation. Der bliver installeret en Kort
og Langbølgesender samt en Tele
funken Rammepejler, og desuden en 
Adcock-Pejler til Fjernpejling, som 
placeres Syd for Pladsen paa en 
Halvø paa den anden Side af Top
dalselven. 

Arbejdet paa Lufthavnen paabe
gyndtes i Januar 1938, og største De
len var færdig i November samme 
Aar. 

Oslos Lufthavn, Fornebu. 

Oslos Lufthavn er anlagt ved For
nebu, 8 km fra Centrum af Byen, og 
i umiddelbar Nærhed af Lufthavnen 
anlægges en Landingsplads for Sø
luftfartøjer. 

De første Arbejder paa Anlæg af 
den nye Lufthavn blev paabegyndt i 
1934, og Planeringsvanskelighederne 
har været overordentlig store, fordi 
Flyvepladsen er anlagt i et Fjeldter
ræn. Indtil 1. December forrige Aar 
er der blevet bortsprængt og fjernet 
850·.000 m3 Fjeld og hertil er med
gaaet 250.000 kg Sprængstof. 

Den første Del af Arbejdet paa 
Lufthavnen var færdigt til Indvielsen 
den 1. Juni, og den omfatter et Areal 
paa 462.000 ro• med 3 Start- og Lan
dingsbaner i Retningerne N-S, NØ 
- SV og NV~ SØ paa henholdsvis 
800, 800 og 700 ro lange og 40 m bre
de. Naar hele Arbejdet er tilende
bragt faar Lufthavnen 4 Start- og 
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Landingsbaner paa 1000- 1100 m, og 
til Brug ved Landing under daarlig 
Sigt, bliver der en Stræklljtng paa 
1500 m i Længden og 400 m i Bred
den. 

Sølufthavnen anlægges umiddelbart 
Sydøst for Landfl~•vepladsen, ved 
Rolfsengsbuklen, og Forbindelsen 
mellem Sølufthavnen og del sydøst
lige Hjørne af Landflyvepladsen eta
bleres ved en 300 m lang Kørebane. 

Bygningerne paa Lufthavnen om
fatter i første Omgang en 30X 100 m 
lang Hangarbygning med tilbygget 

Værksted og Administrationslokaler 
samt Plads til Radio- og Vejrtjeneste. 

Lufthavnen er anlagt af Oslo By, 
og som Følge deraf er Forvaltningen 
af Lufthavnen underlagt Kommunens 
Administration. Flyveledelse og Sik
ringstjeneste betragtes som en Stats
opgave, og vil i første Omgang blive 
foreslaaet af Forsvarsministeriet i 
Samarbejde med Kommunen. Trafik
ledelsen er lagt ind under Lufthav
nens Administration, og Ekspedition 
af Passagerer og Gods varetage~ af 
Det Norske Luftfartselskab. 

Svæveflyvningens Aerologi 
(Fortsat) 

Kysttermik. 
Lad os lænke os, at vi befinder os i 

en Kystby, hvor man har det udpræ
gede Fænomen, som kaldes Sø- og 
Landbrise, der som bekendt i Døgnets 
hedeste Timer blæser ind mod Land, 
i Døgnets kølige Timer ud mod Havet. 
Om Formiddagen endnu inden Solen 
har faaet Magt, blæser der en svag, 
hed Fralandsvind. I Løbet af Dagen 
faar imidlertid Solstraalingen Magt, 
saaledes at der hen under Middagsti
merne sker et Omslag i Vinden, der 
om Eftermiddagen blæser ind mod 
Land. Medens Fralandsvinden her
sker og Solstraalingen virker mod 
Land, er del klart, at de termiske Op
vinde og dermed Svævemulighederne 
er fremherskende. Men i samme Se
kund som Søbrisen sætter ind, for
svinder de termiske Opvinde i de la
vere Højder øjeblikkeligt. Forklarin
gen er følgende: 

Vindens Indflydelse paa Termikken. 
Medens Landvinden hersker, er At

mosfærens nederste Del fra O til 1000 

Luftfartfors i kri n ger 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
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Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

- 1500 m's Højde tørlabil, ovenover 
stærkt fugtiglabil. Under saadanne 
Forhold kan der over Jordens Over
flade udløses kraftige termiske Op
vinde. Naar nu Søbrisen sætter ind, 
vil den nederste Del ved Jorden afkø
les og stabiliseres, hvorved Opvinds
mulighederne forsvinder her. 

l\len ovenover, i Højder fra 1000 
1500 2000 m's Højde er der stadig 
l\Iulighed for, al der kan opstaa ter
misk Opvind. 

Søbrisen spærrer altsaa fuldstæn
digt mellem de øvre labile og stabile 
Luftlag. Betydningen heraf rækker vi
dere end til at forhindre Svæveflyv
ning. Det forklarer tillige den paafal
dende Ro i Lufthavet, som trods stær
ke Solstraalinger findes over visse 
Kystbyer i Troperne, ligeledes forkla
rer det ogsaa den Mangel paa Torden 
og Uvejr, som ellers forekommer i 
Troperne. Endelig siger det os, al 
Kyststrækninger merl livlig Vekslen 
mellem Land og Søbrise ikke fremby
der gunstige Muligheder for termisk 
Sva,,·eflyyning. 

Svæveflyvningens Betingelser 
og Varighed. 

I Svæveflyvningens første Aar var 
man af den Opfattelse, at Svæveflyv
ning kun var mulig om Sommeren o~ 
om Dagen. Det har imidlertid vist sig, 
at der meget vel kan opstaa termisk 
Ustabilitet - ikke alene ved Opvarm
ningen af Jordoverfladen, men ogsaa 
ved Afkøling af de øvre Luftlag. Dette 
turde være ganske naturligt og logisk 
og Erkendelsen heraf har da ogsaa ført 
til udprægede Højde.svævninger Dag 
og Nat, Sommer og Vinter. Netop i 
denne Vinter, i November 1938, er der 
sat en ny Verdensrekord med Svæve-

plan. Den 21.- 11.- 38 lykkedes det 
Erwin Ziller, Flyvelærer ved Rigsfly
veskolen i Grunau i Riesengebirge, at 
naa op til 8600 m Højde over Havet~ 
Overflade og 7400 m over Udløsnings
højden, idet Starten foregik ved Slæb 
ning efter Flyvemaskine. Rekorden 
udførtes med en Kranich. Denne Præ
station kan sikkert sættes i Forbindel
se med en udpræget Højdetermik, hvi-; 
Vartegn i de Egne er den af de fle 
ste Svæveflyvere kendte >Moazagott I• 
Sky, der iovrigt hænger over Hirsch
bergerthal i Riesengebirge. 

Kl. 11.15 startede han udstyret med 
lllapparal og naturligvis varmt paa
klædt, hvilket sirlsle viste sig al være 
overordentlig paakr:cvel, da Tempe
raturen i 8600 m viste sig at være + 
40° ved denne Lejlighed . Barografen 
udviser, at han i Løbet af de 4 ½ Time, 
Forsøget stod paa, har bevæget sig fra 
Udløsningshojden, 1200 m, jævnt og 
roligt op til 6500 m, hvorefter han af 
en kraftig nedadgaaende Strøm er 
presset tilbage til 2300 m. Herfra er 
det lykkedes ham at komme hen i 
Forkanten af Skyen i Udløsningsom
raadet, hvor det saa er lykkedc-; hant 
at opnaa sin Rekordhøjde. El mere 
eklatan t Bevis paa Højdeflyvningen-; 
Uafhængighed af Aarstid kan ikke le
veres. 

Omtrent samtidig - den 9.- 11. 
Dec. er Varighedsrekorden slaael med 
10 Timer, saaledes, at den nu er bragt 
op til 50 Tim. 15 Min.! 

Distanceflyvningen med Svæveplan. 

Gennem de seneste Tider har Svæ
veflyverne overrasket merl lange Di
stanceflyvninger - Rekorden er i Øje
blikket (i52,256 km og indehaves af 
Russeren Victor Raslorgoneff i et een
sædet Svæveplan GN-7. Den længste 
Distance med Tilbagevenden til Ud
gangspunktet er paa 30!),624 km og 
indehaves af Tyskeren Bernhard 
Flinsch paa en D-11-180 Type D-30. 

Ved nærmere al undersøge under 
hvilke Forhold de nævnte Flyvninger 
har fundet Sted, har del vist sig, al 
især en heldig Kombination af god 
Termik og Vindhastighed har været 
medvirkende Aarsag til de fine Resul
tater. Gennem den gode Termik kan 
Svæveplanet holde sig oppe og som 
Følge af gunstig Vindhastighed og 
Retning har Svæveplanet tillige kun
net holde en • fremragende Hastighed 
paa omkring 70 km / T. 

(Slutt es i næste Nr.) 
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FAAS I ALLE LUFTHAVNE JORDEN OVER. 
A/s DANSK-ENGELSK BENZIN & PETROLEUMS CO., SHELL-HUSET, KØBENHAVN V. 
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Med Scottish Airways til Islay 
F L YVESELSKABETS store Bus star

tede paa Slaget 9.00 fra The 
Grosvenor Hotel i Gordon Slreet, li
ge overfor Glasgows Hovedbane
gaard. For den, der benytter Aero
plan paa Rejse, er Præcisionen in
denfor Luftfarten næsten forbløffen
de, idet man maa betænke, at del 
ikke alene drejer sig om al sende 
en Maskine af Sted fra Lufthavnen, 
men ogsaa at bringe Pas!.agererne fra 
Centrum i den By, de opholder sig i, 
ud til Flyvepladsen ...... 

Og ligesaa sikkert Maskinen starle
rle Kl. 9.45 fra Renfrew Lufthavn, li
gesaa sikkert kørte »Scottish Air
waycs' Bus fra The Grosvenor Hotel 
Kl. 9.00...... og derfor maatle en 
Medpassager, der kom et halvt Minut 
for sent, i lejet Vogn indhente Tiden 
for at naa Maskinen. 

Det er indlysende, al Luftfartsel
skaberne ikke kan vente paa forsin
kede Passagerer, lige saa lidt som 
Jernbanerne eller Dampskibsselska
berne. -

Da vi var ude af selve Glasgow, gik 
del i susende Fart mod Renfrew -
el Stykke langs den mægtige Clyde
Flod, hvor det ene Skibsværft ligger 
ved Siden af det andel. Over Floden 
fører et Sted en gammel, primitiv 
Færge Mennesker og Køretøjer fra 
den ene Bred til den anden. Færgen 
trække~ over ved Hjælp af en under
søisk Jernkæde, som staar i Forbin-

delse med lo Dampmaskiner - en 
paa hver Side af Floden.... .. lang
somt, uhyre langsomt trækkes denne 
umoderne Færge over Clyde i 
Aarel 1939, ganske ,,;om for over :10 
Aar siden - og endnu mere ejen
dommeligt virker del paa clen Frem
mede, at man stadig bibeholder delle 
antikverede Transportmiddel, naar 
man ikke el halvthundrede Meter der
fra ser Beddingen paa John Brown's 
berømte Skibsværft, hvor Verdens 
største Damper »Queen Elizabeth« i 
September sidste Aar løb af Stabelen! 

Men i Skotland kommer den Beso
gende ud for mange pud,;ige Ting. 
Det gjorde »Scottish Airwaysc' Pas
sagerer ogsaa, da de omsider naaede 
Renfrew Lufthavnen .. .. .. de blev 
modtaget med Hundeglam fra en halv 
Snes dejlige, skotske Hyrdehunde, 
om skulde over til Øen Jslay for al 
deltage i en Konkurrence. 

Hundene syntes lige saa »air-min
dede som deres Herrer; de sprang op 
i den store De Havilland Dragon-Ra
pide Maskine med samme Selvfølge
lighed som andre Humle vilde sprin
ge op i en Auto. 

»Nu skal du bare se cl Spektakel, 
der bliver, naar vi startere, sagde en 
af Passagererne til sin Kone. Ingen 
af dem syntes begejstrede ved Tan
ken om at skulle dele Kabine med li 
livlige Hyrdehunde. 

En anden Passager bemærkede til 

En af Scottish A1rways :i-Motors Maskiner paa Henjrew J-lyveplads. 
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den unge Pilot, Mr. Young, al del da 
maalle være de mærkværdigste »Pa!.
sagererc, man hidtil havde befordr!'!. 
Men unge Mr. Young smilede og sag
de ganske tørt: »No, Sir - for nogle 
Uger siden, da jeg fløj fra Skye I i I 
Glasgow, fødte en Kvinde Tvillinger 
undervejs . . .. .. de Passagerer var i 
hvert Fald ikke ven let! < 

Det unge Ægtepar, som havde ud
talt deres Tvivl med Hensyn ,til rlc 
firbenede Passagerer, maalle hurtig! 
revidere deres Opfatlchc, da vi nogle 

"Minutter senere kredsede over Hcn
frew. 

I samme Øjeblig de lre Motorer 
blev startet, spidsede Hundene Øren 
og kiggede sig omkring i Kabinen. 
Men ikke en syntes urolig. Og da vi 
log af fra Grønsværen, havde nogle af 
Hundene allerede lagt sig mageligt til 
Rette i Kabinens Midtergang. Et Par 
af dem røg op paa alle fire igen, og 
stak Snuden ind i Haanden paa de
res Herre, øjensynlig nervøse; men 
en beroligende Bemærkning fra rlcn 
stoute, skotske Farmer syntes nok, 
og da vi støt og roligt svævede i nog
le hundrede Meters Højde, lagde Dy
rene sig til Ro i Midtergangen. Af og 
til sprang en af Hundene op for nys
gerrigt at kigge ud af Vinduet, men 
da den sandsynligvis intet har kun
net se, lagde den sig igen sammenrul
let ved Siden af sin Herres Pfads. 

I sydvestlig Retning gik del mod 
Campbeltown, beliggende paa Spid
sen af den lange, tynde Halvo, som 
skyder sig ud fra del skotske Fast
land. I lige Linie gik del over Firth 
of Clyde, vi passerede Øen Arran og 
landede tre Kvarter efter Starten fra 
Renfrew paa den græsgronnc Kintyne 
Airporl Campbcllown's Flyve
plads. 

Da Passagererne havde forladt Ka
binen, blev Hundene sluppet ud for 
at , strække Benene« som vi andrt•. 
Men det skeptiske Ægtepar, som ikke 
skulde videre, blev paa Flyvepladsen, 
saa længe Maskinen stod der ...... de 
tvivlede paa, at Hundene efter den 
Tur vilde fortsætte godvilligt. 

,De faar aldrig de Hunde op i 
Aeroplanet igen,« sagde de til den ene 
af de stoute Farmere; ~se blot, hvor 
glade de springer omkring nu, de at
ter er udenfor Maskinen.« 

Ægteparret ventede - og maalle 



endnu en Gang revidere deres Opfat
telse af skotsk Hundementalitet, for 'f' 

da vi var parat til Afgang, gik alle de 
firbenede Passagerer lige saa selvføl
geligt op ad de tre Trappetrin som de 
tobenede. 

Da vi havde taget af, vendte den 
ene Farmer sig om til den bagved 
siddende Kammerat og sagde: >Hva' 
forstaar saadanne Englændere sig paa 
skotske Hyrdehunde! « og hans to 
Hunde lagde Hovedet paa Siden, log
rede med Halen og saa op paa ham, 
som vilde de sige: nej, det har du 
Hel i ...... 

Fra Campbeltown gik det ud over 
<let aabne Hav mod lslay, med Til
navnet »Hebridernes Dronning« -
en Ø med det smukkeste Landskab, 
man kan tænke sig, med rislende 
Bække og smaa Floder, som løber 
gennem Plantager, hvor Fiskeren i 
Fred kan sidde med sin Snøre og al
l id være sikker paa at faa noget paa 
Krogen, med gamle Ruiner, der for
tæller om hedengangne Tider, da 
Nordens Vikinger plyndrede paa Is
Jay og Naboøerne og fortsatte deres 
Erobringer paa det skotske Fastland. 
I gamle Dage stod >Herren til Islayc 
rlirekte under de norske Konger -
og først i 1266 underskrev den skotske 
Konge, Alexander III, med Norge en 
Traktat, der bragte Islay ind under 
Skotland. 

Islay's Befolkning paa smaa 6000 
Mennesker er af keltisk Oprindelse. 
0en er ikke ret stor, kun 25 eng. Mil 
lang og lidt mindre end 20 Mil bred. 
Det er bl. a. fra Islay, at det berømte 
Ayshire-Kvæg stammer. I gamle Dage 
fandt man Sølv paa Øen, og man ud
vandt Salt af Havvandet. Men denne 
Industri er uddød. Derimod findes 
der en Del Marmor, og Beinn-Bhei
ger Bjerget, et af de højeste Punkter 
paa Øen, bestaar hovedsagelig af 
Kvartssten, som finder stor Anven
delse ved Fabrikationen af Glas. 

Om Sommeren er Islay et Eldorado 
for Turister, hvad enten de interes
serer sig for Tennis, Svømning, Golf, 
Vandreture, Fiskeri eller arkæologi
ske og historiske Studier. 

Siden Oprettelsen af >Scottish Air
waysc' Rute til Islay, som om Som
meren beflyves tre Gange i hver Ret
ning, søger i Massevis af skotske og 
engelske Turister over til den lille 
Atlanterhavsø, der er lige saa solbe
skinnet og mild om Sommeren, som 
den er hærget af Taage og iskolde 
Storme om Vinteren. 

Den er en farlig Konkurrent til 

Øen Islay set fra Rutemaskinen. 

Campbeltown, som vi igen anløb paa 
Tilbageturen til Glasgow. 

Midt 1 den lille, hyggelige Bys Ho
vedgade, der - selvfølgelig - hed
der Main Streel, staar el aarhundred
gammelt Kors af Grønsten, og herfra 
- med Korset som Nulpunkt - ud
regnes Distancerne paa den lange 
Tange og videre op i Landet. Ifølge 
en ældgammel Tradition skal alle Lig
tog paa Vej til Kirkegaarden passere 
Grønstenkorset. Hvad der forbavser 
En mest er de store første Klasses 
Hoteller, som ogsaa er beliggende i 
Hovedgaden, i Nærheden af den mor
somme, gamle Havn med høje, rygen
de Dampskibsskorstene ved Siden af 
de indfødte Fiskerbaades slanke Ma
ster. 

Ogsaa Campbeltown er fuld af 
skotsk Historie. En af Landets be
rømteste Sønner, Sir William Maskin
non, der blev født her; han var 
Grundlæggeren af det kæmpestore 
britiske Rederi >Brilish India Steam 
Navigation Companyc og en af de 
største Finanskonger i det 19de Aar
hundrede - ligesom den verdensbe
rømte Mangemillionær, Andrew Car
negie, der ogsaa blev født i en af 
Skotlands smaa Byer, Dunfermline, 
der nu er Hovedsæde for den store 
>Carnegie Trust«. -

For en Dansker er det morsomt at 
konstatere, at en af de betydeligste 
Mænd indenfor >Church of Scotlandc, 
Præsten Norman McLeod, blev født 
i Kirk Street, og man benævner sta
dig Kirken i Campbeltown: Old Kirk! 
- Navnet stammer fra den Gang 
danske Vikinger erobrede Skotland. 

Om Sommeren er Campbellown en 
Slags skotsk Cannes med utallige 
Tennis-, Golf- og Bowling-Klubber, en 
bred Strandpromenade, hvid skin
nende Strand og, som sagt, store flot
te Hoteller. Sceneriet er slorslaaet, og 
mellem de golde Klipper ligger male
riske smaa Bøndergaarde, Haver bug
nende af Blomster i :tllc Regnbuen,; 
Farver. Fra Vejen har Vandring!->
manden glimrende Udsigt over del 
blaa Atlanterhav og <len hvide Bram
ding, som slaar op mod de forrevne 
Klipper eller buldrende ruller ind 
paa Strandbredden med del fine, hvi
de Sand ...... den, der tilbringer sin 
Sommerferie i Campbeltown eller paa 
Islay bliver ikke snydt. 

Og hver den , der kan, fly'r om 
Sommeren Glasgow bogstavelig 
talt, og er med >Scottish Airways« 
tre Kvarter senere i det ideale Camp
beltown eller pa asmaa halvanden 
Time paa Islay, hvor man i fulde 
Drag kan nyde Ferien. 

Med Stolthed fortalte Flyveselska
bets energiske, kvinrlelige Propagan
dachef, at , Scottish Airways« sidste 
Sommer havde mange Charterflyv
ninger til disse saa yndede Udflugls
og Feriesteder, baade til week-end og 
for længere Ophold. !\'lan venter at 
fordoble Flyvningerne til Islay og 
Campbellown nu i Sommer uden 
Tvivl vil ogsaa danske Turister i Aar 
finde Vej Lil de smukke Øer. 

Scol. 

Næste Artikel : :llccl Tog og 
Fly\'emnskine til Orkney 
og Shetlnncls Øerne. 
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Engelske Kæmpeflyvebaade 

I disse Dage er man ved al fuldfore 
Arbejde! paa Bygningen af den 

storsle Trafikflyvemaskine, der no• 
gensinde er bygget i England. Del fo• 
regaar hos Shorl i Rochester. Den nye 
Luftliner er en Langdistance-Flyve
baad, der er døbt »Grenadier«; del 
er el Monoplan, hvis Fuldvægt over
stiger 31 Tons. To Søster-Flyvebaade, 

Golden Hind« og »Grenville<, følger 
efter med nogle Uger.<; Mellemrum. 

Søluftfartøjer paa 31 Tons. 
Disse tre store Søluftfartøjer er del 

nyeste Led i det stort anlagte engel
ske Byggeprogram. Deres Fuldvægt 
er ca. 12 Tons større end de nuvæ
rende Empire-Flyvebaade, der anven
des i den oversøiske Lufttrafik, og ca. 
8 Tons større end de transatlantiske 
Flyvebaade S. 30, der kan lastes op 
li! 23 ½ Tons ved at blive tanket i 
Luften. Tre store Landtrafikflyvema
skiner af en lignende Tonnage er og
saa under Bygning paa Shorl Fabri
ken. Den tredje af dem er bestemt for 
Flyvning i Stratosfæren - ca. 8000 
111 - hvor dens Marchhasligherl vil 
blive 450 km / T, og den.~ slorste Ha
slighed 530 km / T. 

Kroppen, Planer og Manøvreorga
ner til »Grenadier« er færc!i-gbyggel, 
og de fire ventilløse Bristol Hereules 
luflkølede Motorer paa ialt 5.500 H.K. 
er blevet afprøvet. 

Normal Rækkevidde 5000 km. 
Dimensionerne er ca. 1 'I~ Gang 

større end Empire-Flyvebaadenes. 
Spændvidden er 40,2 m og Kroppens 
Længde er 30 m. Hele Konstruktio
nen har faaet en yderst vellykket 
aerodynamisk Form, og til rle mind
ste Enkeltheder er der taget Hensyn 
til at gøre den skadelige Luftmod
stand saa ringe som muligt. Bl. a. er 
de ti Tusinder af Niller forsænket i 
l\lelalhkelærlningen. Karakteristisk for 
de nye Luftlinercs Størrelse er den 
s tørste af Brændstoftankene, der kan 
rnmme 3000 1 Benzin. 

:o G«-Klassen, som de nye Flyvebaa
dc kaldes, kan udstyres til et af føl
gende tre Formaal: Transport af Post 
og Gods Transport af Post, Gods og 
6 Passagerer; eller Transport af Post, 
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og Stratosfære-Luftlinere 
Gods og 24 Passagerer. I første Om
gang vil de blive indrettet li! at kun 
ne medføre den største mulige Lasl 
af Posl og Gods over en Distance paa 
5000 km. Over en Distance paa 1600 
km vil de kunne medføre en belalen
de Last paa 11 Tons - svarende Lil 
120 Passagerer med Bagage. Ved An• 
vendelsc af 70 'k Motorkraft blh•cr 
dcre.~ l\larchhaslighcd 290 km / T. 

Lufttrafik i Stratosfæren. 
De tre Short > 14/ 38« Land-Lufll i• 

nere er firemotorede, lavvingede Mo
noplaner med dobbelt Ror og to 
Kroppe. Fuld lastet kommer de til at 
veje ca. 31 Tons. De er bygget til 
Flyvning over store Distancer. Deres 

største Rækkevidde bliver c. 5000 km, 
saaledes al de kan tilbagelægge Ruten 
London - Sidney med fire Mellem lan• 
rlinger. 

De to første af Typen »14/38« bli
ver bygget til Flyvning i mellemstore 
Højder, medførende 14 Passagerer o,::( 
1 1/2 Tons Post. Storslc vanrlrellc Ha• 
,-;lighed i 1500 m bliver ca. 450 
km / T, og Marchhastigheden ca. 400 
km / T. Den tredje er bestemt til An
vendelse i meget store Højder, og den 
vil faa en Marchhastighed i 8000 m 
paa 450 km / T. Dens største Hastighed 
kommer op over 530 km / T. Herun
der medfører den seks Passagerer, 
Post og Gods. Til Passagererne er der 
indrettet en lufttæt Tryk-Kabine. 

Engelsk Troppetransportmaskine 

Bristol Bombay med to Bristol Pegasus XXll Moto1·er. 

B RISTOL Bombay er bygget Lil 
Troppetransport. Det er en stor 

tomotoret Landflyvemaskine merl 
højtliggende Bæreplan og konstru
eret helt og holdent af Meta!. Den er 
udstyret med lo »Bristol« Pegasus 
XXII Motorer, der har trebladede 
Propeller med stilbare Blade. l\lotor
ydel.<;en er over 2000 H.K. 

Maskinen er ikke alene beregnet til 
Troppetransport, men ogsaa til Bom
betogter over store Afstande. Som 
saadan medfører den en Besætning 
paa fire Mand, bestaaende af Flyver, 
Navigatør, Telegrafist og Skytte. 

Bombelasten er meget slor, men 
da del er en helt ny Type, kan der 
ikke opgives nærmere Data. Den de
fensive Bevæbning• er anbragt i Næ
sen, midtskibs og helt agterude i Kroppen. 

Til Troppetransport kan den med
føre 24 fuldt bevæbnede Soldater 
foruden en Besætning paa 3 Mand. 
Den kan ogsaa anvendes til Ambulan
cebrug, idet der er rigelig Plads til et 
Antal Baarer i den meget rummelige 
Krop. 

Dimensionerne er: Spændvidde 
29,25 m, Længde 20,3 m og Højde 
4,87 111. 

Til Trods for sin Størrelse er den 
yderst manøvredygtig paa Grund af 
de godt afbalancerede Manøvreorga
ner. 

Typen fremstilles i større Serier til 
Levering til Royal Air Force. De
tailler om Ydeevnen maa ikke opgi
ves, da den endnu ikke er paa Mini
steriets > Friliste«. 



16 Privatflyvere konkurrerer 

De fire Præmietagere, fra venstre: Rud Olsen, Ib Aller, H. Lund-Hansen, H. 0 . Zeuthen. 

DEN 21. Maj afholdt Foreningen 
Danske Privatflyvere en over

maade vellykket Konkurrence, der 
omfattede 16 Deltagere. Konkurren
cen gik i korte Træk ud paa en 
Orienteringsflyvning paa Tid i For
bindelse med Landingen til Mærke 
og >Grøftelandingerc i Værløse og 
Lundtofte. Der startedes og slulle
des paa Værløse Flyveplads. 

Stævneledelse og Dommerkomite 
bestod af Kaptajnløjtnant Erik Ras
mussen, Ingeniør, cand. polyt. Lejf 
Prylz, Kaptajn I(. A. W. Bra1111slei11 
og Kaptajn I. Follmann. 

Manøvreevne under alle Former for 
Kunstflyvning. 

Efter at den omfattende Beregning 
af de opnaaede Resultater var tilen
debragt, samledes Indbudte, Deltage
re og Hjælpere, ialt 120 Personer, Lil 
Frokost i en af Hangarerne paa Vær
løse Flyveplads. 

Pau Grund af Sygdom var Danske 
Privatflyveres Formand, Landsrets
sagfører l(oefoed, forhindret i al være 
Lil Stede, og i hans Sted præsiderede 
Direktør Ib Aller, der takkede Myn-

~ 
Nn\11 ~laskilltJ (H' 

c. ~r. Ellil •gnurd 1.Juh ., '.! 
li . Lund ,Hansen 
ll tl lge ,Jensen KZII Spurt 
li , G. Zeuthen 
·r. ~'abrlclus Jlu11 Ke11 KZII Kup6 
.J. Henrlksen 
Ih Aller Il.li. Mnth 
1' . F. Dahl 
.1. Sejer Dybro 
li. Rohnstedt Petersen Cub J.a.c.r,o 
A. Fehr 
,1. P. A. Weincke f'nb .I 2 
H. Stenfelt-Hansen KZII Kup~ 
E. Vll'gg 
M. P. w. ~'rand sen Cuh J 2 
Hutl. Olsen 

digheder og Personer for den store 
Imødekommenhed og Hjælp, Klubben 
havde mødt. 

Kaptajnløjtnant Erik Rasmussen 
foretog derefter Præmieuddelingen. 
Nr. 1 blev Direktør Ib Aller (342,4 
Straffepoints), og han fik overrakt 
Aeronauli k Selskabs flotte Sølvpo
kal. Anden Præmien (udsat af Dan
ske Privatflyvere) tilfaldt Pre~sefoto
graf Il. Lund-Hamen ( 401,2 ( Straffe
points ); tredje Præmien ( udsat af 
Sporlsflyveklubben), fik Cigarhand
ler Rud. Olsen (526,4 Straffepoinh), 
og fjerde Præmien (udsat af D. D. 
P. A.) gik Lil Ingeniør H. G. Zc11lhe11 
(704,5 Straffepoints). Præmien for 
bedste Orientering (udsat af B. P.) 
lilfaldl Cigarhandler Rud. Olsen, og 
Præmien for bedste Landinger (ud
sat af Shell) tilfaldt Ib Aller. 

I en Tale komplimenterede Kap
tajn Braunslein de deltagende Flyve
re for deres smukke Præstationer, og 
Luftfartsingeniør Eskildsen udtrykte 
sin Glæde over den l\Iaade, hvorpaa 
alle uden Undtagelse have overholdt 
de foreskrevne Regler for Flyvning. 
Flere andre Talere havde Ordet, og 
mange Hurrarnab gungrede i Hanga
ren inden Opbruddet efter del vel
lykkede Stævne fandt Sled. 

Nedenfor bringer :t Flyv ,i. en O,•e1·
sigt over Deltagerne og deres Ma!>kiner: 

Ind regi ,\ ntal Fly, c 
sLrcriug Sl;irtU,I l1l c:olli1I limer ca. 
- Dm! !1,1111 (i(J' Il " 15 
- DAO n,o;, li!J' O" 115 
- DAi i !1,111 :ur 1r,· · 150 
- DOl' H, t:, :m· 1:-, .. [li() 

llAll 1),'!0 :n· 17" 55 
mm IJ ,:!:-, :17· 47 " 24 

- DUG n,ao r, .r ,17" !100 
- DUII q,:i;, r, I' 47" 50 
- DYK n,4,, :,.i' 47" 275 
- Dtm O, a:, :;r,· w·· 40 
- DOH 10,Ufi !i(i' 4h" li5 

DYN 10,Hi bO' O" 21 
- DA!t 10,30 :11· 47" 21 
- DEit 10,3å !17' 17" 1:15 
- DO\! 10,411 (;B' o" 21 
- DAO 10, 15 GD" U" 1!I 

Eet Minut før Starten fik den paa
gældende Dellager udleveret el Kort, 
hvor Ruten, der skulde gennemfly
ves, var indtegnet, og samtidig blev 
Idealflyvetiden meddelt. Præcis paa 
Sekundet foregik samtlige Starter, 
der var lagt med 5 Minutters Mellem
rum, og alle Konkurrencedeltagerne 
fandt meget hurtigt ind paa den an
givne Kurs. Landingerne paa Lund
tofte Flyveplads, der var lagt i Rutens 
første Fjerdedel, gennemførtes ele
gant og sikkert af alle, og det sam
me var Tilfældet paa Værløse Flyve
plads, efterhaanden som Flyverne 
vendte tilbage fraden80 km lange Rute. 
Ikke et eneste Uheld, ingen faretni
ende Situationer, en nøjagtig og loyal 
Overholdelse af alle Bestemmelser og 
Instruktioner, kort sagt - Stævnet 
forløb paa en Maade, som danske 
Privatflyvere kan være stolte af. 

BØGER 

I Ventetiden, der fulgte efter at sid
ste Konkurrencedellager var landet, 
demonstrerede først L0jrnant Fritz 
Rasmussen og derefter Premierløjt
nant Thorup den nye KZII >Sport«, 
og de viste Maskinens fortræffelige 

Abe11le11er zwischen Himmel uncl 
Ercle af Gustav Bii.hr; E. S. Mitter & 
Sohn, Berlin. 131 Sider; heftet RM 
2.85. 

Gusta,· Bahr er den unge, flyvebe
gejstrede Tysker, der efter Verdens
krigen higer efter at komme i Luften; 
men paa Grund af de politiske For
hold i Hjemlandet ligger Flyvningen 
stille. Saa bliver han Faldskærmsud
springer - og saa begynder Æventy
ret og Oplevelserne for ham. Luft
Zigøjneren kalder han sig selv, fordi 

han flakker Landet rundt til Flyve
stævner, men han holder af del Liv. 
Det byder paa Spænding; han fortæl
ler frit fra Leveren herom, og han 
gør del paa en l\laade, der er værd al 
læse. Hnn foretager 200 Faldskærms
ud!>pring, og har mindst lige saa man
ge Oplevelser. 

Det er en rask og fornøjelig Bog, 
der samtidig giver Læseren et Indblik 
i tysk Sportsflyvning fra de allerfør
ste Dage efter 1918 til den senere væl 
dige Opblomstring. 



HERHJEMME FRA 
POLSK LUFTRUTE l\lELLEl\l KØBEN

HAVN og WARSZA W A. 

1::N 1fi. Maj paabegymlle del pol-
ske L11fl{ ar/selskab LO1'« ( Pol

skie Linie Lotnicze) en regclmæs.~iy 
tl"ylig Lu{l{orbindclse mellem War
s=<11va Gd!Jnia Kobenhavn med ,\f
!JllllfJ fm Warszmva Kl. 8,.W or1 An
komst Lil Kobenhavn /([, 11,.W. Fra 
J<ohenhavn finder Af gm1r1 Sled /([, 
Jl,,10 lllf!d .lnkomsl Lil Warszmva /(I. 
17,10. R11lc11 trafikeres med »Lock
hecd 14«. 

N\'E SPOHTSFLYVERE. 

S /DEN sidslc Meddelelse 0lll nye 
Sportsflyvere i -. Flyve Nr. 4 har 

loluende f aaet Privat{ ørercertifikat: 

Ta:calor, lid[. Militær/lyver Gunnar 
P1·eisler, Aalborg. 

Ml'lwniker l' iclor Ramsdahl /lolulc, 
Kobenhavn. 

Direktør Po11l Theoclor l'oss, Koben
havn. 

I 11uenio1· . \arie 1'011lse11, /(øbenluwn. 
/nyeniør, cand. polyt. Georg Faurs

holl, Kobenhavn. 
I 11yenior /(mul Mikkelsen, Koben

havn. 
Hedaklor .Il{ li.rabbe Schioll: Chri

stensen, Aalborg. 
Kaff ehamller /(m1d Werner Soren

sen, Aalborg. 
//111u/elsf11ld111. Carl Chrislian Glad, 

København. 
Flyverlojtnant I Poul Somlller, I<o

benhavn. 
Fabrikant Thorkild PetCI'sen, Køben

havn. 
Godsejer Poul Chrislian Andersen, 

Aalbor,q. 
Ji.orelærer Ermt li.rag, l(obenha11n. 
(;rossera Adolf Zimmermamz-Bel

sing, I<nbenhavn. 

Grosserer Jens Emil Jensen, Aalborg. 
Ingeniør, cand. polyt. Mogens Alex-

ander llarltung, København. 
Direktør Hjalmar l(rog, København. 
l'inhandler Sigurd Møller, Aalborg. 
Mililærflyver, Lojtnmzl Frits Ras-

mussen, Kobenhavn. 
Salgsleder /(mul Waage Møller, Ko

benhavn. 
Skotojshamller Peter Christian L,m

dahl Und, .4alborg. 
Godsejer Preben Dueholm Darell, 

Ude1rne. 
Repræsenlanl Torben Willialll Car

sleIZ.~en Strand, København. 

»Flyv gmt11lerer de nye Spol'ls{ly
vere. 

LUFTMARINENS NYE KASERNE. 

LUFTMARINEST ,ITION Kobenhavn, 
der hidtil har haft til Huse i Træ

barakker, er flyttet ind i det nye, 
tre{ løjede /(asernekompleks, der un
der Ledelse af Ingeniør Lehrmmrn 
og Arkitekt /(lok fra Orlogsværftet er 
opført paa den tilgrænsende Grund. 

FL YVEKONKURHENCE I AALHOIU.i. 

EN 25. J11ni af holder Aalborg Fi!l 
veklub e1z Konkurrence, hvori 

cle1· kan dellaye danske, finske, norske 
eller svenske Privatflyvere. /(onlmr
rencen omfatter e1z Ankolllsl{lyvniny, 
Observalionsflyvning samt Groftclan
di11g og Landing til Mærke. 

Meddelelser fra Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab 

Indbydelse til litbauisk Flyverfest. 

FRA den 14. til den 20. August af
holder den Iithauiske Aero-Club 

nogle sportslige Flyvekonkurrencer i 
hvilke Flyvere fra Aero-Klubberne i 
Finland, Eslland, Letland og Lilhauen 
deltager. Programmet omfaller Prøver 
paa l\lotorflyvning, Svæveflyvning og 
l\Iodelflyvning. Stævnet slutter den 20. 
August med en Fest. 

Den Iithauiske Aero-Club indbyder 
Hepræsenlanler fra Del Kgl. Danske 
Aeronauliskc Selskab til al deltage i 
Festen for al give Klubben selv saml 
Deliagerne i Konkurrencerne Lejlig
hed til at knylle Forbindebe med den 
aeronautiske Sport i Danmark. De 
andre Østersølandes Aero-Klubber 
har ligeledes faaet Indbydelse. 

Præsidenten for Federation Aero
nautique Internationale Prince Bibes
co er personlig blevet indbudt. 

Eventuelle Repræsentanter fra Ae
ronautisk Selskab opfordres til at 

komme i Flyvemaskine og bydes vel 
kommen i Kaunas senest den 19. Au
gust. Flyvere som ønsker al komme 
i Søluflfartøjer vil let kunne lande 
paa Floden nær Aerodromen. 

Del fremhæves at Selsk:tbet.~ Re
præsentanter er den lithauiske Aero
Clubs Æresgæster under dere~ Op
hold i Kaunas. 

Saasnart Aero-Clubben faar l\ledde
lelse om Repræsentation fra Danmark 
vil detailleret Program blive til sendt. 

Eastbourne Flying Club. 
T/ze Aerodrome Wilminglo1z. S11ssex. 

EASTBOUHNE FLYING CLUB med
deler i Brev li! Del Kgl. Danske 

Aeronautiske Selskab, al den afholder 
sit aarlige garden party Lørdag den 
12. Aug. 1939 og haaber, al Europas 
Aero-Klubber vil blive repræsente
ret ved Mødet. Nærmere Oplysninger 
om Mødet faas ved Henvendelse til 
Selskabet. 

FLYVEMASKINER OG TILBEHØR 
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K. L. G. Tændrør 
Type V. 12 

Faas hos 

Instrumenter 
Propeller 
Flyverkameraer 
Projektører 
K. L. G. T~ndrør 

ALFRED RAFFEL A/s 
Farvergade 15 Telefon C. 6395 



Samtlige Deutsche Lufthansas 28 

planmæssige Forsøgsflyvninger 
over det nordlige Atlanterhav blev 

gennemført med 

ASKANIA-KURSSTYRING 

Ogsa& vad forrige Aars Forsøgaflyvnlngør 
paa dønne Strækning, eaaval vad dan plan
mæ11lge Luftpostforbindelse over det syd. · 
llga Atlanterhav som vad Flyvning over lange 

Distancer I Europa har 

ASKANIA-KURSSTYRING 
I stor Udstrækning vundet Indpas. 

Rapr. vad A. B. C. HANSEN COMP. INGENIØRER 
Industribygningen • Købahavn V. 
Teløfon: Central 6B 06 • 6B 07 

AIICANIA·WERKE A.G(J~ 
BERLIN•FRIEDENAU 

ARADO-AR 79 VERDENSREKORDER 
., · : med 

H E I N;E ~ p~l.WIC.,,L&.CA".,i, ~.,: ·., 

.,if'··-~
HUGO HEINE PROPELLERWERK 
Berlin O ~4 ' · · ·'Warschauer Strasse 58 · 58 89 51 

' ...... 

Aktieselskabet FLYVEMATERIEL af 21. April 1938 
Københavns Lufthavn, Kastrup 

IIVTAllA lell8l'8l' 01>e&' hele Jo&'den Bl'ænd•fof og 
Smøl'eolle af høfesfe ICllalUef IH Bl'ug I FIJJllemasldnel' 

Brændstoffør: 
INTAVA Flyvabanzln 77 
INTAVA Ethyl Flyvabanzln BO 
INTAVA Ethyl Flyvabanzln 87 
INTAVA Ethyl Flyvebanzln 100 
INTAVA Dlasalolla 

Smøraollør: 
INTAVA Whlte Band 60 
INTAVA Gray Band 80 
INTAVA Rad Band 100 

. INTAVA Graan Band 120 
INTAVA Blua Band 140 

Desuden løllel'es unde• Befegnelsen IIVTAllA and•e P•o
dukfel' III Bl'ug I Lufdanøfel' - som f. Eks. IIVTAVA 
lllppea&'msfedl - IIVTAllA lnøfl'umenfolle - IIVTAllA 
Sløddæmpe&'Olle - IIVTAllA 1Compas11ædske m. m. 

-INTAVA-
WORLD WIDE SERVICE 

TELEGRAMADR.: INTAVA TELFON: CENTR. 5 6 2 2 
SCT, ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

INGENIØRSKOLE 
(Kyffhlluser Technikum - Grundlagt 1896) 

Bygning af Flyvemaskiner 
Maskinbygning 
Elektroteknik 

Uddannelse af Elever I Praksis paa egne Værksteder 
Assistance ydes Eleverne ved Ansøgning om StillInger 
PROSPEKT Nr. 48 gratis og franco. 

Bad Frankenhausen 
(Kyffh.) DEUTSCHLAND 

-BEMZIN
PETAOLEUM 
-PARAFFIM
BRÆMDSELSOLIE 

KOMPAGNI A/ s 



Svæveflyvehangaren ved Lønstrup 
nærmer sig sin Fuldendelse 

V ED en lille Højtidelighed Tirsdag 
den 2den Maj nedlagdes Grund

s tenen Lil Svæveflyvernes Hangar ved 
Lønstrup. 

Unionens Næstformand, Postbud 
Høyner, Aalborg, nedlagde Grundste
nen, og holdt en Tale, hvori han 
fremhævede Kammeratskabets Betyd
ning for Sporten, og udtalte et Ønske 
om, at dette Sted maalle blive Stedet, 
hvor Medlemmerne ikke alene vilde 
sætte Rekorder, der vilde spørges vi
den om, men al det tillige maa blive 
el Sted, hvor man henter sig Sund
hed og Styrke, thi ogsaa for Svæve
flyvesporten gælder Ordet >En sund 
Sjæl i el sundt Legeme«. En Skrivel-
1,e, der fortalle om Hangarens Tilbli
velse, blev i et Blyrør nedlagt 
Grundstenen. 

Højtideligheden overværedes af en 
Del af »Aviatorcs Medlemmer og af 
Byens Borgere. Efter Grundstensned
læggeisen blev der raabt el kraftig! 
Hurra for Dansk Svæveflyve Union, 
og man samledes derefter om et Glas 
Vin og Cigarer; bagefter drak vi 
Kaffe hos vore elskværdige Værts
folk, Hr. Gaardejer Jørgensen og Frue, 
der ikke ved alt det gode de skal gøre 
Svæveflyverne. 

Naar vi nu indenfor Dansk Svæve
flyve Union er kommet saa vidt, al 
vi har bygget Hangar, og vi har vor 
egen Flyveplads, hvor ingen kan 
genne os fra, saa er dette et grundigt 
Bevis paa, hvad Kammeratskab og 
Sammenhold kan føre til. Vi har det 
desværre ikke herhjemme som det er 
Tilfældet de fleste Steder i Udlandet, 
at Flyvesporten er understøttet af Sia-

KZ11-SPORT 
Max.-Hastighed 220 km/T 

Rejsehastighed 200 

Landingshastigh. 70 

len. Nej, vil vi drive del til nogel her
hjemme, saa har vi kun os selv at sto
le paa, og delte maner sua meget mere 
til Sammenhold, for al vi kan opnaa 
noget, men forhaahentlig er Tiden 
ikke fjern, da den danske Stat giver 
Sportsflyvningen sin Støtte. 

Naar vi har valgt »Maarupgaardc 
ved Lønstrup som Centrum for dansk 
Svæveflyvning, kan man ikke absolut 
sige, al del er del mest centralt be
liggende Sted, men del er det der er 
vigtigere, nemlig Danmarks, maaske 
Skandinaviens bedst egnede Sted for 
Svæveflyvning, d. v. s. Hangflyvning, 
og der er ingen Tvivl om, at der vil 
blive sal skandinavisk Rekord li! 
Sommer. Takkel være den nye Fe
rielov skulde det heller ikke være 
uoverkommeligt for Medlemmerne at 
tilbringe sin Ferie deroppe, foruden 
at det er det mest ideelle Sted for 
Sporten, er det tillige et glimrende 
Feriested, med gode Badeforhold ved 
det dejlige Vesterhav. 

Der vil i den nærmeste Fremtid 
blive sendt Klubberne Propositioner 
for Lejren samt Anmeldelsesblanket
ter, og disse skal tilstilles Lejrledelsen 
8 Dage før Deltagelsen, for at der kan 
blive Tid til at arrangere det fornød
ne med Hensyn til Indkvartering o. I. 
Disse Anmeldelsesblanketter gælder 
ogsaa for de Medlemmer, der deltager 
uden at medbringe Planer. 

Unionen vil gerne gøre alt for Med
lemmerne, men vi har det desværre 
som Klubberne i Almindelighed, vi 
har for lidt Penge al arbejde med, og 
vi beder derfor Klubberne være os 
behjælpelige med del økonomiske, 

ved at lage Hensyn Lil Anmodningen 
om, al foretage privat Indsamling i 
Klubberne. Der er Lil alle Klubhernc
sendl en saadan Anmodning. 

Velkommen til Lønslrup lil Som
mer. 

Endnu har vi ingen Tilbud faact til 
;\løblcring af Opholds:..luen, prov al 
se efter endnu engang, om lier ikke 
kan findes noget. B. li. 

* 
Udstedte Certifikater i 1939: 

Slagelse Flyveklub 

B Certifikatet: H. Graucngaard og 
Olaf Jensen. 

A Certifikatet: Ingvard Jensen, Chr. 
Jensen og Harry Jensen. 

Værløse Svæveflyveklub 

B Certifikatet: Henry Petersen. 
A Certifikatet: Eigil Christensen, Erik 

Vigenberg og E. Børgesen. 

Da »Flyve ikke tidligere har med
delt, hvilke Certifikater Danskerne i 
Grunau opnaaede i Oktober- Novem

ber 1938, anfører vi det samtidig: 

Overland-C 

Hans Axel, Vordingborg Svæveflyver-
gruppe, 

Edm. Syrovy, Køge Svæveflyvekluh, 
Sigurd Sjøholm, >Ringene. 

C Certifikatet 

Hans Axel, Vordingborg Svævefly-
vergruppe. 

B Gerti{ i kat et 
Carl Kotvig, >l\faagen af 1936<, 
Curt Schrøder, Slagelse Flyveklub. 

A Certifikatet 

Gunner Jensen, Kolding Flyveklub, 
Børge Jensen, >Fyens Luftsport e, 

Odense, 
Karl Buchardt, Varde Flyveklub. 

SKANDINAVISK AERO INDUSTRI A/s ~~~;-~~~Ns~~ 
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Fra Dansk Svæve8yver Union 

NYE SV ÆVEPLANER I 1939: 

J UFTFARTSTILSYNET har udstedt 
~ liodkendelsesbeviser for følgende 
Planer og indregistreret dem under 
de vedføjede Numre: 
O.Y.14 - Stamer-Lippisch - Esbjerg 

Flyveklub, 5/ 1 1939. 
O.Y.15 - Hol's der Teufel - Esbjerg 

Flyveklub, 5/ 1 1939. 
O.Y.16 - Zøgling - Københavns 

Svæveflyveklub, 18/ 1939. 
O.Y.17 - Unionens Zøgling - Oden

se Svæveflyveklub, 6/ 3 1939. 
O.Y.18 - Zøgling - Kalundborg Fly

veklub, 4/ 4 1939. 
O.Y.19 - Stamer-Lippisch - Værlø

se Flyveklub, 20 / 4 1939. 
O.Y.20 - Unionens Zøgling - Hol

bæk Flyveklub, 12/ 5 1939. 
- Ringsted Flyveklub har rettet 

deres Plans Nummer til O.Y.21; ved 
en Fejltagelse var de blevet tildelt 
Nummer O.Y.11. 

NYE SV ÆVEFLYVEO.MRAADER. 

UNIONEN har modtaget Godkendel
sesbeviser for Flyvepladsen ved 

Værløse og Eksercerpladsen ved Værløse. 
Samtlige Klubber fra København, 

samt Roskilde og Værløse Svævefly
veklub, kan herefter flyve samtidigt 
under Ledelse af Løjtnant F. Rasmus
sen eller et Medlem af Unionen efter 
Løjtnant Rasmussens Instruktion; en 
samlet Ledelse maa absolut kræves, 
naar flere Planer flyver og flere Spil 
opstilles. 

Kolding Flyveklub har modtaget 
Godkendelsesbevis for et Omraade 
Syd for Spjarup Gd. ved Egtved. 

UNIONEN minder Klubberne om, 
at Andragender om Godkendel

sesbeviser for Omraader til Svæve
flyvning skal indsendes til Unionens 
Instruktør og være bilagt en skrif Llig 
Tilladelse fra paagældende Ejer af 
Terrainet. Unionen fremsender her
efter Andragendet til Luftfartstilsynet. 

Unionen har fremstillet et Antal af 
> Vejledende Bestemmelser v_edrørende 
Bygning af Svæveplaner til begræn
set Flyvning«, som Hr. Carl Johansen 
i Efteraaret 1938 udarbejdede, da del 
i sin Tid trykte Antal Eksemplarer er 
fordelte, og da Unionen stadig vil faa 
Brug for disse til Udlevering til ny
startede Klubber m. v. • 

Skulde enkelte Klubber endnu ikke 
have modtaget et Eksemplar heraf, 
kan de faas ved Henvendelse til 
Unionen. F. Rasmussen. 

NYE KLUBBER I UNIONEN. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION har 
god og stadig Fremgang, der er 

i 1939 tilmeldt 5 nye Klubber med til
sammen 30 Medlemmer, vi !Jringer 
nedenstaaende Navnene paa Klubber
ne og deres Medlemmer: 

Værløse Svæveflyveklub. 
Poul Erik Vigenberg, Ll. Værløse, Al

lan Vigenberg, Ll. Værløse, Eigil Chri 
stensen, Ll. Værløse. Som Flyveledere i 
Klubben fungerer indtil videre Carl Kol 
vig og Henry Petersen. 
Odense Svæveflyveklub. 

Ebbe Kring, Sygehuset, Odense, Ber
tel Kring, Sygehuset, Odense, Erik :\lul 
mose Clausen, Stenosgade 14, Odense , 
Jørgen Haugsted, Jagtvej, Odense, Erik 
Sinding, Fælledvej, Odense. 
Holbæk Flyveklub. 

Eigil Hansen, Tidemandsvej 8, Hol 
bæk, Frank Larsen, Frilandsvej 17, Hol
bæk, Ole Aagaard, Glenevej, Holbæk, 
Børge Nielsen, Tølløse, Hans Nielsen, p. 
t. Tølløse, Jens Christiansen, Tølløse, E. 
Møller Andersen, Strandmøllevej 7 B, 
Holbæk, Villy Nielsen, Sønderstrup pr. 
K. Eskildstrup. 
Arbejdernes Flyveklub »Frem«. 

Helge Nielsen, Guldbergsgade 52, lV, 
København, Børge Jørgensen, Jydehol
men 46, St., København, Axel Hartmann, 
Fanøgade 24, St., København, Egon 
Brandt, Udbygade 3, København, E. Lar
sen, Olfert Fisehersgade 49, St., Køben
havn, Egon Risberg, Sjællandsgade 4\J, 
St., København, Axel Mikkelsen, Augusta
gade 14, III, København. 
Vejle Flyveklub. 

Niels Gøtze, Kirsebærvej 20, Eskholt pr. 
Vejle, Henry Henningsen, Vardevej 1A, 
Vejle, Victor Berg, Haraldsgade 5, Vejle, 
Knud Køhler, Nyboesgade 31, Vejle, Erik 
Søgaard Nielsen, Villa ,Hegac, Trædballe 
pr. Vejle, Harald Kjeldsen, Gl. Jellinge
vej 32, Vejle, Kai Hansen, Villa ,Skræn
ten •, Grejsdal St. 

- De nye Klubber bydes hermed \'el
kommen i Unionen. 

* 
NYE MEDLEMMER I UNIONEN. 

AT Interessen for Svæveflyvningen 
fortsat er stor ses af, at Klubber

ne rundt om i Landet har jævnt sti
gende Medlemsantal, fra Maaned til 
Maaned stiger Indmeldelserne, og det 
er glædeligt at konstatere, at det saa 
godt som altid er aktive Svæveflyve
re der udgør Tilgangen, enten det nu 
drejer sig om Folk, der vil lære Svæ
veflyvo.ing eller nogen, der allerede 
har Certifikat. 

Følgende er indmeldt i Klubberne 
i 1939: 

Aarhus Flyveklub. 
Kaj Walther, Ndr. Ringgade 104, Aar

hus, P. J. Walther, Fortevej 95, Risskov, 
Jens Eriksen, Aaboulevarden 22, Aarhus, 
Hj. Larsen, Silkeborg 94, Aarhus. 
Svæveflyveklubben »Aviator«, Aalborg. 

E. Mortensen, Boulevarden 32, Aal
borg, Aage Simonsen, Vingaardsgade 23, 
Aalborg, Træford Thomsen, Sankelmarks-

gade 4, Aalborg, C. Bolten Andersen, 
Danmarksgade 5, Aulbor g, Poul Jac obsen, 
Slotsgade 10, Aalborg, H . Rasmussen, Ve 
sterbro 34, Aalborg, Erik Olesen, Norre• 
gade 20, Aalborg, Vago Christensen, Kg. 
Hansgade 18, Aalborg, Tage Chris tens en. 
Kg. Hansgade 18, Aalborg, E. Hossig 
Nielsen, K. F. U. M., A.a.lborg, Kurt Han 
sen, Ad_r. P. C. Pedersen, Aalborg, Lys
duhl, Helgolundsgade 29, Aalborg, Srnnd 
Aage Husmusi.en, SchleppegrellsgadP 68, 
Aalborg. 
Køge Svæ\'eflyveklub. 

Arne Koch, Stran~ve j 52, Køge. 
Silkeborg Flyveklub. 

Thorsten Petersen, Hojvangen \J, Al
derslyst, Silkeborg, Svend Aage Jensen, 
Frydensgude 30, Silkeborg, Lauritz Øster
gaard, Hichlersvej 15, Silkeborg, Ingvar 
Jacobsen, Vestergade 3 , Viborg. 
Københavns Svæveflyveklub. 

Wern·er Søi-ensen, Gl. Kongevej 19, I. , 
København V. 
Esbjerg Flyveklub. 

Mekaniker Bernhard t Petersen, E~
bjerg. 
Næstved Flyveklub. 

Luya Møller Nielsen, Saudved. 
- De ·nye Medlemmer bydes henm:cl 

velkommen i Unii,nen. 

* 
STATENS LUFTFARTSTILSYN 

har udsedt Godkendelsesbeviser Lil 111•

dennævnte som Ledere i de respektive 
Klubber: 
Ingeniør C. C. E. Nielsen, · Aalborg til C. 
Knud P. Andersen, Silkeborg - C. 
Harald Grauengaard, Slagelse - B. 
Ebbe Kring, Odense - B. 
E. Malmose Clausen, Odense - A. 

Endvidere har Luftfartstilsynet udstedt 
Godkendelsesbevis til Mekaniker Henry 
Petersen, Gasværksvej 14, Kobenhavn, 
som autoriseret Byggekontrollant i Unio
onen. 

TEGNINGER TIL WIRES fYRING 
MED SAKS 

K LUBBER, der vil lave Spil i Over
ensstemmelse med de af Luft

fartstilsynet udsendte Bestemmelser, 
kan laane Tegningerne hertil ved 
Henvendelse til Unionen, der har la
det fremstille Tegninger til den af 
Unionen godkendte \Virestyring med 
Saks, som Slagelse Flyveklub har 
konstrueret. 

Ved skriftlig Henvendelse til U nio
nens Sekretær, Løjtnant Fritz Ras
mussen, Vestre Boulevard 37, Kblwn. 
V., vil Udlaanet kunne ske for saa 
langt et Tidsrum, som er nødvendigt 
til Fremstillingen. 

HENVENDELSER TIL µNIONEN. 

ALLE Henvendelser vedrørende 
Kontingent, Certifikater, Emble

mer og Tegninger, bedes rettet til 
Kasserer C. Kotvig, Polensg. 18, Kø
benhavn S. 

Foreningsmeddelelser og andet fag
ligt Stof, der ønske optaget i FLYV, 
bedes sendt til Hr. S. Sjøholm, Ege
gade 3, I., Kbhvn. N. 
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De danske 
Svæveflyverudtryk 

DA jeg i Løbel af den sidsle Maa
neds Tid ikke har modtaget flere 

Bidrag Lil Over,,;ællelsen af de Lyske 
Svæveflyvegloser, forelagde jeg for
leden samtlige Besvarelser for Sag
kund~kaben, der vedtog at slaa ne
denstaaende Ord fast. 

Vinderen af l. Præmien, Wolf 
Hirth: Handbuch des SegelfJiegens er 
lir. Johs. Thinesen, Finsens Alle 29, 
Odense, der har 21 Træffere paa sin 
Lisle, og 2. Præmien, en Grunau Ba
by Model gaar til Københavns Svæ
veflyveklub, Dybbølsgade 11, der har 
18 rigtige Ord paa Listen. 

abfangen svæve ud 
absaufen - ~ynke igennem 
Abwind - Nedvind 
arntl. C. - Overland-C 
Auloschlepp - Bilsta1t 
Baupriifer - Byggekontrollanl 
Dauerflug - Varigbedsflyvning 
Flugdisziplin - Flyvedisciplin 
Flugzeuschlepp - Flyvemaskineslæb 
Frontenflug - Frontflyvning 
Gegenhanglandung - Opadlanding 
Gewilterfront - Uvejrsfront 
Hangsegelflug - Skræntflyvning 
Hochleistungssegelflugzeug - Re-

kordplan 
Landeklappen - Landingsklapper 
Leislungsabzeichen - Sølv-C 
Motorsegler - Svæveplan med Hjæl-

pemotor 
Schleppflug - Slæbeflyvning 
Schleppstart - - Slæbestart 
Schulgleiter - Glideplan 
Størklappen - Bremseklapper 
Thermikblase - Varmluftsboble 
Thermikschlaueh - Termiksøjle 
Obungsflugzeug - Overgangsplan 
Wolkenanschluss - Skytilslutning 
Zielstreckenflug - Maalflyvning 
Windenschlepp - Spilstart 
ausklinken - udløse 
Doppelsitzer - tosædet Svæveplan 
Kappvorrichtung - Saks 
Schleppergenehmigung - Certifikat 

til Slæbemaskinen. 

Hm·riel Førslev. 

~ 
AIRPLANE OIL 
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THE TEXAS COMPANY A/s 
KØBENHAVN 

Modelsvæveplanerne paa Luftfarts:: og 
Luftværnsudstillingen i Odense. 

U DSTlLLINGEN i Odense, der nu 
er slullet, fik et overmaade vel

lykket Forløb og en speciel Succes 
havde i\1odelbyggerne. 

Modellerne var udstillede i vestre 
Hundgang. Her var 63 Modeller fra 
Klubberne i Als, Fanø, Fredericia, 
Hellerup, Langeland, Odense, Ribe og 
Skjern udstillede, arrangeret af 
Odem,e Model-Flyveklub. Den 2. Maj 
blev Modellerne bedømt af en Dom
merkomite, hvori der bl. a. sad Kapt. 
Foltmann, Jobs. Thinesen og Per 
Weishaupt fra Dansk Modelflyver 
Forbundet, Odense Model-Flyveklubs 
Formand, I. Nissen, Hr. Erik Jensen 
fra Fyns Luftsport og Hr. Erik Mal• 
mose Clausen fra Odense Svævefly
veklub. Der blev bedømt i følgende 
Klasser: 

I Ubeklædte Svæve- og Motormo
deller, II Svævemodeller under 150 
cm i Spændvidde, III do. over 150 
cm, IV Motormodeller under 100 cm 
i Spv., V do. over 100 cm, VI Skala
modeller, VII Benzinmotormodeller, 
og VIII Tandem-, Ente- eller selv
styrede Modeller. 

Bedømmelsen gav følgende Resul
tat: 

l: M Fs Ærespræmie, Eigil Jensen, 
.»Fredericia Ile (Fernaufklli.rer). 

1. Præmie, C. Rasmussen, Langelands 
Modelflyveklub (Der grosse Wink
ler). 

2. Præmie, Johs. Thinesen, Odense 
Model-Flyveklub (R. X. 1). 

3. Præmie, E. Antonsen, >Fredericia 
II«, (F. J. 2). 

II: Fyns Forums Ærespræmie, Sven 
Wiel Bang, Globus Aero Klub (S. 
w. 22). 

1. Præmie, Ing. E. Monberg, Globus 
Aero Klub, (E. M. 2). 

2. Præmie, Svend Skovlund, 0. M.-F., 
(F J 2). 
3. Præmie, Mogens Friis, >Fredericia 

Ile, (Jupiter-2). 

III: Nord. Udstillingsbureaus Æres
præmie: V. Rasmussen, Langeland, 
(Strolch). 

1. Præmie, H. Koopmann, 0. M.-F., 
(Pluto). 

2. Præmie, Erik Bildsøe Hansen, Fanø 
Modelflyveklub, (Pluto). 

3. Præmie, Per Weishaupt, 0. M.-F., 
(Strolch). 

l V: Odense Model-Flyveklubs Æres
præmie: Willy Olsen, 0. M.-F., 
(.Elitan). 

1. l'ræmie, Mogens Friis, >Frederia 
llc, (Sel vkonstruklion). 

2. l'ræmie, E. Lahn Søreuseu, O.M.-F., 
(R. X. I). 

3. Præmie, Henning Schrøder, Hawk, 
(HS >.Mikro<). 

V: Dansk Modelflyver Forbund~ 
Ærespræmie: Per Weishaupt, U. 
M.-F., (Per W-47). 

1. ,Præmie, Willy Oben, U. 1\1. F. 
(Dyn V). 

2. Præmie, Chr. Nielsen, >Fredericia 
li<, (Polzin). 

3. Præmie, Per Weishaupl, 0. M.-F ., 
Pritschow). 

VI: ElJehammers Ærespræmie: Hen
ning Schrøder, >Hawkc, (Westland 
Lysander). 

1. Præmie, Otto Holm Madsen, 0. M.
F., (Heinkel He 70). 

2. Præmie, Henning Schrøder, Hawk, 
>Percival Mew Gull). 

3. Præmie, V agn Korsgaard, Ribe Mo
delflyveklub, ( Westland Lysander) . 

VII: Dansk Modelflyver Forbunds 
Ærespræmie: Thomsen, Fanø, (høj
vinget Kabine). 

1. Præmie, Carl Rose, Skjern Model
flyveklub, ( Schelhasse Jager). 

VIII: Ærespræmie: Jørgen Nissen, O. 
M.-F., (JN-2 Ente). 

1. Præmie, Per Weishaupt, 0 . .M.-F., 
(KS/S3). 

2. Præmie, Jørgen Petersen, Als Mo
delflyveklub, (Ente). 

3. Præmie, Richard Jensen, 0. M.-F., 
(Strolch med Vindfanestyring). 

- Præmierne var udsat af Grosse
rer Harald Nyborg, Odense, FLYV og 
Chr. Erichsens Forlag. 

Stopur lil den Klub, der udstillede 
flest smukke Modeller: Odense Model
Flyveklub (udsat af Urmager Berg, 
Odense). 

Stopur til næstbedste Klub: »Fre
dericia Ile (udsat af Harald Ny
borg). 

Desuden uddeltes Præmier som Op
muntring til C. Rasmussen for en in
teressant opbygget Plancelle og lil 
Rich. Jensen for et Plan med Sper
lingprofiler. 

Det var den 4. Udstilling, 0. M.-F. 
har arrangeret. Sir Joh11. 



Dansk Modelflyver Forbund 

1. MODELFLYVEKONKURRENCE MEL-
LEM AUSTRALIEN OG DANMARK. 

PR. BREV havde MFs Rekordprotokol
fører Per Weishapt været i Forbin

delse med Modelflyveklubben i Brisbane 
•The Juniors Birdmen«. En Dag fik han 
den lyse Ide, at arrangere en Modelfly
vekonkurrence mellem ovennævnte Klub 
og Odense Model-Flyveklub, da Konkur
rence som bekendt altid er gavnlig for 
en Sag. Men bare at sende en enkelt 
Mand til Australien eller omvendt en Au
stralier til Danmark er en saa bekostelig 
Sag, al hverken dansk eller australsk 
Modelflyvning kan klare det økonomi
ske Spørgsmaal. Det lyse i Weishaupt Ide 
var, at paa samme i Forvejen fastsatte 
Dato skulde de to Klubber arrangere en 
Modelflyvekonkurrence. - Pr. Luftpost 
skulde Resultaterne udveksles med Af
sendelse senest en Uge efter Konkurren
cen. Hver Klub skulde saa selv udregne 
Stillingen. 

I Propositionerne for Konkurrencen 
blev 14. Maj fastsat som Dato. Der skul
de flyves i 2 Klasser: 1) Svævemodeller 
og 2) Motormodeller. 

Fra 0. M.-F. deltog ca. 15 Mand med 
ligesaa mange Modeller. Man samledes 
ved Klubbens Lokaler Søndag Formiddag 
d. 14/5 og køre i Flok og Følge til Mars
lev Flyveplads, der den Dag var meget 
•trafikeret«. (Skandinavisk Motor Co.s 2 
Cub'er fløj Rundflyvning, Odense Svæve
flyveklubs Skoleglider anvendtes flittigt 
til A-Skoling). 

Kl. ca. 11 begyndte den historiske Kon
kurrence. 

Af Svævemodeller deltog følgende Ty
per: F. J. 1, F. J. 2, Strolch, Pluto og 
det haleløse KS/S3. Af Motormodeller 
var bl. følgende Typer: Kolibri, R X 1, 
Merkur, den svenske Cirrus, Per W-47 og 
H-1-10 (konstrueret af 0. M.-F.'s Flyve
leder Hans Jacobsen med •internatio
nalt •Kroptværsnit). 

I Klasse 1) blev Svend Skovlund Vin• 
der, skønt han kun gennemførte 2 af de 
3 Flyvninger, hver Deltager skulde ud
føre. Hans Gennemsnit af 2 Flyvninger 
(divideret med 3) blev 3 Min. 1,3 Sek. 

Nr. 2 blev H. Koopmann, hvis Pluto 
•gennemsnitlede • 1 Min. 20,9 Sek. 

Nr. 3 var Rich. Jensen med en Strolch 
med Vindfanestyring: Tid 1 Min. 6,2 Sek. 

I Klasse 2) sejrede Johs. Thinesen med 
en R X 1, der opnaaede et Gennemsnit 
paa 55,6 Sek. Nr. 2 var Per Weishaupt 
(PerW-47) med 37,4 Sek. i Gennemsnit. 
Nr. 3 var Hans Jacobsens H-1-10 med Ti
den 30,8 Sek. 

Vejret var det mest ideale for kom
bineret Svæve- og Motormodelflyvning: 
Solen kunde hele Tiden bage Jorden, saa 
at termiske Opvinde var til Stede, og en 
svag Brise gjorde pæne Højstarter mu
lige. Der blev da ogsaa sat ikke mindre 
end 5 0. M.-F.-Rekorder. Lidt om dem: 

Grunden til at Skovlund kun gennem
førte 2 Flyvninger var, at umiddelbart 
efter, at hans F. J. 2 udløstes efter Høj
starten, vedblev den at stige. Snart var 
den kun at se som en lille Prik, der for
svandt ud af Synsvidden for Tidtagerne 
efter 8 Min.s Flyvning. En Jagt pr. Cy-

kel efter Modellen var resultatløs. Naar 
dette skrives, er Modellens Tilbagekomst 
ikke blevet meddelt mig endnu. Kun en
gang før i Klubbens Historie har ma:rr op
levet en termisl,. Flyvning før, saa at 
del var en Oplevelse for Deltagerne, er 
en Selvfølgelighed. Flyvningen er baade 
absolut Svævemodelrekord og "Rekord i 
Klasse 11 i 0. M.-F. 

Ogsaa absolut Motormodel-Rekord blev 
sat under Konkurrencen: Thinesen R X 
1 tog efter en Haandstart Højde paa i en 
temmelig fin Klatring. Efter at Motoren 
var løbet ud, gik Modellen i Glideflugt . 
med Propellen i Friløb. Modellen blev 
imidlertid løftet af en Smule Termik, saa 
at dens Tid blev 1 Min. 14,5 Sek., der er 
den hidtil største Tid for Motormodeller 
i 0. M.-F. Denne Flyvning er ogsaa 0. 
M.-Rekord i Klasse 4. 

Endelig satte Per Weishaupt en Re
kord i Klasse 14, idet hans KS/S3 fløj 
30 Sek. 

En af Klubbens bedste Dage var for
staaeligvis denne Søndag. 

* 

Johs. Thinesen med sin Gloria Motor
model. 

* 

2 FINE FLYVNINGER I GLOBUS AERO 
KLUB OG »CffiRUS«. 

SØNDAG d. 7. Maj fløj Globus Aero 
Klub ved Værløse Lejren. Paa samme 

Dag fløj , Cirrus«, Holte, ved Høvelte. 
Begge Klubber skulde den Dag begge op
naa ret enestaaende Flyvninger. 

Globus Aero Klub havde allerede fo
retaget en Del Flyvninger, da Henrik Te
tens Kl. 15,06 startede sin Svævemodel 
(i Klasse 12 konstrueret af Sven Wiel 
Bang) med ca 50 m Snor. Efter Udløs
ningen begyndte Modellen at stige gan
ske lidt. Over selve Værløselejren, hvor 
Termikken af Terrænet fik større Fart 
paa opad, steg Modellen kraftigt, og man 
var paa Forhaand klar over, at det vilde 
blive en særdeles fin Flyvning. Pr. Cykel 
satte Modellens Konstruktør efter Mo
dellen i Retning af Frederikssund. Mo-

dellen havde Bang hele Tiden Øje paa, 
undtagen naar han kørte gennem Lands
byerne. Ca. 10 km udenfor Frederiks
sund kunde Bang ikke længere se Mo
dellen, da denne forsvandt i en hjerte
formet Sky. Uden Modellen maatle Bang 
vende tilbage til V ær løse, hvor hans 
spændt ventende Kammerater fik Beret
ning om den vilde Jagt. Disse havde i 
10 Min. kunnet følge Modellen i Kik
kert. 

Næste Dag fik Tetens den Besked, at 
hans Model var fundet i Gandløse, 5,4 
km fra Startstedet. Dette var i Overens
stemmelse med Bangs Observationer den 
foregaaende Dag. Løsningen paa den 
Gaade er følgnede: 

Omtrent samtidig med at Tetens star
ter sin Model, bliver der starlet en Pluto 
fra •Cirrus • paa Terræne ved Høvelte. 
Denne kommer ind i Termik og gaar i 
Hetqing af Isefjorden. Da Bang ikke 
kunde se Tetens Model under Kørselen 
gennem Landsbyerne, har han efter, at 
han er passeret Søsum mistet Tetens 
Model 1f Syne og i Stedet faaet Øje paa 
Pluto ira •Cirrus•. Han har saa fulgt 
denne til Isefjorden og set den forsvinde 
i den hjerteformede Sky, hvor ogsaa 
Medlemmer fra >Cirrus • har set den for
svinde. En Hændelse af dramatisk For
mat tør man vel kalde det! 

* 
42 KLUBBER UNDER FORBUNDET. 

HVORNAAR NAAS NR. 50? 

DANSK MODELFLYVNING har bil
ledligt set under Termik sine Vinger. 

Der dannes saa at sige nye Klubber hver 
Uge, der indmeldes i Forbundet, Rekor
derne vælter ind, Udstilling følger paa 
Udstilling, Stævne paa Stævne. Følgende 
Klubber har nu indmeldt sig og er op
taget i Forbundet: Haderslev Modelflyve
klub, Fmd. Knud E. Wulff, Nørregade 
25, Haderslev. Fraugde-Birkum Model
flyveklub, Fmd. Aksel Jacobsen, Fraugde 
pr. Marslev S. Modelflyveklubben •Air •, 
Fmd. Jørgen Chrisensen, Adelgade 21, 
Assens. Modelflyveklubben »Cumulusc, 
Fmd. N. A. Thorn, Stjernholmsgade 21, 
Horsens. Modelflyveklubben »Dragør«, 
Fmd. H. E. Hansen, Mariendalsvej 56, 
IV, Kbhvn. F. Modelflyveklubben Frem, 
Fmd. Boy Konstmann, Sdr. Vollum, 
Bredebro. Modelflyveklubben »Jageren•, 
Fmd. Leo Petersen, Sv. Henriksensvej 22, 
Gilleleje. Modelflyveklubben •Sølvfal
ken«, Fmd. Johs. Bisted, Antvorskov, 
Slagelse. Modelflyveklubben •Termik«, 
Fmd. Jørgen Mortensen, Slangerupgade 
20, Hillerød. Svendborg Flyveklubs Mo
delafdeling, Fmd. V. Rasmussen, Havnen, 
Svendborg. Modelflyveklubben •Zephyr•, 
Fmd. 0. Sørensen, Boulevarden 45, Vor
dingborg. 

Fra den 10. Maj er Modelflyveklubber
ne •Arrowc og •Merkur• i Roskilde slut
tet sammen til Roskilde Modelflyveklub, 
Fmd. Erik Sørensen, Gl. Landevej 14. 
Næstformand er Olav Christensen, Kas
serer Karl O. Petersen, Flyveledere: Hel
ge Christensen og Bent Bækgaard Ras
mussen og Sekretær Sven Hansen, •Ly•, 
Vindinge. 

Modelflyvernes Amager Klub har nu føl
gende Adresse: E'md. Ingolf Nyborg, Bri
gadegaarden 9, II, Kbhvn S. 

Modelflyveklubben •Cumulus c blev 
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stiftet den 13. April. Til den stiftende 
Generalforsaruling var mødt 16 Mand. 
Klubben blev fra Starten indmeldt i For
bundet. Medlemstallet er nu oppe paa 
22. Klubben raader over 25 Modeller og 
20 andre er under Bygning. 

Søndag d. 30. April havde Klubben sin 
første Tur, der dog ikke blev en Succes, 
da det blæste en formelig ,Orkan•. Bed
ste Tid blev derfor kun 46 Sek. i Haand
start for bedste Svævemodel. Da Klub
ben raader ov r 3 Stopure, har den 
Chancer for at faa eventuelle Rekorder 
anerkendt. 

* 
FORBUD MOD :MODELFLYVNING I 

DYREHAVEN FRA 1. MAJ TIL 
1. AUG. 

F RA Skovrider H. Martensen-Larsen 
har MF faaet Henstilling om at Jade 

være med at benytte Jægersborg Dyre
have i Tiden l. Maj til 1. Aug. d. A. Det 
er dels af Hensyn til Kalvesætningen i 
Maj og Juni Maaneder og til absolut 
Fred for Kalvene i deres første Levemaa
neder, der gør det nødvendigt at nedlæg
ge et saadant Forbud. 

Følgelig vil Forbundet henstille til de 
Klubber, der flyver paa Eremitagen, at 
de indstiller Flyvninger her i ovennævn
te Tidsrum og søge andet Terræn. Det 
kommer jo især til at gælde de køben
havnske Klubber samt Klubber i Køben
havns Opland. 

* 
CA. 100 MAND I DANSK MODELFLY-

VER FORBUNDS PINSELEJR. 

MF har haft den Glæde, at ikke 
mindre end 91 Deltagere havde 

anmeldt Deltagelse i Pinselejren, da Fri
sen for at indmelde sig i denne udløb 1-1. 
Maj. Ca. 175 Modeller er anmeldt, saa 
Konkurrencerne kan udmærket godt taa
le Sammenligning med den berømmelige 
tyske Modelflyvekonkurrence • Pfings
twettbewerb • paa Wasserkuppe. 

Der er ogsaa nok at vinde, idet ikke 
mindre end 60 Præmier er blevet udsat. 
Fyns Social-Demokrat har udsat en Sølv
pokal, og FN-Forlag har udsat 9 Bygge
sæt og 18 Tegninger! for at nævne, hvad 
Præmielisten i FLYV Nr. 5 er blevet sup
pleret med. 

* 
RETTELSER I ARTIKLEN OM KING PE

TER'S CUP I FLYV'S MAJ-NUMMER 

Betingelse 1) Planbelastningen skal 
ligge mellem 15 og 50 g/ dm2 (ikke M2

) 

3) L200 rettes til L2 : 200 (divideret med 
i Stedet for Minus). Modellerne behøver 
ikke at være selvkonstruerede, som med
delt i sidste Nr. af FLYV. 

Instrumenter for Luftfartøjer 
7 Leverandør til Hæren og Marinen 

Stopure 
C. M. Hallgren 

Instrumentmager 
St. Regnegade 2 - Tlf. Byen 1973 
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Modelflyvernes Rekorder 
D E mange Udstillinger Landet over 

har i nogen Grad lagt en Dæmper 
paa Rekorderne i den sidste Maaned. Der 
er dog anerkendt 9, og der er flere i 
Anmarch, saa vi kan - især naar man 
ser paa Rekordernes Kvalitet - i høj 
Grad være tilfredse med de opnaaede 
Resultater. De mange smukke Modeller 
paa Udstillingen lover ogsaa godt for 
Sommerens Rekorder. 

Klosse 2: Sven Hansen, Sekretæren i 
Roskilde Modelflyveklub, besatte den 30. 
April den ledige Plads paa Jordstart Di
stance ved med sin •Fib• at flyve 78 m . 
Samtidig satte han Haandstartdistance
rekorden op til 107 m - han mere end 
fordoblede den gamle Rekord, der inde
havedes af Per Weishapt. •Fib• er en 
svensk Konstruktion (Sven Wentzel) og 
har en meget lav Planbelastning. 

Klasse 4: Den 15. April tog C. E. 
Høyer, •Condor•, de to Varighedsrekor
der fra sin tidligere Klubkammerat Ku
niss, idet han i Jordstart fløj 1 Min. 50,2 
Sek. og i Haandstart 1 Min. 42,4 Sek. 
Høyer, der som bekendt vandt Motormo
delklassen i Lundtoftekonkurrencen, h ar 
selv konstrueret Modellen, der er 985 
mm i Spændvidde, har 11,4 g/ kvdm i 
Planbelastning og 57 Kvmm i Gummi
tværsnit. Modellen er et Parasolplan med 
bærende Haleplan. Modellen maa Jet 
kunne gøre ham til Eliteflyver - over 
hele Landet kappes man om at blive 
den første. 

Klosse 10: Næstved Modelflyveklub mi
stede i Paasken tre Modeller, der fl ø j 
væk. Nogle blev dog senere genfundne. 
I denne Klasse fløj Klubbens W. 122 (15 
g/Kvdm) den 7.-4. med ca. 50 m Høj 
startssnor 5 Min 17,0 Sekunder. Hermed 
mistede Landets største Klub, Globus 
Aero Klub, sin eneste Rekord, der tilhør
te E. Willumsen med W. 16 (22 Min. 59.1 
Sek.). 

Jørgen Jeppesen fra Holeby Modelfly
veklub har med en F J -1 sat Højstartdi
stancerekorden op til 1750 m - den 
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gamle paa 1375 tilhørte Bendix Petersen 
fra samme Klub. 

Heller ikke Haandstartdistancerekor
den har faaet Lov til at være-i Fred. H. 
S. Friis, Fredericia Il, har paa Klubbens 
fænomenale Hang fløjet 975 m - en me
get betydelig Forbedring fra den gamle 
Rekord paa 340 m, som indehavedes af 
Hans Jensen, 0. M.-F. 

Klasse 11: En af de næsten •urørlige• 
Rekorder, Sv. Herborgs Højstartrekord 
paa 8 Min. 57,6 Sek. (sat 18.-4. 1937) 
er blevet slaaet af Formanden for Næst
ved Modelflyveklub, Hr. H. Buck-Mad
sen, der den 10. April opnaaede den fæ
nomenale Tid af ikke mindre end 17 Mi
nutter 5,0 Sekunder - den næstbedste 
Tid, der nogensinde er opnnuet officielt 
herhjemme. Det maa være Sv. Herborg 
en stor Trøst, at lluck-Madscn til Rekor
den benyttede en SV-Hl - der altsaa 
atter har bevist sine fine Egenskaber 
som Termikmodel. 

Klasse 14: Den Højstartsrekord, som 
Per Weishaupt den 18. Marts foreløbig 
opstillede med 25 Sekunder, og som man 
regnede med let at kunne slaa, naar Høj
startskrogen blev rigtigt anbragt, blev d. 
7. April mere end tidoblet af N. W. Sø
rensen, Næstved Modelflyveklub, hvis 
lille •Polzin Anfanger e {90 cm. Spv., 14 
g/ Kvdm) forsvandt af Syne efter ikke 
mindre end 4 Minutter 20,0 Sekunder. 

Af 67 Rekorder har 0 . M.-F., llawk 
122, Cirrus 6 samt Roskilde og F. II 
hver 5. Per Weishaupt har 14, Henning 
Schrøder 10, Richard Jensen 8 Rekorder. 
Men hvem bliver Danmarks første Elite
flyver? 

I 

at ,, 
VAREMÆruæ 

FRITIDS-SPORTEN 
Gothersgade 151 

er nu aaben. 
Alle Tegninger og Materialer. 

Felgiebel: 

Benzinmotoren 
fiir Flugmodelle und ihr 

Selhsthau 
(Se Anmeldelsen i FLYV Nr. 4) 

Pris Kr. 5~ 

Kan bestilles paa FLYV's Kontor: 
Vesterbrogade 60, København V. 



»FLYV l« 
Spændvidde ................. 49 cm 
Tegning . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 0.25 
Byggesæt ................ Kr. 2.00 
Færdig Model ........... Kr. 4.50 

Alle Dele er færdig tilskaarne 
og Planlisterne bøjede i V-Form 

»FLYV 2« 
Spændvidde . . . . . . . . . . . . . . . . 71 cm 
Byggesæt incl, Tegning .. Kr. 3.00 
Færdig Model ........... Kr. 5.50 
.FLYV 2• er ligesaa let at bygge som 
• FL t V 1 • og meget let at sætte op I 
Højstart. - Sæt Danm1Uksrekord med 
.FLYV 2•. Den er i Klasse IX. Man 
forbavses over, hvor elegant .FLYV 2• 
flyver, og hvor nem den er at have 
med at gøre. 

»SUPER W 12« 
Spændvidde. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 cm 
Planbelastning. . . . . . . . . ca. 15 g/dm2 
• SUPER W 12" er en Model i Klasse X. 
Byggesættet indeholder foruden Teg
ning i fuld Størr. en detailleret Bygge
anvisning og en Flyveinstruktion be
regnet paa Begyndere. 

»W 17« 
klar til Beklædning 

Spændvidde ................ 145 cm 
Planbelastning ......... ca. 18 g/dm2 
Den fulde Glæde af Flyvning med en 
Model faar man kun, naar den er vel

bygget, og det er en Fornøjelse 
at samle en • W 17", hvor alle 
Delene, der leveres færdlg
tilskaarne, passer ganske nøj
agtigt sammen. • W 17 • er i 
Klasse XI. 

Bygge- Færdig 
sæt Model 

• w 12· Kr. 6.00 Kr. 18.00 
• W 17· Kr. 12.75 Kr. 35.00 

Byggesættene leveres kompl. med over
skuelig Tegn., udførlig Bygge-og Flyve
instruktion. Alle Dele saasom Ribber, 
Spanter, Næseklodser, Lister o.l. er fær
dig tilskaarne. Værktøj Ikke nødvendigt. 

~Forlang Prisliste over • W· Materialer 
. .., hos Deres Forhandler.t . ~ 

T-iødeiierne, FLYV 1 og FLYV 2 faas hos de fleste 
Sports- og Legetøjsforr. samt Bog- og Papirhandler. 

En Gros: Erik Willumsen 
5, Kronprinsensgade • København K 

Tlf. Central 9230 

Modelftyvekonkurrencen med .FI,JV -f. 

KONKURRENCEN med FLYV 1 er 
nu afsluttet for Maj Maaned og 

vi gaar ind i Slutkonkurrencerne, der 
gaar fra 1. til 15. Juni, saa de der 
vil være med i Kampen om Hoved
præmien Stopuret, skal skynde sig at 
indsende deres Resultater. 

Sidste Uge af Maj har en opsigtsvæk
kende Flyvning at opvise, idet R. Nielsen, 
Hallandsgade 5, fløj over 12 Minutter 
inden Modellen forsvandt ud af Syne. 

FLYV 1 har fuldt ud bevist sine ud
mærkede Flyveegenskaber, saaledes 
som de fleste Resultater viser, der i 
Regelen fløjet over 1 Minut, og det 
maa siges at være en god Præstation 
af denne lille Model. Den store Ud
bredelse den har faaet over hele Lan
det, er ogsaa et godt Bevis for dens 
Popularitet, og det maa anbefales 
alle, der ikke • allerede har fløjet Mo
deller, at anskaffe den, det er en nem 
og fornøjelig Type at flyve med. 

Ny Type FLJV 2 
For dem, der ønsker en større Mo

del, har vi nu bragt en ny Type i 

Handelen, den har faaet Navnet 
FLYV 2 og maaler 70 cm, det er en 
Selvfølge at denne Model paa Grund 
af sin større Spændvidde kan opnaa 
længere Flyvetider, men ogsaa for 
denne gælder det, at den er meget let 
at flyve og ogsaa let lader sig sætte 
op i Højstart. 

Saavel FLYV 1 som FLYV 2 faas 
hos alle Landets Bog- og Papirhand
lere S!\mt i Sports- og Legetøjsforret
ningerne. 

Maj-Resultaterne: 
1. Uge: Hans Stein Friis, Fredericia, 

Tid: 1 Min. 6 Sek. 
2. Uge: Kai Jørgensen, Lønstrup, Tid: 

1 Min. 16 Sek. 
3. Uge: Preben Rasmussen, Randers, 

Tid: 1 Min. 11 Sek. 
4. Uge: R. Nielsen, Hallandsgade 5, Kø

benhavn S., Tid: 12 Min. 47 Sek . 
Maanedskonkurrencen blev vundet 

af Preben Rasmussen, Randers, og R. 
Nielsen, Hallandsgade 5, København S., 
der vil faa hver et Byggesæt. Præmi
erne bliver tilsendt. 

»Den Danske SvæveØyveskole« ved Lønstrup 

DEN Danske Svæveflyveskole«s vel
lykkede 14 Dages Feriekursus vil 

igen i Aar blive aabnet for flyvein
teresserede unge Mennesker. De før
ste Kursus begynder den 5. Juni, og 
Skolen sluter Aarets Virksomhed den 
26. August. Indenfor denne Periode 
afholdes der seks Kursus for hen
holdsvis Begyndere, A-Certifikat, B
Certifikat og C-Certifikat. Hvert Kur
sus varer 14 Dage, og Prisen er 120 
Kr. Ønsker man at deltage i flere paa 
hinanden følgende Kursus, er Prisen 
for det efterfølgende 60 Kr., og Tiden 
for hvert af disse vil kunne nedsættes 
til 8 Dage. - Skolen ledes af Svævefly
veren Willy Jensen. 

Baade i Praksis og Teori vil Ele
verne blive undervist af uddannede 
Svæveflyvelærere, med adskillige Aars 
Erfaring fra Træning i Tyskland og 
Danmark. Skolen raader over fuldt 
m_oderne Materiel, og Eleverne vil faa 
Lejlighed til at indøve de alminde
lige Startmetoder, som Gummitov
start, Spilstart og kørende Bilstart. 
Der bliver Adgang til frivilligt Værk
stedsarbejde, saaledes at Eleven kan 
faa Indblik i Reparationer og Ny
bygning af Svæveplaner. 

Nærmere Oplysninger kan faas 
ved Henvendelse til >Den Danske 
Svæveflyveskole«, Lønstrup, Jylland. 

Bestillingsseddel 
Undertegnede bestiller herved: 

___ Komplet Bygges_æt ,11 FLJV ~ 
___ Færdigbygget Model FLl}V -a 
--~Komplet Byggesæt ,11 FLJV 2 
- - ~Færdigbygget Model FLl}V 2 

Det ikke ønskede overstreges. 

Kr. 2.00 
Kr. 4.50 

Kr. 3.00 
Kr. 5.50 

Navn _____ _______ ______ ________ _ 

Adresse _________________________ _ 
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EN ORDRE PAA 13 MILL. DOLLAR, 

Curtis P. 40. 

K RIGSMINISTERIET i U. S. A. har 
afgivet en Ordre paa 13 Millio

ner Dollars til Indkøb af et større An
tal Curtiss P-4U Jagere. Denne Type 
er en af Amerikas nyeste, bygget til 
stor Hastighed og stor Stigeevne. Ma
skinen er eensædet, bygget af Metal, 
udstyret med indtrækkeligt Understel 
og Halehjul og bevæbnet med Ma
skingeværer. Nærmere Data maa ind
til videre ikke opgives. 

* 
EN UDHOLDENDE LUFTLINER. 

H ERACLES - Englands berømte 
Luftliner - skal ikke mere an

vendes paa Paris-Ruten, men vil i Aar 
blive sat ind paa London- Le Tou
quet. Heracles tog sin første Tur fra 
London til Paris i September 1931: 
og den har siden været i uafbrudt Ak
tivitet. Den har tilbagelagt henved 2 
Mill. km og befordret 1()0.000 Passa
gerer. 

• 
TYSKE FLYVEMASKINER TIL UD-

LANDET, 

B OCKER FLUGZEUGWERKE ved 
Berlin melder om et Salg paa 100 

Maskiner til Udlandet. Det drejer sig 
om Typerne >Jungmann«, >Jungmei
ster« og den nye »Student«, og Or
drerne er kommet fra Rumænien, 
Sydafrika, Svejts og Sverrig. 

* 
DET ITALIENSKE LUFTBUDGET. 

D EN italienske Regering har faaet 
forelagt Budgettet, som Luftfarts

ministeriet skal bruge for Aaret 1. 

NYT FRA ALLE LANDE 
Juli 1939 til 30. Juni 1940. Del drejer 
sig om et Beløb paa 2 Milliarder 190 
Millioner Lire, eller 900 Millioner Lire 
mere end Aaret forud . 

• 
STOCKHOUI-MOSKVA. 

D EN 3. Maj genaabnedes den regel
mwssige, daglige Lu{ tf orbindelse 

mellem Stockholm og Moskva, og den 
varer ved til l1. November. Den trafi
keres af det svenske Lu{ tfarlselskab 
og det sovjet-russiske Selskab Aero
flot i Samarbejde. Svenskerne anven
der Junkers Ju 52, og Russerne sæt
ter Douglas DC3 ind paa Ruten. Rej
setiden Stockholm- Moskva er derved 
nedsat til 7 Timer i Modsætning til 
Rejsen med de jordbundne Befor
dringsmidler, der tager 3 Dage. Ruten 
gaar fra Stockholm over Gotland, Riga 
til Moskva. 

Den australske kvindelige Flyver Miss 
Nancy Bird. Miss Bird var mellem de 

første Passagerer paa Ruten 
Stockholm- Moskva. 

ET MÆRKELIGT RILLEDE. 

D ET er en ny '>Landgangstrappe« 
som ABA (A. B. Aerotransportj 

har ladet bygge til sine Douglas Tra
fikmaskiner. Passagererne træder ud 
paa en Plat{ orm og gar saa ned ad en 
Trappe. 

* 
FLYVERUDDANNELSEN AF STUDEN-

TER I U. S. A. 

D ER er udarbejdet nærmere Be
stemmelser for Uddannelse af de 

første af de 20.000 Flyvere, der skal 
udtages blandt Eleverne paa Ameri
kas Universiteter. Den omfatter 17 
Timer Dobbeltstyring, 18 Timer Solo 
og derefter eventuelt yderligere 15 
Timer Solotræning. Til en Begyn
delse oprettes der Flyveskoler ved 13 
Universiteter, og Skolematerieilet bli
ver 24 Cub-Maskiner. Til Uddannelsen 
er der bevilliget ca. 250 Dollar pr. 
Elev. 

* 
FLYVEINTERESSEN I ENGLAND 

78 engelske Flyvepladser, indbefat
tet 63 militære Flyvepladser, vil være 
tilgængelige for Publikum paa den 
sjette aarlige Luftskuedag den 20. 
Maj. Sidste Aar blev 58 Flyvepladser 
besøgt af 424.901 Besøgende, skønt 
Vejret var meget daarligt. Paa de for
skellige Pladser vil der blive afholdt 
Opvisninger af militære Flyveforma
tioner ligesom der vil være Udstillet 
en Mængde Flyvemateriel. 

FABR-IKS AKTIEBOL.Ltl.G 
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FOKKER T.8-W 
e Den hollandske Marines nyeste, 

tomotorede Standard Torpedo
og B .ombeluftfartøj 

e Serie i Bygning til Eksport 

e Licensbygning i Udlandet 

N. V. NEDERLANDSCHE VLIE6TEU16ENFABRIEK FOKKER 

AMSTERDAM 



HØJT UDVIKLEDE FLYVEMASKINER 
Lige siden 191 O, Flyvningens Begynderaar, 
har "Bristol" Flyvemaskiner udmærket sig ved 
deres fortrinlige Konstruktion og Udførelse. 

De første Ordre fra den engelske Regering 
paa Levering af militære Flyvemaskiner gjaldt 
et "Bristol" Militær Biplan, og lige siden 
den Tid har Filton Fabrikerne konstrueret og 
fremstillet mange ypperlige Flyvemaskintyper. 
Bristol "Fighter" og Bristol "Bulldog" er to 
af de seneste Typer, der ikke blot har vundet 
Anerkendelse, men som ogsaa er taget i Brug 
mangfo_ldige Steder. 

"Bristol" Flyvemaskiner hører i Dag til de 
førende blandt de nyeste Typer. - Bristol 
"Blendheim ", der er afbilledet ovenfor, og 
Bristol "Bombay" er verdenskendt for deres 
fremragende Ydelser. 

udført helt igennem 

af Metal 

og med fremragende 

Egenskaber 

" 

THE BRISTOL AEROPLANE CO. LTD., FILTON, BRISTOL, ENGLAND 
REPRÆSENTERET I DANMARK 00 ISLAND VEDA, B. C. HANSEN COMP,, INDUSTRIBYONINOEN, KØBENHAVN V. 

PRIS: 
Pr. Aargan~ Kr. 4,20 
Pr. Nummer 35 Øre 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI~ FORLAG 
Vesterbrogade 60 • Tel1. 13404 



Maanedsmagasin for Tra&k• og Militærflyvning - Sportsflyvning - Svæveflyvning - Modelflyvning 

Nr. 7 
1939 - 12. Aarg. 

Sh o rt S underland M o nop l 

C·I·N·A Konferencen i København 
De danske ModelflJvere • ModelflJver Forbundets 

i Orebro Pinselejr blev Succes 

De nye Certi6katbestemmelser for Svæveflyvere 28 SIDE 



C 

JUNKERS FILUGZEUG- UND aMOTOIRENWIERKE A.-G. IOESSAIUI 
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KZ li 
KZ li 

Sport, Rejsehastighed 200 km/T. 

R upe, Rejsehastighed: 1 l 5 lun/T. 
~e -0.-.r - -"' ;,-

SK!IWBl~1'17ISK !ERO I~BUSTRI "Is 
KASTRUP 868 
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(LO\':F I: JKYTTET) 

A\SIP IDOIPIE 

ENEFABRIKANTER: 

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE 
RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt Identificeringsfarver og Specialfarver 

½ <O" f. A\ S IP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
:PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBFON C. 65, LOKAL 12 og .22 

Daglig Forbindelse mad alle E11ropas stprra Byer e-
DDL 

DEl DANSKE ILUfTFAR1iSELSKAB 



OFFICIELT ORGAN FOR DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB og DANSKE FL vv·ERE 

Det 
Kongellge 

Danske 

Aero
nautlske 
Selskab 

DANSKE FLYVER,E 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

[DANSK MODELFLYVER FORBUND 

AALBORG FLYVEKLUB 
DANSKE PRIVATFLYVERE 
VESTJYSK FLYVEKLUB • 

Tidsskrift for 

TRAFIKFLYVNING • MILITÆRFLYVNING 
SPORTSFLYVNING 

SVÆVEFLYVNING • MODELFLYVNING 

Redaktør: 
Kaptajn J. FOL TMANN 
Anev, overfor Pree11lovan: 
EJVIND CHRISTENSEN 

Eftertryk af •FLYV•s Artikler uden 
l"1deangivelse er i k k e I i 11 a d I . 

Nr. 7 Juli 1939 12. Aargang 

C·I·N·A KONFERENCE 
I KØBENHAVN 

FRA den 6. til den 12. Juni afholdt 
Commission Internationale de Na

vigation Aerienne, kaldet CINA, sit 
27de Aarsmøde i København. 

Denne Konference, hvori deltog Re
præsentanter fra Regeringerne i 27 
forskellige Lande, og som lededes af 
Direktøren for Luftfartsvæsenet Knud 
Gregersen som Præsident, fandt Sted 
paa Christiansborg Slot. 

Konferencen aabnedes af Forsvars
minister Alsing-.t\ndersen, der paa Mi
nisteren for offentlige Arbejders Veg
ne i en smuk Tale bød de forskellige 
Landes Delegerede velkommen til 
Danmark. 

Konferencens Dagsorden og ca. 40 
forskellige Spørgsmaal, der var til Be
handling, forelagdes af CINA's Gene
ralsekretær Albert Roper. 

Hvad er CINA? 
For at give Læserne et Indtryk af, 

hvad CINA betyder for den interna
tionale Lufttrafik, vil del utvivlsomt 
være hensigtsmæssigt i Korthed al 
beskrive, hvad CINA er, og hvad 
CINA beskæftiger sig med. 

CINA blev dannet ved Vedtagelsen 
af den internationale Luftfarts-Kon
vention den 13. Oktober 1919. Denne 
Konvention blev udarbejdet af Freds
konferencens Luftfartskommission ef
ter Verdenskrigens Afslutning, og den 
omhandler i sine 43 Paragrafer væ
sentligt følgende: Almindelige Be
sentligst følgende: Almindelige Be
stemmelser for Regulering af Lufl
trafiken; Spørgsmaal vedrørende Luft
fartøjers Nationalitet; Luftdygtigheds
beviser og Besætningscertifikater; Ad
gang til Luftfart over fremmed Terri
torium; Regler at iagttage ved Start; 
Flyvning og Landing; forbudte Luft
torium, Regler at iagttage ved Start, 
Flyvning og Landing, forbudte Luft
transporter og mulige Uoverensstem-

melser saml Metoder for disses Løs
ning. 

CINA er den Institution eller det 
Organ, som - sammensat af Delege
rede og Luftfartseksperter fra de for
skellige Lande, der har tiltraadt Luft
fartskonveq tionen - indenfor den
nes Rammer udformer og holder å 
jour i Overensstemmelse med Lufttra
fikkens Udvikling de Luftfartsregle
menter, som slutter sig til Konventionen. 

Disse Reglementer, der omhandler 
Love og Bestemmelser vedrørende 
Luftfartens Sikkerhed, bestaar af: 

Reglement A: omfattende Nationali
tets- og Registreringsmærker for 
alle Luftfartøjer saavel som disses 
Kaldesignaler. 

Reglement B: omfattende Minimums
bestemmelser for Tildeling af Luft
dygtighedsbeviser. 

Reglement C: omfattende Bogføring i 
Luftfartøjer. 

Reglement D: omfattende Regler for 
Lanterneføring og Signaler samt 
Regler for Lufttrafik. 

Reglement E: omfattende Bestemmel
ser vedrørende Udstedelse af Be
sætningscertifikater og Dueligbeds
beviser. 

Reglement F: omfattende Luftfarts
kort og Afmærkninger paa Jorden. 

Reglement G: omfattende Vejrtjene
sten og Afgivelsen af meteorologi
ske Meddelelser. 

Reglement H: omfattende Toldbe
stemmelsers Anvendelse for Lufttra
fikken. 

Konferencens Arbejde. 
Det vil her føre for vidt at komme 

ind paa en detailleret Beretning om 
alle de Spørgsmaal, der blev behand-
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Deltagerne i C I.N.A. Konferencen paa Clzristia11~borg fra den 6. - 12. Juni /939. 
1Tullene henviser til lleltugerncs Navne, der er nnført pnu nedenstnnendc Liste.) 

I. M. le Comm. Dott . lllanlin Mnlfe•e, Italien. 
2, lllnjor R. L. Nunn, Slngnpnre. 
3. M. Kulski , Polen. 
4. Mr. J. A. Shillidy, Indien. 
5. M. Roger Mathieu, Frankrig 
6. 111. Leon Babinski, Polen . 
7. Jlf. V. Gederts, Letland. 
8. M. Clerc, Schweitz. 
9. Ritmester E. Boe, Norge. 

10. Dr. L. C. Thombs , Nat.ionernes •·orhund. 
li. Dlrcktor M. MJollncr, Norge. 
12. M. J. Jerins, Letland. 
13. llfr: llfegarry, England. 
14. M. l'atuJoki, I•' inlund . 
15. Bnron Dorlodot, Belgien. 
16. Vlrcktor Koskenkylii , Finl11nd. 
17. \I Portier, ••rnnkrig. 

let paa Konferencen. Her skal derfor 
kun nævnes nogle af de Spørgsmaal, 
der drøftedes, nemlig: 

Offentliggørelse af Kort af besll'ml 
Størrelse og Udførelse til Brug for 
Lufttrafiken. 

Revision af Reglement G til Konven
tionen. 

Offentliggørelse af Luftfartsstatistik. 
Ændringer i Luftfartens internatio

nale Radio-Reglement. 

Indførelse i Konventionen af Bestem
melser angaaende ensartede Regler 
ved Behandling af Lovovertrædelser. 

Udarbejdelse af et nyt Reglement J 
vedrørende Radio-Forbindelser. 

Ensartede Bestemmelser for interna
tional F1yvning med Luftafartøjer 
uden Motor (Svæveplaner o. I.) 

Ændringer til Reglement B angaaende 
Minimumsbetingelser for Udstedel
se af Luftdygtighedsbeviser. 

Ændringer i Reglement D til Kon
ventionen. 

Ensartede Bestemmelser for Flyvning 
i usigtbar! Vejr. 

Anvendelse af Iltindaandingsappara
ter i Luftfartøjer under F1yvning i 
store Højder (over 3500 m). 

Toldfrihed for Brændstof, der anven
des i Lufttrafiken. 

Tysklands Deltagelse i ClNA. 
o. s. v., 0. s. v. 
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IH. !Jirrktnr Pin tkn'\\ ski, Polen. 
19. M. Bobkowski, Snus-Sccrctairc d'Etnt, Polen. 
!!0. Vicekonsul Worriseh<l fler, Grækenland . 
~l. M. Sudre, Frankrig. 
:.?:.?. Professor Ambrosin l, Italien. 
:!3. Group-Captaln Jlfc. Namnrn. A11a t rnlit.> 11 
:!4 . M. llncieski, Polen . 
:.!5. Cmnm. Pirozzi, Italien. 
:.?U. .\Ir. Burkett, England. 
!!7. .I,). Phnllen, Belgien. 
:!H. Direktør Knud Gregersen . 
:m. Prlnce Bibesco, Rumænien. 
:m. Jillie Payen, Frankrig. 
a1. !•'rk. E Klein . 
:\:!. Colonel Mushtaq, lraq. 
:ia. M, Roper, Frankrig. 
:M. M. Porquet, •· rnnkrig , 

Udenfor Møderne. 
Selv om Konferencens Drøftelser 

optog de Delegerede de fleste af 
Ugens Dage fra Kl. 10 til 18, saa fik 
de dog ogsaa Lejlighed til under del
te første CINA Besøg i København at 
se Byen og dens Omegn og stifte Be• 
kendtskab med den danske Gæstfri
hed. 

Saaledes var Deltagerne i Konfe
rencen Det Danske Luftfartselskabs 
Gæster ved en Middag paa den kgl. 
Skydebane, hvor Formanden for Sel
skabets Bestyrelse Ingeniør Gunnar 
Larsen i sin Tale fremhævede den 
Væ rdi, CINA!-. Arbejde vedrørende 
Lovgivningen for F1yvningens Sikker
hed havde for Luftlrafikens regelmæs
s ige og gode Gennemførelse. 

Paa Københavns Raadhus, hvorfra 
der forelaa Indbydelse til en Recep
tion , blev de Delegerede i en smuk 
Tale af Borgmester Sundbo budt hjer
teligt velkommen til Danmarks Hoved
stad. Under en Køretur gennem Nord
sjælland, der foranstaltedes af Mini
steren for offentlige Arbejder, fik 
Deltagerne Le.ilighed til i det skønne
ste Sommervejr at beundre det sjæl
landske Landskab langs Øresund, 
Kyst og den danske Natur saml de 
skønne Slotte Kronborg og Frederiks
borg. 

Ogsaa Langelinie og Københavns 
Havn viste sig fra deres mest indta-

3;, M. Martin, Frankrig. 
3fi. Ingeniør M . P. Eskildsen 
:n. Colonel Yovanovich , Jugosln, ien. 
38. Byråchel LJungberg, Svcrl~c. 
39. Dr. Stoker, Sydalrlkn. 
40. M Komabaynsi, Japan. 
41. Rndlobestyrer Mosdal. 
42. Colonel Marinov, Bulgarien. 
4:J. Ingenlur Org, Estland. 
44 . .\I. Gsell , Schweitz . 
45. Knnslirådet Berglund, Sverige. 
41i. llf. van Ede vnn der Pnls, Holland. 
47 . 111. Saito, Japan. 
48 . Colonel Daumerle, Belgien. 
49 M Pepin, Frnnkrig. 
50. M. Decros, Frankrig, 
!",1. "· Ynmnshit n, ,Japan. 

gende Side, da Konferencens Deltage
re efter Indbydelse fra Havnevæsenet 
dellog i en Frokost paa Langelinies 
Pavillon med efterfølgende Sejltur 
igennem Havnen, under Ledelse af 
Overpræsidenten og Havnedirektøren. 

Endelig gav Ministeren for offent
lige Arbejder en afsluttende Middag i 
Restaurant Nimb, ved hvilken Direk
tøren for Englands civile Luftfarts
væsen Sir Francis Shelmerdine paa 
Delegationens Vegne takkede for den 
udmærkede Maade, paa hvilken den 
danske Præsident havde ledet Konfe• 
rencen, og for al den VenHghed, Gæst
frihed og Elskværdighed Deltagerne 
havde mødt i Danmark. 

Ved Konferencens afsluttende Møde 
gav de udenlandske Repræsentanter 
alle som en tydeligt til Kende, al det 
27. Møde havde været et af de bedste 
i CINAs Historie, og al alle nu drog 
bort med det allerbedste rndtryk nf 
Danmark. 

En særlig Hilsen til Det I<gl. Dan
ske Aeronautiske Selskabs Medlemmer 
overbringes gennem FLYV fra Præsi . 
denten for de internationale aeronau
ti-;ke Selskabers Sammenslutning FAI 
- Fyrst Bibesco - som deltog i 

ClNA Konferencen, og som blev spe
cielt modtaget af Formanden og Re
præsentanter fra Selskabets Bestyrel
se ved en Frokost paa Langelinies 
Pavillon. M. P. E. 
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Fieseler== Storch 
i 

Københavns Lufthavn 
Dipl. Ing. Kropf demonstrerer 

>Storkene for Det kgl. danske aero

nauliske Selskabs Medlemmer. 

/Jipl. ingeniør Kropf i Københavns Lufthavn. Direktør Ellehammer hilser paa 

D IPL.-INGENIØR KROPF, med hvem 
vi gjorde et saa interessant Be

kendtskab ved hans Besøg i Aeronau
tisk Selskab i Maj Maaned, ankom 
Tirsdag den 6. Juni til Københavns 
Lufthavn for at demonstrere sin Fie
seler-Storch Maskine for os. 

Dipl.-Ingeniør Kropf blev modtaget 
af Direktør C. Thielst, der forestille
de ham for den talrige Forsamling, 
der var mødt op, og efter at Ingeniør 
Vagn Prytz havde givet en kort, ori
enterende Forklaring af den paa man
ge Maader mærkelige Maskine, steg 
Dipl.-Ingeniør Kropf ind i Kabinen 

>Fieseler-Storch« under den karakte
ristiske Stigning. 

og viste nu ved ½ Times Flyvning 
en Del af Maskinens Egenskaber. Dens 
ganske korte Startbane maatte straks 
vække Forbavselse, paa blot 20- 25 
m hævede den sig fra Jorden og kun
de straks foretage en næsten lodret 
Stigning, en anden Overraskelse fik 
man, naar man saa den næsten vin
kelrette Drejning den kunde foretage, 
og vel at mærke uden Hældning I 

Efter Demonstrationen gik Direktør 
C. Thielst med op som Passager og 
udtalte sig efter Landingen meget be
gejstret om Maskinens Præstationer, 
>mene, sagde Direktør Thielst efter 
endt Flyvning, >jeg vilde aldrig have 
tænkt mig Muligheden af at komme 
levende fra at foretage en Drejning 
uden forudgaaende Hældning, lad 

Dipl. Ingeniør Kropf. 

ikke de unge Sportsflyvere tage Lære 
af dette, for de kommer ikke godt fra 
dette 

Som bekendt skyldes >Fieseler
Storchcs specielle Flyveegenskaber 
den opsigtsvækkende Udnyttelse aJf 
Flaps og Slots, der bl. a. ogsaa be
virker, at Maskinen kan gaa ganske 
langsomt i Luften og lande praktisk 
talt uden Afløb. 

Efter Demonstrationen var Dipl.
lngeniør Kropf og hans Frue Aero
nautisk Selskabs Gæster i Tivoli om 
Aftenen, og næste Dag drog Herr og 
Fru Kropf af Sted til Hamburg med 
en kort Mellemlanding hos Dr. Abild 
i Aabenraa. 

lllgeniør Vagn Prytz giver nogle orienterende Oplysninger for Demonstrationen 
af >Fiese'ler-Storchc. Ved Siden af staar Sporlsflyverne C. Thielst og Ib Aller. 
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FL YVERVEJRT JENESTEN I DANMARK 
I de seneste Aar har man udbygge! 

Nellet i vor hjemlige Flyvervejrlje
neste. Af iøjnespringende væsentlige 
Forbedringer kan nævnes det stærkt 
udvidede Antal Observationsstationer, 
og i et Land med udpræget Øklima er 
det en absolut Nødvendighed at have 
mange Observationsstationer under 
Hensyn til de meteorologiske Fæno
meners saa lokale Karakter. 

Alle indenlandske Stationer sender 
Meldinger til følgende faste Tider: 

0200- 0500- 0800- 1100- 1400- 1700 
- 1900- 2300. 

Til disse Tider er der 43 Stationer, 
der indsender Rapporter. Flyverveir
tjenesten har udført et meget stort In
struktionsarbejde i Landet blandt 
Postmandskabet, idet der har været 
udsendt Meteorologer fra Vejrtjeneste
afdelingen i Kastrup, og der er yderli
gere udarbejdet fyldige Instruktioner 
for samtlige Posters Tjeneste, saaledes 
at det med Rette kan siges, at vor Fly
vervejrtjeneste er meget vel under
bygget. 

Til Flyvervejrtjenesten indgaar der 
saakaldte »Kulingsmeldinger< samt 
Meldinger vedrørende >Daarligt Vejre, 
der imidlertid ikke har speciel Inter
esse for Flyvervejrtjenesten som saa
dan, hvorimod de har stor Interesse 
for Meteorologisk Institut, til hvilket 
de da ogsaa videresendes. Disse Mel
dinger indsendes, naar der er Anled
ning til det. 

Kulingsmeldingerne indsendes, naar 
Vindstyrkerne stiger til 7 Beaufort el
ler derover, og de indsendes kun i Ti
den mellem kl 0800-kl 2100, men har 
Vindstyrken i Nattens Løb været saa
dan, at man ellers vilde have afsend! 
Kulingsmelding ,sendes det i Telegram 
kl 0800. 

Meldinger vedrørende >Daarligt 
Vejre indsendes ved indtrædende 
Nedbør med Tilføjelse af Sigtbarhed. 
Vindretning og Vindstyrke. Der sen
des ogsaa Melding, naar Nedbøren er 
ophørt, samt naar Sigtbarheden som 
Følge af Dis, Taagedis eller Taage af
tager under 

1. 2000 m. 
2. 1000 m. 

Naar Sigtbarheden tiltager efter al 
der er afsendt Melding vedrørende 
daarligt Vejr, meldes det, naar Sigt
barheden er tiltaget til 2000 m efter 
at have været under 1000 m, og naar 
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Sigtbarheden er tiltaget til 4 km efter 
at have været under 2000 m. 

Som nQget nyt og ganske fortrin
ligt udsendes der saakaldte >kortfri 
stede Vejrforudsigelser for Luftfarten « 
til følgende Tider: 

0200 med Gyldighed til 0700 
(gaar til Hannover) 

0730 med Gyldighed til 1000 
(gaar til Aalborg & Esbjerg) 

0850 med Gyldighed til 1300 
1120 med Gyldighed til 1600 
1520 med Gyldighed til 2000 
1720 med Gyldighed til 2100 

Disse kortfristede Prognoser indle
des med Ordet »Previc eller >Previ
sionc efterfulgt af en 5-Cifferkode. 
Det sidste Tal i hver Kode er dens 
Kendings tal. 

Koden er sammensat saaledes: 
PREVI + YYGG0 + t1L1L1L1l + D1D1 
Fb2 + 21d1d1v13 + W

1
N

1
h2h4 + VcVll2 

5 + RiR2It26, 

I det efterfølgende skal de 
Gruppers Indhold forklares 
Træk. 

enkelte 
i store 

0. YY betyder Dato for Udsen
delsen, GG Klokkeslet i GMT 
(Greenwich middle lime) for 
det Vejrkort eller de Oplys
ninger, der ligger til Grund 
for Vejrprogpnosen. 

1. li angiver den Tidsperiode, der 
omfattes af Prognosen, og be
gynder med Klokkeslettet for 
Udsendelsen. 

L1L1L1 angiver det Omraade, den 
Strækning eller Del af Stræk
ningen, for hvilken Progno• 

-sen gælder. 

2. D1D1 angiver Vindretningen 
Kompasstreger fra 01- 32. 
00 betyder Vindstille og 9!) 
skiftende Vindretning. 

F angiver Vindstyrken i Beau
forts Skala. 

t, henviser til en Skala, der op
giver hvornaar Iagttagelsen 
er gjort. 

3. H1 henviser til en Skala, der an
giver Højde for Angivelsen af 
Vindretning og Styrke. 

d1d1 Vindretningen i den af H1 
angivne Højde. Skalaen gaar 
her - antagelig fordi man 
gerne flyver i Højden - fra 

01- 36. Eks.: 19 betyder 190°. 
Naar Højdevinden er over 
99 km/h tilføjes 50 til d,d,. 

V, Henviser til en Skala, der an. 
giver Vindstyrken i den ved 
H1 angivne Højde. 

4. W, henviser til en Skala, der gi
ver Oplysning om Himmelens 
Tilstand. 

N, henviser til en Skala, der gi
ver Oplysning om, i hvor høj 
Grad Himlen er dækket af 
Skyer samt om Arten af 
Skyer (høje eller lave 
Skyer). 

h2 henviser til en Skala, der an
giver Højden til Underkanten 
af de under N1 angivne Sky
mængder. 

t2 henviser til en Skala, der op
giver, hvornaar Iagttagelsen 
er gjort. 

5. Ve henviser til en Skala, der an
giver, hvilke Ændringer i 
Sigtbarheden, der er at for
udse. 

V almindelig Kode for Angivel
se af Sigtbarhed. 

henviser til en Skala, der an
giver over hvilke Omraader, 
Observationen finder Sted, 
Sks.: Ved Kysten, paa Søen 
o. 1. 

t, henviser til en Skala, der op
giver, hvornaar Iagttagelsen 
er gjort. 

7. 8. og 9 Disse Gruppers Indhold kan 
fastlægges af den enkelte 
Stat, medens de ovennævnte 
er internationalt vedtaget. 

Endvidere findes der Koder for »sær
lige Iagttagelser«. 

1. FORVÆRRING AF VEJRLIGET: 
MMMMM+ IIICLCM+ wwVhN1t+ 
DDFWN+ w2GGgg 

2. FORBEDRING AF VEJRLIGET : 
BBBBB-,-IIICLC~1+ wwVhN1.-+
D DFWN-;--w2GGgg 

Af nye Betegnelser er der i denne 
Kode kun w2, der henviser til en 
Skala, der angiver Betegnelsen for 
de Vejrfænomener, der er Aarsag 
til Faremeldingens Udsendelse. 

Desuden findes der specielle Grup-
per, der kan tilføjes de almindelige 
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Vejrkoder eller afsendes sænkilt med 
Tilføjelse af Gruppen I: 

IIIGG (Sted og Tid). 

Disse Koder kan være følgende: 

Havets Tilstand, Sigtbarhed over Ha-
vet, Kode: CCC SVs 

Lave Skyljavscr, Kode: FFFCN11h 

Nøjagtig Sky højde, Kode: HHH hhe 

Sigtbarhed under 1000 m, 
Kode: .J.JJ VVDuVb 

Hastighed af lave Skyer, 
Kode: LLL Cddvtl1 

Tillæg til Bygemeldinger, 
Kode: QQQ DFx TTT1 

Snedækkets Højde, Kode: ZZZ EEE'E' 

Luftens Ttemperatur og Fugtighed, 
Kode: UUl TTTUU 

Særlig Melding vedrørende Regn
mængder, Kode: KKK RR 

Der er saaledes udført et stort og 
værdifuldt Arbejde Lil yderligere 
Fremme af Sikkerhedstjenesten, ude_n 
hvilken Flyvning i Almindelighed og 
Trafikflyvning i Særdeleshed ikke kan 
eksistere. Før hver Start er del 1, øre
rens Pligt at s kaffe sig Oplysninger 
om Vejrsituationen over den Rute, 
han skal beflyve, saalede~ al han for
inden kan danne sig el Grundlag for 
sin Styring under Hensyn hertil, og 
her yder Lufthavnens moderne velun
derbyggede Vejrtjeneste ham fortrin
lig Service. Men ikke nok med dette, 
han kan til enhver Tid under sin 
Flyvning gennem et andet vigtigt Sik
ringsmiddel, Radioen, dels selv bede 
om supplerende Oplysninger, dels bli
ve kaldt op og faa saadanne. 

Erfaringen er den største Læreme
ster for enhver Meteorolog, og maa
ske i endnu højere Grad for en Fly
vermeteorolog, der i Reglen skal kun
ne give ganske klare og koncise Op
lysninger paa de Ruter, som Flyverne 
skal ud paa. Gennem fornødent Sam
arbejde mellem Flyvere og Meteorolo
ger naar man hurtigst til de bedste 
Resultater. Det kan siges, at en erfa
ren Flyvermeteorolog er sin egen 
Vægt værd i Guld, og netop gennem 
Samarbejdet med Flyverne har han 
;\!uligheden for al blive det. Det spiller 
i mange Tilfælde en overordentlig stor 
Rolle, om han er i Stand til at give 
den rette Vejledning og ikke blot og 
bart Oplysning om en bestaaende Til
stand. Flyvermeteorologen lever inde 
paa Livet af Flyvningen og tvinges i 
høj Grad til at være klar og koncis i 
sine Oplysninger, netop om Følge 
heraf. Og saadan er Vejrtjenesten 
Kastrup Lufthavn. 

** 

Gunnar Larsens nye Rejseflyvemaskine 

Focke-Wulff Weihe Rejseflyvemaskine. 

D EN 11. .Juni ankom Marineflyveren 
Thorkild Petersen, Ingeniør Gun

nar Larsens Privatpilot, til Køben
havns Lufthavn med Ingeniørens nye 
flotte Privat-Maskine. Det er en 2 Mo
tors Focke-Wulff Weihe med Argus 
As 10 C. Motoren er 240 HK, dens 
Rejsehastighed er 255 km/T. 

Maskinen er udstyret med alle 
tænkelige Bekvemmeligheder for de 

Privatflyverstævnet 
i Aalborg Lufthavn 

37 Flyvemaskiner deltager i Aalborg 
Flyveklubs vellykkede Stævne. 

A ALBOHG FLYVEKLUB arrangerede 
Søndag den 25. Juni el i alle l\Iaader 

vellykket Flyvestævne i Aalborg Lufthavn. 
Slæn1et aabnedes Kl. 11 med Ankomsl
flyvningen, der var udskrevet som en 
Konkurrence blandt samtlige Flyvedella
gere om, hvem der kom den af ham selv 
forud opgivne Ankomsttid nærmes!. Vin
der af denne Konkurrent:e blev Grosserer 
Sleenfeldt Hansen. 

Den næste Konkurrence var en Duelig
hedsflyvning, der bestod i Lø~ning af fire 
forskellige Flyveropgaver, (jennemllyvning 
af en ved Starten opgivet Hule, :\larkering 
ar udtagte Mærker, •Grøftelanding• og en
delig !\lærkelanding; denne Konkurrence 
blev vundet af den svenske Direktør Fol
ke .Simonsen. 

Stævnets største Sensa tio11 var dog 
Lujlnant Fritz Hasmussens Svæveflyn1ing 
med det lige fra Tyskland ankomne Svæ
veplan Grunau Baby, der ved samme 
Lejlighed blev døbt og fik Navnet •Lrm
strnp •, det tilhører Dansk Svæveflyver
union. Løjtnant Hasmussen viste os den 
flotteste Kunstflyvning, der er set i Dan
mark og gav os synlige Beviser for, at det 
er med fuld Hel, han bærer sit Solv-C. 

Stævnet sluttede uden et eneste Uheld, 
og alle Arrangementer klappede, som de 

6 Passagerer, den har Plads til, for• 
uden Fører og Radiotelegrafist, og af 
teknisk Udstyr er den ogsaa forsynet 
med de nyeste og bedste Instrumen
ter. Maskinen er en meget værdifuld 
Forøgelse af vor private Luftflaade, 
og Danmark kan med Relte være stoll 
af, at have faaet denne smukke Fly
vemaskine blandt sine Indregistre
ringer. 

skulde, Ledelsen havde helt igennem Suc
ces, og Aalborg Flyveklnb dokumenterede, 
at den har det helt rigtige Tag paa at ar
rangere Flyvestævne. 

Codan 
Gummistøvler 
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Med Tog og Flyvemaskine til 
Orkney og Shetlands Øerne 

I det smukke, skotske Højland ligger 
Inverness, ved Mundingen af Flo

den Ness, hvis krystalklare Vand som 
en Serpentine vinder sig ud og ind 
gennem den maleriske By. Overalt, 
hvor man end vender Blikket, ser man 
grønne Højdedrag, her og der bevok
set med Skove; og fra Castle Hill har 
man et pragtfuldt View over Byen og 
dens smukke Omgivelser ...... ikke 
langt fra Inverness ligger en Kæde af 
Søer, de saakaldte loch.~, hvoraf Loch 
Ness er den mest kendte - paa Grund 
af Myten om det Søuhyre, der holder 
til paa Søens Bund. -

Det var velgørende at strække Be
nene i det smukke Inverness efter en 
kedsommelig, men malerisk Jernbane
lur fra Glasgow. 

»Scottish Airways«s Rute fra Glas
gow til de nordligste Øer beflyves ikke 
paa hele Strækningen om Vinteren, 
saa den, der vil fra Glasgow til f. Eks. 
Orkney Øerne, maa køre med Toget 
fra Glasgow til Inverness, og derfra 
kan man saa fortsætte med Flyve
maskine til Øerne Nord for Skotland 

om Sommeren derimod beflyves 
hele Strækningen, og næste Aar vil 
man sandsynligvis ogsaa kunne flyve 
den om Vinteren. 

Inverness er forøvrigt et Slags 
Knudepunkt for »Scottish Airways«, 
idet en Sidelinie løber herfra til Aber
deen, ogsaa kaldet »Sølvbyen ved Ha
vet« med store, moderne Forretninger, 
fornemme Restaurationer og luxuøse 
Biografteatre. For den fremmede er 
der nok at se paa i Aberdeen, hvor ef
ter Sigende det smukkeste Engelsk i 
hele Storbritannien tales. Mest berømt 
er Universitetet, som blev grundlagt i 
1593, og det overfor liggende King's 
College Chapel. De smukke Glasmale
rier, som udgør en Del af Vinduerne, 
skyldes en af Skotlands berømteste 
Malere paa dette Omraade, Dr. Douglas 
Strachan, som ogsaa har malet de 
skønne Vindu~r i Fredspaladset 
Haag. 

Solen skinnede over Longman Air
port, Inverness' Flyveplads, da den 
store De Havilland Maskine startede og 
satte Kursen mod Nord. >Scottish 
Airways c:s charmerende og elskværdi
ge Propagandachef, Miss McDougall, 
var med i Maskinen; hun skulde paa 
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Scottish Airways 2-motorede De Havilland Flyvemaskine over Perth i Nord-Skotland. 

en Slags Orienteringsrejse, en af de 
mange, hun i Løbet af Aaret foretager 
for sit Selskab. 

Undervejs fortalte hun, a t den før
ste Flyveforbindelse med Orkney Øer
ne blev aabnet i 1933, og i Løbet af tre 
l\llaaneder var man klar over, at den 
vilde have Sukces. I Løbet af det før
ste Aar befordrede >Scottish Airways« 
paa denne Rute alene over 2500 Pas
sagerer, et Tal, som siden er mange
doblet. Man begyndte med en Maski
ne, et Spartan Monoplan, som selv
følgelig blev døbt »Inverness« ...... i 
Dag beflyves Ruten af ikke mindre 
end ni Flyvemaskiner - alle De Ha
villand Maskiner. 

Siden det første Aars 2500 Passage
rer er Antallet af Mennesker, som be
nytter Luftvejen i det nordlige Skot
land, steget til over 7.900 i 1938, og 
Antallet af Luftkilometer er i samme 
Forhold steget fra 50.000 eng. Mil til 
187.000 Mil i 1938. 

I Maj Maaned 1934 aabnedes Ruten 
fra Inverness til Aberdeen. Og to Aar 
senere, efter halvandet Aars Prøve
flyvninger, Oprettelse af Radiostatio
ner og Flyvepladser, udvidede man 
Ruten til de allernordligste Øer: Shet
land. 

Med en Fart af 250 km i Timen drø
nede den to-Motorers Maskine over det 
smukke, skotske Landskab. Og nogle 
Minutter senere stod vi ud over Havet, 

men fulgte Kystlinien. Vi passerede en 
Ø, The Black Isle, i hvis Nærhed laa 
de sunkne Rester af det britiske Krigs
skib »Natal«, der under Verdenskrigen 
blev skudt i Sænk her. Ikke langt her
fra laa Storbritanniens nordligste Flaa
debasis, Invergordon, og i Baggrunden 
hævede det høje Bjerg, Ben Wyvis sig 
mod dne blaa Himmel. I tyve Minut
ter fløj vi over aabent Vand, men ikke 
længere fra Kysten end vi kunde se 
Landskabet; bl. a. udpegede Miss Mc 
Dougall det skønne Dunrobin Caslle, 
som ejes af Hertugen af Sutherland. 

Længere Nord paa blev Landskabet 
vildt, og de kultiverede Marker med 
de smaa, nette Husmandsboliger gav 
Plads for stejle, golde Klipper. Vi lan
dede, som sædvanlig, præcis paa Hill
head Airport udenfor Byen Wick, 
hvor vi kun havde et Ophold paa fem 
Minutter. Saa gik det videre Nord paa 
..:_ mod Kirkwall paa Orkney Øerne. 

Vi passerede et højt, hvidt Fyr, 
Duncansby Head Lighthouse - det 
nordligste paa det skotske Fastland, 
og fortsatte ud over Pentland Firth, et 
Stræde paa ca. 15 Kilometers Bredde, 
der adskiller Ørkney Øerne fra Skot
land. Ad Luftvejen tager det kun smaa 
fem Minuter at naa den sydligste Del 
af Øen fra Fastlandet. 

Maskinen gik ned paa smaa 300 m, 
for at vi rigtigt kunde se det pragtful
de Scapa Flow, berømt fra Verdens-
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BYGGET f DANMARK 
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Flyv ud i Danmarks skønne Nah.H- i et'l CC U B 

J LØBET af ganske kort Tid kan De lære at flyve 
en C U B, Ver-dens sikreste .og mest populære 

Aeroplan. C U B- er billigere i Drift end en Bil og 

Jcoster ikke stort mere. 

Priser fra 8,750, .- . Sælges paa lempelige Vilkaal", 

lær at fl,yve paa C U B Fabrikens Flyveskole eller 

hos en af Forhandlerne. Ved Køb af Flyvemaskine 

gives gratis Instruktion. - Skriv efter Katalog samt 

Oplysninger om Forhandlere. 

CUB AIRCRAFT CO. L Tre>. • COPENf.tlAGEN 
FABRIK OG FLYVESKOLE: HOVEDKONTOR : 
WNDTOFTE FLYVEPLADS . TELF. HJORTEKÆR 135 Sli.lNDKRO(';SGADE 3 . TELF. CENTR. 9993 



Byen l(irkwall paa Ork11ey Øerne. 

krigen. Nede lil højre Mm man tyde
ligt i del klare Vand Konturer af :..unk
ne Skibe, og til den modsatte Side laa 
den en Gang saa stolte tyske Flaade. 
Det var en ejendommelig Folelse al 
flyve her over i Solskinnet, som sp I
lede i Hav spejlet og kastede sine 
Slraaler paa de fredelige Bøndergaar
des Tage - hvilken Tragedie har ikke 
været udspillet her i de idylliske Om-
givelser ..... . 

Men der var ikke Tid til Reflektio
ner. Faa Minutter efter gled vi i en 
elegant Bue ned paa \Videfor<I Flyve
pladsen, og to i\ledpa:..:..agerer sll'g 
straks ind i den lakskinnende Aulio, 
:..om skulde bringe dem lil Kirkwall, 
Orkney Øernes Ho,·ed:..lad. 

Der er bl. a. del ejendomme!ige 
ved Orkney Øerne om Sommeren, al 
der faktisk ingen Nat er. Selv om So
len gaar ned der som alle andre Ste
der i Verden, saa er Himlen fru Sol
nedgang saa lys og brillerer i alle mu-
1 ige Farvespektre, at man f. Eks. ma
geligt kan læse en Bog i det Fri 
kun ved Nathimlens Lys ..... . 

Luftf arff ors i kringer 

I 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
v~d Billetkontoret i 

Lufthavnen 
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Det var i Kirkwall, al den gamle 
norske Konge, Hakon, dode , og lige
som Hebriderne har og:..aa Orkney 
Øerne mnnge i\linder fm Vikingetiden. 
Jdag er den lille By, pnn ~maa 4.000 
Indbyggere, forsynet bnade med Elek
lrieilet og Gns - begge Dele anven• 
des lrnade til Lys og Varme. -

Ti i\linuller efter Ankom~len til \Vi
deforel Flyveplads, fortsatte vi paa 
den lo Timers Flyvetur, og meste 
i\laal var She!lands Øerne). Hoved
stad, som vi hver Dag horer om i 
Danmarks Radio - nemlig under 
Vejrmeldingerne, naar Speakeren 
blandt andre meteorologiske Stationer 
melder Lerwick! - dens Vejrtjene~lc 
er lige saa vigtig som Gedser Rev og 
Skagen ..... . 

Vi kredsede over Kirkwall, og i 
lang Tid floj vi over hundredvis af 
Smaaøer, som alle hørte til Orkncy 
Gruppen. Ganske lavt pas:,ercde vi en 
af de største, Strom,ay, og saa tyde
ligt de smaa spredte Bebyggeber. Det 
var ganske ejendommelig!, nnar man 
tænkte paa, at mens disse Øers Bebo
ere aldrig nogensinde har set el Jern
banetog i deres Hjem:..tavn, saa er de 
pludselig blevet familiære med Op 
findelsernes nyeste Transportmiddel 
- de har ganske simpelt sprunget 
Mellemleddene over, som vi andre har 
maattel folge i Udviklingen. 

Fra Strom,ay gik del lige lukt ud 
over aabent Hav - vi kunde ikke se 
Land mere, hverken agter eller forude 
...... Solen glimtede i Hnvspejlel, og 
dybt nede laa et Pnr Trnwlere og fi 
skede. 

Miss MeDougall tog en Termoflaske 
med Kaffe frem af sin fyldige Mappe, 
skruede Toppen af, og bød af den Jif. 

ligt duftende Drik. Saa skænkede hun 
i to Bakelitbægre og sna oplivet ud. 

Pludselig foretog hun en højest 
mærkYærdig i\lanovre .. .. .. hun fylcllc 
cl af Bakelitb:l.'grene til Rnndcn med 
Kaffe og stillede det i i\lidlcrgangen al 
Kabinen. 

>Se engang«, sagde hun; , ikke en 
Draahe spildes, der er ikke en ene-;lc 
Krnsn i ng pna Overfladen . . . . . . hed re 
kan det da ikke være? 

Den lille i\lano,·re yar arrangere! for 
al vise, hvor vibrationsfri i\lask in : n 
hcv:cgede sig gennem Luften. Selv om 
vi gik for fuldt Drøn med begge :'l[o
torer paa højeste Ydeevne, og vi op 
holdt os ude over aahenl Hav merl en 
svag Brise fra \'c~I, ~aa spildlc-; ikke 
en Draahe fra 13:t•gcrcl - - vi laa all aa 
hogstnvelig tall :. -;lille i Luften, ~konl 
vi fo'r af Sted med over 250 Kilome
ter i Timen. 

Radiotelegrnfislen kom ud i Kabi
nen og ødelngde hele Tegningen: 
han nappede nemlig Bægret og tømte 
del i cl Drng, hvorpaa han sagde : 
Lerwick melder Sol og stigende Tem-

peratur« del lød heil h.iemligl ! 
Til Gengæld fik han endnu cl B:c

ger af den (foren Gang:, Skyld!) !>lær
ke, og fortræffelige skotske Knrrc 
og forsvandt ind til sin Pligt i Forer
huset. 

San øjnede vi Sumlmrgh Airporl, og 
lidt over halve! lnndedc vi flot foran 
en hel Flok Jndforlles store, forbavse
de Øjne - »Scottish Airways4' ' Mnski
ner var Øens daglige Oplevebe, men 
nllid lige inleressnnt. En Flyveplads 
har nitid en i\lnssc intcre~serede Til
skuere, hvad enten den er beliggende 
i Kastrup, Timhuclu eller paa Shel 
lands Øerne. 

I »Scottish Airways <t ' ~lore Buick 
kørte vi ind til Lerwiek, Hovcthta
den for de over 100 Øer, -;om udgør 
Shetlands Grnppen; men kun tyve af 
dem er beboede. Den slor-;le af dem 
kaldes pudsigt nok for • Fastlandet « 
(lhc Main land), men den er heller 
ikke helt lille: ca. 100 km lang og m•cr 
40 km bred. Lerwick ligger i Luftli
nie lige langt fra Aberdeen og Bergen 
i Norge, nemlig 180 eng. i\lil fra hver 
By. 

Vi spad~erede rundt i den I ille hyg
gelige By, saa det store monumentale 
i\lindesmærl,e over de .~ek~hundreclc 
Shetlændere, ~om faldt i den -;lore 
Krig, besogle Rnarlhmet og promene
rede paa den smukke Esplanade, hvor
fra mnn havde et glimrende Vue OYer 
den maleriske Bugt og Højdedragene. 
hvorpna Lerwick er anlngt. Et Sled 

(Forlsa•th•s nederst Side 202) 

... 
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IN T 11 V 11 level'el' o ve" h e I e Jo" den Bl'ænds•of og 
Smøl'eolle øf højes•e KvølHe• •H Bl'ug I Flyvemøsklnel' 

TELEGRAMADR.: 
INTAVA 

Brcendstoffer: 

INTAVA Flyvebenzin 77 
I NTAVA Ethyl Flyvebenzin 80 
IN TAV A Ethyl Flyvebenzin 87 
INTAVA Ethyl Flyvebenzin 100 
IN TAV A Dieselolie 

Smøreolier: 

INTAVA White Band 60 
INTAVA Gray Band 80 
INTAVA Red Band 100 
INTAVA Green Band 120 
INTAVA Blue Band 140 

Desuden level'es undel' Be•egnelsen INT11V11 øndl'e Pl'O• 
duk•el' •H Bl'ug I Luf•føl'•øfel' - som f. Eks. INT11V11 
Vippeøl'msfed• - INT11V11 lns•l'umen•oHe - INT11V11 
s,øddæmpel'olle - I NT 11 V 11 Kompøsvædske m. m. 

WOALD WIDE SERVICE TELEFON NR.: 
CENTR. 5622 

SCT, ANN.Æ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 
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Et Besøg paa 
CUB Flyveskolen 
V I aflægger Cub F1yveskolen i 

Lundtofte et Besøg pa en af de 
dejlige Sommerdage, der især klæder 
Lundtofte flyveplads saa godt, Luften 
er høj og klar og rundt om os hører 
vi Motorlarm af de forskellige Skole
maskiner, der til Stadighed kredser 
om os. 

F1yveskolens elskværdige Leder, 
Løjtnant Prins, har nok al gøre med 
at dirigere Undervisningen af de 
mange Elever, men alligevel bliver 
der Tid til al give os nogle Oplysnin
ger af Interesse. 

Siden Cub Flyveskolen blev opret
tet i Juli 1938 er der indtil nu op
naaet 40 Certifikater fra Skolen, og 
der er for Tiden 25 Elever, der faar 
Undervisning paa de 4 Cub-Maskiner, 
der staar til Raadighed; daglig gives 
der ialt ca. 5 Flyvetimer sammenlagt, 
det betyder at der foregaar ca. 75 
Starter om Dagen. Skolen har indtil 

Undervisning paa Lundtofte. ingen Maskine faar Lov til at starte , medens en 
anden lægger an til Landin{f. 

nu givet ca. 1100 Timer i Skoleflyv
ning uden at der er forekommet eet 
eneste Uheld, og denne Kendsger
ning, siger Løjtnant Prins, skyldes 
sikkert Cub Maskinernes overordent
lig lave Landingshastighed - den 
ligger paa 48 km /T. - det er nem-

lig Landingen, der er det sværeste for 
en Flyveelev at faa lært, og det er in
teressant at lægge Mærke til, at vore 
Elever gennemsnitlig bruger et færre 
Antal Timer til Erhvervelse af Certi
fikatet end man ellers anser for nød
vendigt ved Flyveundervisningen - . 

Undervisningen ledes af Løjtnant 
Prins og Sergent Swensson og er 
præget af god Orden trods de man i.re 
Starter, ingen Elev faar Lov til al 
starte, dersom en anden lægger an Lil 
Landing, og denne Bestemmelse med
fører bl. a., al Manøvrerne kan udfo
res frit uden uforudsete Hændelser. 

Til den teoretiske Undervisning 
har Cub Flyveskolen el smukt, lys t 
Lokale i den idyllisk beliggende Byg
ning, der hører til Flyvepladsen; og 
her, imellem Tavler og Kort, gives der 
Eleverne den nødvendige Teori; hel
ler ikke en komplet Model af en Mo
tor mangler i del velordnede Under
visningslolrnle. 

I »Cub « over Lundtofte Plyveplads. 

Vi tager Afsked med Løjtnant Prins 
og takker for den interessante Visit, 
der har givet os det bedste Indtryk 
af Cub Flyveskolen. 

Wortsat fra Side 200) 

laa en ejendommelig Klippeformation , 
kaldet J(æmpen.~ Ben, og uden alt for 
megen Fantasi kunde man godt tro, a l 
der laa en Granitkæmpe og sov, mens 
han strakte sit ene Ben ud i det blaa 
Atlanterhav. Et Stykke oppe ad Ky
sten laa the Noss, en Klippe over 600 
Fod høj, der er Storbritanniens kend
teste og største Fuglereservat - e t 
sandt Eldorado for Ornitologer. 

Vi saa gamle Koner og unge Piger 
fremstille de verdensberømte Shetland 
Strømper og klappede de lige saa be-
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rømte Shetland Ponyers bløde Muler. 
Ogsaa her stødte man paa gamle nor
diske Navne. En Dal hed Tingwall, i 
en Parantes paa Skiltet stod Thing
vollr - og det var jo ikke til at tage 
Fejl af. Det var i den Dal, Vikinger
ne holdt deres Alting. Ikke langt her
fra laa Stedet, hvor man i gamle Dage 
henrettede Forbrydere. Ogsaa -Navnet 
Jarlshof minder om hedengangne Ti
der, og den berømte Sir Walter Scoll 
har nævnt det i sin »The Pirate«. 

Man kunde tilbringe Uger paa She'.-

lands Øerne, der trods sin nordlige 
Beliggenhed har et relativt mildt Rli
ma.. .. .. men naar Pligten kalder, og 
man maa tilbage til Virkeligheden, 
saa stiger man op i >Scottish Air
ways«' Maskine, og - hvad enten 
man vil eller ej - er man paa smaa 
to Timer tilbage i Hverdagen ...... 

Scot. 

Næste Artikel: 
, Ambulanceflyvning 
i Skotland. , 
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FLYVEULYKKEN DEN 25. JUNI 

SØNDAG den 25. Juni skele der en 
Flyveulykke, der kostede 2 unge Fiy

,·ere Livet. Flyverlojlnant I. Jan B. Hur
i.Joe og Militærflyveren, Løjtnant Holger 
\Venning-Hansen var gaael op med en 
af Sporlsflyveklubbcns K Z l\ta~kiner i 
Kobenhavns Lufthavn og styrtede ned fra 
ringe Højde. Begge dræbtes ved Nedstyrt
ningen. 

Om Ulykkens Aarsag kan intet siges, 
Maskinen havde kun laget ringe Skade, cl , 
den ramle Jorden, og en Undersøgelse af 
den gav til Hesullal, al den i enll\'er Hen-
eende var i Orden. 

Flyverløjtnant Jan B. Harboc blev 2!1 
Aar gammel; han kom i 1934 ind ved :\fa
rinens Flyvevæsen cl ler al have taget I . 
Del af polyteknisk Eksamen, han fortsal
le sine Studier og skulde have været cand. 
polyt. i Aar, det er saaledes en meget lo
vende Karriere, der her er blevet afhrmll, 
og Mave! blandt Kammerater som Fore
su llc vil han efterlade et dybt Su vn. 

Løjtnant Holger Wenning-Hansen vil
de om kort Tid være fyldt 29 Aar, han 
kom i 1935 ind i Hærens Flyvertropper og 
var almindelig afholdt af alle, der ha\'flC' 
Forbindelse med ham, han var Næstkom
manderende ved Jydske Afdelings 2. 
Eskadrille og omfattede all, hvad der hav
de med Flyvning al gøre, med en gløden
de Interesse. 

Hærens Flyvertropper vil savne cle111H' 
~ympaliske unge Flyver, der havde saa 
mange Venner inden for Flyvningen. 

Ære være deres Minde. 

NY FLYVEKLUB I HOBRO 

D EN 10. Maj blev der starlet en Fly, e
klub i Hobro. - Der var i Forvejen 

gennem Pressen indbudt til offentligt Mø
de. Ved dette Mode var Flyverne Sand
quist og Preisler fra Magnus Christian
sens Flyveskole til Stede. Løjtnant Sand
quist gav en Oversigt over Fordelene mel 
at have en Flyveplads og hævdede, al 
det, Byen ofrer paa en Plads, vil komme 
igen. 

Borgmester Henry Jensen er klar o,·er, 
at en Flyveplads efterhaanden bliver paa
krævet, og man har allerede udset sig en 
Plads i Nærheden af Byen, der er veleg
net. 

Preisler lalle derefter om Model-, Svæ 
ve- og Motorflyvningen og fortalte 1•ndvi
derc til Jubel for Tilhørerne en Række 
fornøjelige Episoder fra sin Tjenestetid 
som Militærflyver. 

Ved Klubbens Generalforsamling cl. 1. 
Juni blev de af den foreløbige Bestyrelse 
udarbejdede Love gennemgaaet og god
kendt efter visse Ændringer. - Model
flyveklubben •Svalen • af 15.- 11.- 36 op
tages i Klubben som en Underafdeling, li
gesom det er Planen senere at oprette en 
Svæveflyveafdeling. - Da Bestyrelsen var 
valgt og havde konstitueret sig var Hesul
latet: 

Værkfører Madsen (Formand), Hotelejer 
Wiirtz (Næstformand), Assistent Puggaard 
(Kasserer), Kørelærer Jacobsen (Bestyrel
sesmedlem), Orla Mortensen (Sekretær), 
Suppleanter: Cigarhandler Jensen og Vul
kanisør Mortensen. Som Revisor valgte~ 
Branddirektør G. Nielsen-Hunnerup. 

Klubben arrangerer i denne Maaned en 
Tur for Medlemmerne til Aalborg Luft
havn og K. Z. Fabrikken. 

Flyve::Ambulance::Tjenesten i Danmark 

Z one-Redning.~kor psets 1\mbulance-Flyvemaskine >ilf 01ws par«. 

UD fra Ønsket om at skaffe Dan
mark en Flyveambulancetjeneste, 

som i givne Tilfælde kan betjene 
fjerne Øer og afsides liggende Egne 
og iøvrigt være til Disposition for 
hele den danske Befolkning har Zone
Redningskorpset oprettet Flyve-Am
bulance-Tjenesten i Danmark ved 
Anskaffelsen af en Monaspar Ambu
lance-Flyvemaskine. Maskinen er ud
styret med 2 Pubjoy-Motorer og har 
en Hastighed paa ca. 200 km/T. Den 
har Plads til, foruden Flyveren, Baare 
til Patienten og Plads til en Sygepas
ser, og er iøvrigt forsynet med alt 

Ambulance-Flyvemaskinen kan aabnes 
i Siden, saaledes al Baaren bekvemt 

sættes ind i Kabinen. 

moderne Ambulanceudstyr. Am,kaf
felsessummen er ca. 65.000,00 Kr. 

Der vil i den nærmeste Fremtid 
blive gjort et s tort Propagnnda-Arbej
de for at gøre denne udmærkede Sag 
til en virkelig Landssag, bl. a. vil mnn 
kunne tegne Flyve-Ambulance-Abon
nement for hele Husstanden i en Fcm
aars Periode for Ifr. 5.50 for clerigen
nem at faa alle i Landet gjort interes
serede. Ambulance-Flyvningen skal 
ikke tjene private Forretningsin!er
csser, idet alle Indtægter skal benyt
tes til fortsat Udvidelse af Maleriel 
Jet og Anlæg af Flyvepladser rundt i 
Landet og paa Øer, hvor der kan 
være særlig Gmnd til, at Ambulan
ce-Flyvning kan blive paakrævet. 

Klemm-Sports

Flyvemaski ne 

fra 1932 sælges Hirlh-Motor 

60/70 HK, brugt ca 1000 Tim. 

Dobbelt Styring og komplet 

dobbelt Armatur. Blindflyv

ningsarmatur. Anerkendt som 

Skolemaskine. Pris Kr. 7.500,

ab København i flyvedygtig 

Stand. 

Billet mrk. 71 modtager ,FLYV·s Eks

pedition, Vesterbrogade 60, Kbhvn. V. 
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DET KGL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB 
l<ontor: Dagmurhus, l{bhvn. V., Tlf. C. 7220 Selskabet fremskaffer Carnet til Flyvning 
i Udlandet - Uclarhejcler Huler - Fremskntfcr l\ortmaterinler til Flyvning i Udlandet 
Anviser juridisk og teknisk ,\ssis1nncc - Ribliolek Ticlsskrirter Foreclrng 

Selskabets Kontorer er fra 5. Juli 
1939 Oyttet til: 

Dagmarhus, København V. 

Telefon som hidtil C. 7220, Lokal 9 

Aerotransport gennem 15 Aar 

DET svenske Luftfartsselskab ,l. l:J. 
.lerolransporl fejrede i Juni l\laa

ned sit 15 Aars Jubilæum. Den 2 .. Juni 
1924 startede Selskabets første Mas!d. 
ne fra Sundarangen i Stockholm til 
Helsingfors; - del var Aerotransports 
eneste Luftforbindelse dengang. 15 
Aar senere starter Selskabets l\laskiner 
fra den nye Bromma Lufthavn ved 
Stockholm til Helsingfors, til Mo~kwa, 
til Berlin, til Ziirich, til Amsterdam 
samt til London og Paris. En vældig 
Udvikling er der sket i den mellem
liggende Tid. 1100 km paa een Dag og 
15 Passagerer var det højeste, Selska
bet kunde præstere i 1924, hvorimod 
d\! I daglige Kilometerantal, der til
bagelægges af 11 Maskiner, i 1929 er 
ca. 10.000 om Dagen og ikke mindre 
end ca. 350 Passagerer. Dertil kommer 
den vældige Forøgelse af Post og 
Fragt. 

I alle de Aar har Aerolransporl væ
ret ledet af een og samme Mand, Di
rektør Carl F/orman, der sammen med 
Broderen Adrian tog Initiativet til 
Selskabets Dannelse. Og en bedre 
Mand kunde ikke være kommet i 
Spidsen for Ledelsen. Carl Florman's 
Initiativ, Arbejdskraft og glødende Be
gejstring for Flyvningens Sag har væ
ret til uvurderlig Gavn for Aerotrans
port, og naar denne vældige Udvik
ling lykkeligt er naaet, er det ham, 
der tilkommer Hovedæren. 

BØGER 

Lu{tverkehr iiber den 0:ean med 
Forord af Gencrallojlnanl E. Jlfifrh. 
E. S. l\Iitllcr & Sohn, Berlin. 

Nu, hvor den regelmæssige Flyv
ning over del nordlige Allanterhav 
~laar for Døren, har det Interesse a\ 
læse om de Problemer, der lrnytte1 
sig til Flyvning over saadanne store 
og flyvemæssig set vanskelige Stræk• 

204 

Sommerferie. 
Selskabets Kontorer er lukket fra 

10.-29, Juli incl. 

Skrilllige Henvendelser vil blive 
besvaret. 

ninger, samt hvorledes andre har Irna
ret sig ad med al overvinde del, der 
i umindelige Tider blev kaldt for 
umuligt. Luftskibsføreren lla11s von 
Schi//er fortæller om »Graf Zeppe
lin <s Oceantrafik; tidligere Trans
oceanflyvninger er omtall; Wolfga11g 
von Gro11au fortæller om sine Lang
ture; og der berelles om Atlanterha
vets l\leteorologi og om Navigation. 

Bogen er paa 142 Sider, og den er 
skrevet paa en l\faade, saa enhver 
Flyveinteresseret har Interesse af at 
læse den. 

THE ILLUSTRATED LONDON NEWS 

for 10. Juni fremtræder som et spe
ciell Royal Air Force Nummer og 
bringer en l\længde Illustrationer og 
Artikler om den engelske Flyvema~ki 
neindustri og de Typer Maskiner, der 
anvendes indenfor Royal Air Force. 
Man faar ved Gennemlæsning af Hef
tet et udmærket Indblik i, hvilke 
enorme Kræfter der sættes ind paa 
Produktionen. 

Fra Dansk Svæveftyver Union 

VÆRLØSE LEJREN. 

PAA Hærens Flyveplads og Unionens 
gamle Terræn ved Værløse har Klub 

berne en god Fremgang. Hærens store 
plane Flyveplads er godt egnet for Sko
leflyvning, da der ikke er Træer, Buske, 
Vandhuller, Smanbakker og hvad der el
lers ka11 genere en Svæveflyver paa de 
almindelige l\Iarker og Enge. I{ o b e n
h a v n s S v æ v e f I y v e k I u b træner 
med en Stamer og Lippisch med Gitter
hale, V æ r 1 o ~ e og R o s k i I d e S v æ
v e f I y ve k I u b med 2 Stamer og Lip 
phch af den kendte Konstruktion med 
Stnalrørshale; samt Hin gen. der træner 
med en Gumper! G 2. Selv om Planbjæl 
kerne i de gamle Stamer og Lippish Teg
ninger er massive, i Brætform og uden 
Finerforstærkninger, saml Klavertrnads
bardunopspænding, og i den Form ikke 
kan godkendes af Tilsynet, haaber man
ge danske Svæveflyvere, al en forstaa 
ende Ingeniør vil lave om paa de kære 

Stamer Tegninger, saa Tilsynet kan ~ig,· 
god for Planet, for lettere og billigere al 
hygge, slabilere i Styringen, og mere øko
nomisk for Slid og Havarier kan et Svæ
veplan ikke være. At Stameren har glim
rende Flyveegenskaber saa vi bedst d. 11 . 
. Juni, da Henry Pedersen i 125 Meters Høj 
de floj 3 Minutter og 10 Sek. med Værløsr 
Klubbens Slamer. Det har vist sig I lere 
Gange, at Stameren glimrende kan ml 
nytte Hangving og Termik, saa merr kan 
ikke forlanges af et Skoleplan. 

Klubberne, der arbejder fra 8 :\lorgen 
til 20 Aften, opnaar tilsammen ca. 125 
Starter; saa der er noget at se paa om 
Sønoagrne for de Jntere~serede. 

* 

[(. S. K.s Wirestyrillg og Wire.mb. 

SPØRGSMAALET Wirestyring og 
Wiresaks, som vi tidligere har be

skæftiget os med, har faael en ny Los
ning, som vises paa ovenslaaende Bil
lede. Det er Københavns Svæveflyve 
Klub, der har Æren af delle fikse In
strument; Saksen er anbragt paa Ko
fangerens Plads paa Klubbens »Stu
debaker<, der tillige fungerer som 
Spil. 

Konstruktionen er efter lysk Model 
og bygget af Klubbens to energiske 
Medlemmer Bent 1-la/ling Pedersen og 
Jørgen Basse. 

MAAGEN AF 1936. 

KLUBBEN arbejder ihærdigt paa Byi:
ningen af deres nye G u m p e r t G2. 

Planet kan blive klnr til Skoleflyvning i 
Label af en l\Iaaned. Det udmærkede Spil 
er forsynet med den nye Wirestyring og 
Saks. I • 

Klubben, der har udvidet sine Ram 
mer, kan optage 4 nye Medlemmer. Fly
veinteresserede, der ønsker at blive Med
lem, kan -henvende sig til Formanden 
Ricard Keiler, Keplersgade 17, S., eller 
Lil Klubbens Værksted, Præstogade 7 A. 
0., l\Iandag, Onsdag og Fredag Kl. 19-
22. 

1 
j 
I 

1 
J ~, 

l 
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KØBENHAVNS SV ÆVEFL YVEKLUB 
har nu anskaffet obligatorisk 

Træningsdragt, der anvendes af alle 
Klubbens Medlemmer. Dragterne er i 
praktisk Overalls-Facon med Lynlaas 
og lukkede for neden med Elast!k; 
Stoffet er naturligvis vind- og vand
tæt. 

Det maa i høj Grad ønskes, at dette 
Eksempel faar mange Efterfølgere, 
ikke alene fordi det ser godt ud, men 
ogsaa fordi det er prakti~k at have en 
saadan ensartet Paaklædning. 

* 
HOSKILDE SV ÆVEFL YYEKLUH. 

KLUBBEN træner inigl med deres ny
erhven·ede Skoleplan Stamer og 

Lippisch •OY- 22 • ; ~om Lærrr fungerer 
Svæveflyveren Sigurd Sjøholm. 

Det er en af de smukkeste og hedsl 
udførte Stamere, der er set i Danmark, 
~igrr Kluhhem Formand, Borge .Johan
sen, og vi maa gh•e Formanden Ret, for 
Slamerens Stabilitet er udmærket, og det 
med syntetiske Gummilak lakerede Plan 

.Uecllemmer af l(øbenhavns Svæveflyve l(lub i deres praktiske og klædeli{Je 
Klubdragter. 

giver forøget Glidetat. SkoleplanPt l,le,· 
indfløjet af Henry Pedrr~en. Kl11hhP11 
havde i Pinsedagene i:'J Starter, drr al c 
forløb uden Uheld. 

* 

NY SKANDINAVISK REKOHD. 

DANMARK har alter ~al skandina 
visk Varighedsrekord. Svævef'lp e 

ren Jens Eriksen, Aarhus, der er !\led l'lll 
af Silkeborg Flyveklub, salte den 7 .. Jun i 
ny skandinavisk Rekord, efter 12 Timer , 
Svæveflyvning. 

Roskilde Svæveflyveklubs .Stamer og lippisch•. 

Jens Eriksen startede fra Lon~lrup 
Lejren Kl. 8,40 om MorgenPn og lande 11· 
efter 12 Timers Flyvning Kl. 20.-10 om 
Aftenen. Eriksen havde klaret sig udmær
ket under Flyvningen og blev hyldet af 
Svæveflyvekammeraterne. Ogsaa Unionen 
gratulerer. 

P. 4. L. 
P. 4. 

De berømte 

HUSUN 
Aperiodishe Kompasser 

ALFRED RAFFEL A/s København C.6395 
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SVÆVEFL YVNINGENS AEROLOGI 
Vindtermik. 

Efter det tidligere forklarede hører 
denne Form for Termik til Vindter
mik :>: en Kombination af stor vand
ret Hastighed (Vind) og heldige Sky
opvinde (Termik). I Modsætning til 
andre Arter af Termik, hvor Udløs
ningsmulighederne er ~aare ujævnt 
fordelt og de frembragte Opvinde af 
ulige Styrke, er de Udløsningsmulig
heder, der skabes gennem Vindtermik, 
saa mangfoldige og en~arlede, at Op
vindene ogsaa bliver ensartede i Styr
ke. Barogrammet fra en Flyvning i 
Vindtermik vil derfor udvise en langt 
jævnere - nærmets linæer Bane i 
en bestemt Højde under hele Svæv
ningen. 

Den storstilede termiske Labil i let, 
der er forbundet med store Vindha
stigheder i Atmosfæren, udløses i 
Form af store regelmæssige Lufthvin·
ler. De kendetegnes gennem Tilsyne
komsten af de saakaldte Skyveje, hvis 
Akser gaar i Vindretningen. Da de en
kelte Skyveje stedse ligger i samme 
Højde og saaledes ikke giver synder
lig Variation i Svæveflyverens Højde, 
frembydes da en Opvindsvej for ham, 
hvor han uden Højdetab kan svæve 
langs Vejen med Vindens Hastighed. 
Denne Form for Hvirvler opstaar i 
Overgangslaget mellem forneden over
hedede og foroven afkølede Luftmas
ser, der strømmer hen over hinanden 
i Forbindelse med, at den underste 
varme Del ogsaa er fugtiglabil, og al 
dets hastige Opstigen standses gennem 
Inversion. 

Skyveje. 
Der er intet til Hinder for, at der 

kan opstaa flere parallelt løbende Sky
veje, hvilket taler for, at deres Dan
nelse ogsaa skyldes dynamiske Fore
teelser uafhængigt af Jordbundsbe
skaffenheden. Sandsynligheden taler 
for, at Dannelsen af een Skyvej kan 
betinge Udløsningen af flere i Nærhe-

I §A\MILIH31~I1) 
ti I " F LV V " 

Hurtig Indheftning - Let Oplukning 

PRIS Kr. 2.00 

Kan bestilles i enhver Boghandel eller 
paa Bladets Eksped,, Vesterbrog. 60 
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den og i en Afstand, der er afhængig 
af det næste labile Luftlags Højde og 
Afstand - analogt med Bølgebevægel
sen i Havet. Længden af Skyveje kan 
naa op Lil 100 km - maaske mere, alt 
efter Tilstanden, hvonmder de er 
skabt. 

Samtlige Distancesvævninger har 
antagelig fundet Sted i fugtig-labil 
Luft af tropisk Oprindelse. Luftmas
se1· herfra medfører Varmeenergi, der 
kommer til Udløsning netop som for 
Vindtermiken forklaret. Mange Højde
flyvninger har ogsaa netop fundet 
Sted der, hvor fugtig-labil Luft af tro
pisk Oprindelse har kunnet konstate
res. Dette har været Tilfældet alle de 
Steder, hvor der er præsteret Topydel
ser, og dette fører igen Tanken hen 
paa, at i Monsunlandene maa der om 
Sommeren være store Chancer for Di
stancesvævninger. Til Forskel for 
hjemlige Egne, hvor Tilsledeværelsen 
af fugtiglabil Luft af tropisk Oprin
delse er en Sjældenhed, er det i Mon
sunlandene Tildragelser, der fremher
skende knytter sig til Aarstiderne. 

Selv over Atlanterhavet har man i 
tropiske Egne konstateret Tilstedev:e
relsen af Skyveje af den ovenover om
talte Karakter. Deres Tilstedeværelse 
skyldes Oceantermik, hvis Oprindelse 
er af en noget anden Karakter, end 
Vindtermikens o,:er Land. Paa Grund 
af Havets termiske Træghed skylde~ 
Oceantermiken i mindre Grad Ind
slraalingsvarme fra Solen end udpræ
get Temperaturforskel mellem Hav og 
Luft. Overalt hvor Havets Temperatur 
er højere end Luftens, er der Mulig
hed for termiske Vindes Opstaaen. 
Over den varmere Vandoverflade ud
vikler sig et labilt Temperaturlag 
længst nede, og ved Medvirkning af 
frigivet Kondensationsvarme udvikles 
en kraftig Labilitet i Atmosfæren. 
Over den ensartede Havoverflade, i 
hvert Fald sammenlignet med Jord
overfladen, sker Udløsningen ogsaa 
regelmæssigt. De Skyveje, der dannes 
over Havet som Følge af Oceantermi
ken, er derfor af en meget smuk og 
regelmæssig Form. 

De Forsøg, man har udført, og de 
Undersøgelser, der gennem Tiderne 
har været foretaget vedrørende de 
aerologiske Fænomener, har antydet, 
at man inden for Svæveflyvningen 
endnu kun er ved Begyndelsen i at ud
nytte de tilstedeværende Energikilder 
i den termiske Svæveflyvning. Man 
behersker efterhnanden de termiske 

Opvinde, der knytter sig til Solstraa
lingen. De seneste Tiders overlegne 
UdnytLeise af Vindtermik har givet 
saa straalende Resultater, at man har 
Lov til al vente sig store Overraskel
ser ved en videre Udforskning og Ud
nyttelse. De allersidste Dage har gen
nem Nat- og Højdetermiken skænket 
uanede Rekorder. Kort sagt, der er 
sket saa mange nye Ting i Svæveflyv
ningens Arbejde indenfor den egent
lige Flyvning og i l\leterologiens Tje
neste, at denne Flyvegren gennem 
sine Ydeber ikke alene sportslig, men 
ogsaa i Udforskningen af Lufthavel 
har vist sin store Berettigelse. ** 

DET FØRSTE DANSKE 
SØLV•C CERTIFIKAT 

Dansk Svæveflyver Union's lmlruk
lør, Løjtnant Fritz Rasmussen tager 
det første danske Sølv-C i Grunau. 

I Dagene fra 6. til 10. Juni har Løjt
nant Rasmussen aller deltaget i el 

Kursus i Grunau, og denne Gang lyk- . 
kedes det ham al bringe el Sølv-C 
med hjem til Danmark. Vejrforhol
dene var usædvanlig gunstige paa alle 
Dagene, saaledes at Betingelserne for 
at udføre de krævede Flyvninger ab
solut var til Stede. 

Som bekendt kræves der til Sølv-C: 
a) En Varighedsflyvning paa 5 Ti

mer. 
b) En Højdevinding paa 1000 Meter. 
c) En Overlandflyvning paa 50 km. 

Varighedsflyvningen udførte Løjt
nant Rasmussen sidste Sommer paa 
Sild med en Rhøn-Adler. 

Højdeflyvningen udførte han den 
8.-6. d. A. med en Rhøn-Sperher, 
idet han steg i termiske Opvinde fra 
400 m til 1700 m. 

Endelig blev Overlandflyvningen 
gennemført den sidste Dag i Grunau 
den 10.- 6., idet Lojlnanlen fløj med 
en Rhøn-Adler fra Flyvepladsen Har
tau ved Hirschberg til Gørlitz Flyve
plads, en Strækning paa (i(i km; den
ne Flyvning blev udført som en Maal
flyvning, Højden for Udlosning af 
Svæveplanet over Startstedet var ca. 
400 m, 2 Timer senere Iaa Svævepla
net over Gørlitz Flyveplads ca. 
1000 m. 

- Forhaabentlig vil snart flere 
Danske kunne bære dette eftertragte
de, internationale Mærke, og forhaa
bentlig vil Dansk Svæveflyver Union 
ogsaa i nær Fremtid kunne uddanne 
Svæveflyvere her hjemme saa vidt, at 
de kan gennemføre de krævede Flyv
ninger her i Danmark. 
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NYE CER TIFIKATBESTEMMELSER 
I. Begrænset Svæveflyvning. 

CEHTIFIKATEHNE A, B og C udstedes 
af •Del Kongelige Danske Aeronauti

ske Selskah«. Andragender om Udstedelse 
fremsende~ Lil Selskabet gennem • Dan~k 
Svæveflyver Union •. 

Nedennævnte Bestemmeber for Glidl·-
1 lyveprøverne A og B, samt Svæveflyve
prøven C er i Overensstemmelse med de 
internationale Bestemmelser og godkend! 
af , Det Kgl. Dauske Aeronautiske Sel
skah •. 

1. Glideflyveprøve A. 

a) Teoretisk Prøve: 
Svæveplanels Konstruktion, 
Behandling og Vedligeholdelse uf Mate

riel og Tilbehør. 
b) Praktisk Prøve: 
Fem Flyvninger i fejlfri Ligeudglidning, 

hver af mindst 20 Sekunders Varighed. 
Enhver af Landingerne skal foregau i en 
af Flyvelæreren pau Forhaund udpeget og 
ulmærket Landingsstribe af 20 m's Bred
de. - Een Flyvning i fejlfri Ligeudglid
ning af mindst 30 Sekunders Varighed 
med Landing i en af Flyvelæreren paa 
Forhaand udpeget og afmærket Landings
stribe af 20 m's Bredde. Alle seks Lan
dinger skal foregaa uden Beskadigelse al 
Svæveplanet og med den mindst mulige 
Hastighed, altsaa være saakaldte Hale
landinger. 

Ind imellem de seks Flyvninger er det 
tilladt at udføre andre Flyvninger, der 
ikke opfylder de ovennævnte Betingelser. 

Flyvetiden maales med Stopur og bereg
nes fra Udløsningsøjeblikket til Svæve
planet første Gang berører Jorden. 
Startmetode: Gummitov, Auto- eller Spil
start. 

Godkendelsesherettiget: Flyvelæreren el
ler Klubbens Formand. 

2. Glideflyveprøven B. 

a) Teoretisk Prøve: 
Montering af Svæveplaner, 
Meteorologiens Hovedtræk. 
b Praktisk Prøve: 
1) Ved Gummilovstarl: Fem Flyvnin

ger, hver af mindst 60 Sekunders Varig
hed. Hver Flyvning skal foregaa i en Ba
ne med S-formet Grundrids. Hver Flyv
ning skal indeholde en Højrekurve og en 
Venstrekurve med mindst 4 5° Kurs
ændring. Kurverne skal flyves over Ste
der i Terrainet angivet af Flyvel.æreren. 
Alle fem Landinger skal foregaa uden Be
skadigelse af Svæveplanet og med mindst 
mulige Hastighed, altsaa være saakaldle 
Halelandinger, indenfor en Cirkel med 50 
m's Diameter. Midtpunktet af Landings
cirklen angives med el Flag eller en Fla 
ge. Afstanden maales fra Startkrogen lil 
Flaget eller l\lidlpunktet af F lagen. 

2) Ved Auto- eller Spilstart: 
Fem Flyvninger, hver af mindst l\O Sek. 

Varighed. Ved hver Flyvning skal der fly
ves en lukket Kreds om et af Flyvelære
ren angivet Punkt i Terrainet. Ved de 5 
Flyvninger skal der ialt flyves 2 lukkede 
Venstrekredse og 3 lukkede Højrekredse. 
Alle 5 Landinger skal foregaa uden Be
skadigelse af Svæveplanet og med den 
mindst mulige Hastighed, altsaa være saa-
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Udarbejdet af Løjtnant Fritz Hnsmussen 
og godkendt af Staten~ Luftfartslibyn. 

kaldte Halelandinger, indenfor en Cirkel 
med 50 m's Diameter. Midtpunktet af Lan
dingscirklen angives med et Flag eller en 
Flage. Afstanden maales fra Startkrogen 
Lil Flaget eller l\lidlpunklet af Flagen. Un
der Udførelsen af de foreskrevne Kurver 
~kal det lydeligt kunne ses, at Svæ,·epln
nel er lagt rigtigt i Svingel. Flade Km ver 
uden Anvendelse eller med forkert An 
vendelse af Balanceklapperne, saml Kur 
ver med for stor Radius maa ikke anlagt", 
for gyldige. 

De 5 Flyvninger til B-Proven kan. fore 
tages dels med Gummitovslnrl, del~ med 
Auto- eller Spilstart. 

Ind mellem de 5 Prøveflyvninger er det 
tilladt at udføre andre Flyvninger, der ikke 
opfylder de ovennævnte Betingelser. 

Flyvetiden maales med Stopur og be
regnes fra Udløsningsøjeblikket til Svæve
planet første Gang berører Jorden. 

Godkendelsesberettigede med Hensyn 
til B-Prøven: 

Flyvelæreren eller Klubbens Formand 
for saa vidt paagældende seh· er i Besid 
delse af B-Certifikatel. 

3. Svæveflyveprøve C. 

a) Teoretisk Prøve: 
Kendskab Lil Flyvelærens elemenlære 

Begreber, 
Forhold i sædige Tilfælde, 
Svæveflyvningens Meteorologi i HoYed-

lræk, 
Brug og Behandling af Faldskærme. 
h) Praktisk Prøve: 
En Flyvning af mindst 5 Min. Val'ighcd 

(5 Minutter o ve r Starthøjde eller i 
hvert Fald uden Højdetab). Lan
ding skal ske uden Beskadigelse af Svæve
planet og med den mindst mulige Hastig
hed, Halelanding. 

Hvis Auto-, Spil - eller Slæl.Jeslart henyl 
les til C-Flyvning, maa Opfyldehen af 
Prøvens Betingelser kunne godtgøres ved 
Hjælp af et Barogram, ~om udviser en 
Flyvetid paa mindst 5 Minutter uden 
Højdetab. Det samme maa være Tilfældet 
ved Hangflyvning, hvor det ikke er mulig! 
fra Jorden tydeligt at konstatere en Flyv 
ning uden Højdetab. 

Der skal i Andragendet om Certifikalt'I 
oplyses den samlede Flyvetid, altsaa fra 
Udløsningsøjeblikket til første Gang Svæ
veplanet berører Jorden. 

Godkendelsesberettigede med Hensyn til 
C-Prøverne: 

Flyvelæreren eller Klubbens Formand, 
fo1· saa vidt paagældende selv er i Besid
delse af C-Cerifikatet; i modsat Fald skal 
Prøven aflægges, for et Medlem af Besty
relsen i Unionen i Overensstemmelse med 
det Kgl. Danske Aeronautiske Selskabs 
Bestemmelse herom. 

Svæveflyvere, der er i Besiddelse af 
Certifikater indtil C-Certifikatet indbefat 
tet, maa kun flyve over de af Luftfarts 
myndighederne forud fastlagte, begrænse
de Omraader. 

II. Udvidet Svæveflyvning. 
Førercertifikalel til ud, idel fri Svæve

flyvning udstedes af Direktøren for Sta 
tens Luftfartsvæsen eller tibvarende Heg
ler, som gælder for Udstedelsen af Forer
certifikat til Privatflyvemaskiner. Del gi 
ver Indehaveren Hel til al starte og lande 
ogsaa uden for de af Luflfarlm1yndig
hederne fastlagte, begrænsede Omraader 
og er saaledes en Betingelse for Tilladelse 
til at foretage Overlandflyvninger og for 
Erhvervelse af Diplomerne Sølv-C og 
Guld-C. 

Flyvning uden for hegrænsel Omraade 
maa dog kun foretages med Svæveplaner, 
der af Luftlartsmyndighederne er god
kendt til saadan Flyvning. 

Uddannelsen skal foregaa paa hertil 11I 
Statens Luftfartstilsyn godkendte Svæve 
flyveskoler e. I., og Undervisningen s kal 
ledes af Lærere, der er i Besiddelse al 
Certifikat Lil udvidet Svæveflyvning, og 
som af Luftfartstilsynet paa Indstilling af 
Dansk Svæveflyver Union er godkendt 
som Lærere, saavel i de leorntiske som i 
de praktiske Fag. 

Tilladelse meddeles i Form af: 
a) Grundcertifikatet. 
b) Tillægscertifikat til al føre cl Svæve 

plan, der bliver slæbt al e n Flyve
maskine. 

c) Tillægscertifikat Lil offentlig OpYbning 
af Kunstflyvning med Svæveplnner. 

PJ'Øverne omfatter: 
A. Grundcertilikatet. 

1. 1'e01·etisk Prøve. 
An~øgeren skal ved en mundtlig, cvcn 

tuelt skrirtlig Overhøring kunne godtgore : 
al han har almindeligt Kendskab til S,·æ

veplaner samt til Grundreglerne fo1 
Svæveflyvning og for Sikkerhedsforan
staltninger vedrorende Svæveflyvning. 

at han har grundigt Kendskab til , hvor 
ledes man skal forholde ~ig under 
forskellige Forhold, 

at han har grundigt Kendskab til l.111'1 -
strømninger og disses lndflydcbt• paa 
Svæveflyvningen, 

at han har grundigt Kendskab til .\110 , d 
ning om Ll!flfart og dennes Hegh•me11 -
ter, 

at han har Kendskab til Kortlæsninl-(. 

2. Pmklisk Prøve. 
Prøven omfatter 5 Svæveflyvninger al 

mindst 1 Times samlet Varighed, som alle 
afslulles med fejlfrit udforle Halelan 
dinger uden Beskadigelse af Snevepla 
net. Ved hver Flyvnings Paabegyndclst· 
afgør Luftfartstilsynets Kontrollant, h, o r 
længe Svæveplanet skal flyve og meddc 
ler enten Eleven et Tidspunkt for Lan 
ding eller et Tegn paa hvilket Landing 
straks skal foretages. 

Prøverne skal aflægges med l'l Svæve
plan , der er godkendt til udvidet Svæ\'l' 
flyvning. 

B. Slæbeflyvningscertifikat. 

For Opnaaelse af Certifikat for Fo
ring af Svæveplan, der slæbes af motor
drevet Luftfartøj, kræves: 
1) at Ansøgeren er i Besiddelse af Grund 

certifatet, og 



, 

at Ansøgeren kan dokumentere at 
have udført 5 fejlfri Svæveflyvnin
ger paa Slæb af et motordrevet 
Luftfartøj. 

Disse Flyvninger skal være udført med 
et Svæveplan, der er godkendt til S\æh
ning; de skal være fordelt paa flere Dngc 

• og udført under forskellige Vejrforhold. 
2) Herefter skal Ansøgeren overfor Luft

fartstilsynets Kontrollant aflægge 3 
fejlfri Flyvninger paa Slæb af el 
motordrevet Luftfartøj. 

C. Kunstflyvningscertifikat. 

For Opnaaelse af Certifikatet for Kunst
flyvning skal Ansøgeren: 

1) være i Besiddelse af Grundcertifiku 
tet, 

2) overfor Luftfarslilsyncls Kontrollant 
aflægge efternævnte Prøve: 

Fra ca. 1000 m Højde udføre i den an 
givne Rækkefølge: 
Skarpe Sving, 
Spind med 2- 3 Omdrejninger i Retnin -

ger, der angives af Kontrollanten, 
Korte Stigninger med lodret Stilling, 
Loop - Renversement Lil venstre - , 
Loop - Renversement til højre - , 
Vingeglidning til den af Kontrollanten 

bestemte Side indtil Landing. 

Saafremt en enkelt af de nævnte Ma
nøvrer mislykkes eller mau udelades paa 
Grund af for ringe Højde, kan Kontrol
lanten tillade, at denne Figur udføres 
(gøres om) efter fornyet Start. 

Mislykkes flere Manøvrer, eller udfø
res de i for ringe Højde, maa hele Prø
ven senere aflægges igen for Opnaaelse 
af Certifikut. 

* 
Blanketter til Ansøgning om Certifi

kater til udvidet Svæveflyvning faas ved 
Henvendelse til Luftfartsvæsenets Kon
tor. 

De Dokumenter, der fordres, og som 
skal vedlægges Ansøgningen er: 

a) Til Grundcertifikatet: 

Daabsattest, 
Vandelsattest for de sidste 5 Aar, 
Angivelse af Nationalitet, der paa For
langende skal kunne dokumenteres, 
Lægeattest, udstedt i Overensstem
melse med de givne Lægeundersøgel
ser for Førere af Privatflyvemaskiner, 
Bevis for, at Eleven har gennemgaaet 
en godkendt Svæveflyveskole e. 1., 
Bevis for den teoretiske Prove, 
Bevis for den praktiske Prøve, 

MEDDELELSER fra MF,s BESTYRELSE 

F ORBUNDETS ordinære Generalfor
samling afholdes d. 5. August Kl. 

19,30 i Globus Aero Klub, Onsgaards 
Tværvej 6, Hellerup, med Dagsorden efter 
Lovene. Det kan meddeles allerede nu, :11 
Formanden Sven Wiel Bang, Næstfor
manden Johannes Thinesen, og Rekord
protokolføreren Per Weishaupt er nødsa
get til at trække sig tilbage paa Grund af 
Udenlandsrejse. 

Kandidater til de ledige Poster bedes 
venligst snarest sende Forbundet Besked, 
at de er villige til at indtræde i Besty
relsen. 

2 Fotografier (Brystbillede uden Ho 
vedbeklædning 3X4 cm). 
Ansøgere maa ikke være under I !I 
Aar. 

b) Til Slæbe{ lyvningscertifikatet: 
Grundcertifikat, og 
Dokumentering af de krævede Slæbe
flyvninger . 

c) Til Kunstflyvningscertifikatet: 
Grundcertikal, og 

Dokumentering af Kunstflyvningsprø
ven. 

III. Diplomel'De Sølv-C og Guld-C. 

Diplomerne er indstiftet af ,Den inter
nationale Studiekommission for Flyv
ning uden Motor • i Darmstadt, Tyskland, 
kaldet >lstus •, og udstedes kun her. 

Emblemerne er saaledes internationa
le og i Udseende ens for alle Nationer; 
der findes paa Bagsiden indgraveret et 
Nummer, der svarer Lil Rækkefølgen i 
Udstedelsen. 

For Opnaaelse af Sølv-C kræves: 

a) EnVarighedsflyvning paa 5 Timer. 
b) En Højdeflyvning med mindst 1000 

m Højdevinding over Starthøjde. 
c) En Overlandflyvning paa mindst 50 

km. 

Højdeflyvningen kan falde sammen 
med Varigheds- eller Overlandflyvnin
gen. Startes der Lil Højdeflyvning med 
Flyvemaskineslæb eller med Motorspil
start, maa der altsaa opnaas 1000 m Høj
devinding regnet fra den Højde, Planet 
er slæbt Lil. Dog er Betingelserne ogsaa 
opfyldt, hvis Piloten efter at have fri
gjort sig fra Start-Wiren mister Højde, 
men herefter vinder de forlangte 1000 m, 
regnet fra laveste Højde under Svæve 
planets frie Flyvning. 

ad a. 
For Varighedsflyvninger, under hvilke 

Svæveplanet kan iagttages fra Startstedet, 
saavel under Flyvningen som ved Start 
og Landing, udsteder paagældende Klub~ 
Flyveleder et Bevis for Flyvningen. Ud
føres Varigbedsflyvningen som Over
landflyvning eller paa en saadan Maaclc, 
at Landing foretages paa anden Plad~ 
end Startpladsen, skal del stedlige Poli
tis Bekræftelse foreligge. 

Af Attester for Varighedsflyvning skal 
fremgaa: 

Pilotens fulde Navn, 
Sted og Dato for Flyvningen, 
Svæveplanets Konstruktionsbetegnelse 
og Indregistreringsnummer. 

Dansk Modelflyver Forbund 

Klubberne vil saa hurtigt det er muligt 
faa tilsendt Forslag til ændrede Love og 
Rekordregler, saaledes at de er i Stand 
til at gennemtænke Forslagene inden Ge
neralforsamlingen. 

Den nuværende Bestyrelse vil forcslaa 
Forbundet udvidet til at bestaa af 7 Med 
lemmer, nemlig: 

Formand, Næstformand, Kasserer, Se
kretær, Rekordprotokolfører, Propagan
daleder og endelig en Tilsynsførende, idet 

Flyvningens Varighed med AngivelsP 
af Start- og Landingspunkter. 

ad b. 
For Højdeflyvningen skal der forelæg

ges el Barogram, hvis Rigtighed er atte
steret af Formanden for Dansk Svæve 
flyver Union. Paa Barogrammet skal Pi
lotens Navn og Dato for Flyvningen an 
føres; endvidere maa Barografens Num
mer være paatrykl Barogrammet. 

Startarten skal angives, og ved Gum
mitovstart samtidig Startstedets Højdt• 
over Havets Overflade. Ved Flyvemaski
nestart eller Motorspilstart vil det i flr 
ste Tilfælde uden Vanskelighed kunne 
ses paa Barogrammet i hvilken Hojde 
den frie Svæveflyvning er paabegyndt : 
hvis dette ikke er Tilfældet, idet Svæn•
planet f. Eks. er blevet udløst i en saa 
kraftig Opvind, at det har fortsat Stig
ningen med summe Hastighed som un
der Slæbeflyvningen, maa der foreliggr 
en Erklæring fra Føreren af Motorma
skinen gaaende ud paa, i hvilken Højde 
Svæveplanet er blevet udløst. Lufttryk 
ket ved Jorden ved paagældende Sta1 t
sled og -tid maa anføres. 

For at kunne opnaa en reglmentt'rel 
Udnyttelse af Barogrammet maa den 
paagældende Barografs Justerkurve an 
føres. Denne Justerkurve kan ikke er
stattes af en Erklæring om, at Barogram
mets Kurve udviser en nærmere angivet 
Højde; forefindes der ingen .Justerkur
ve, eller er dens Fremskaffen forbunden 
med Vanskeligheder, maa Ansøgeren 
medsende Barografen med Anmodning 
om at faa den justeret. 

ad c. 
For Overlandflyvningen man der frem

lægges Erklæringer udvisende Startsled 
og -tid, samt Landingssted og -tid. Er
klæringerne udstedes af paagældende 
Klub og attesteres af dens Formand. Ba
rograf maa medføres under Flyvningen 
og Barogram bilægges Attesterne. 

For Opnaaelse af Guld-C kræves: 

u) En Højdeflyvning med mindst 3000 
m Højdevinding over Starthojden. 

b) En Overlandflyvning paa mindst ;JOO 
km. 

Flyvningerne skal gennemføres og at
teseres i Overnsstemmelse med de for 
Opnaaelse af Sølv-C opstillede Regler. -
Andragender om Sølv-C og Guld-C frem 
sendes bilagt samtlige nævnte Beviser og 
Attester til Dansk Svæveflyver Union, 
der kontrollerer Rigtigheden og videre
sender Andragendet til •lstus , . 

hele Organisationen er vokset saa stærkt, 
at Arbeædet maa fordeles yderligere. 

Forslag, som Klubberne ønsker behand
let paa Generalf. og evt. ophøjet til Lov, 
skal være Forbundets Formand i Hænde 
senest 14 Dage før, d. v. s. inden d. 22. 
Juli Kl. 12. 

I Forbindelse med Generalf. Søndag d. 
6. August afholdes et Landsstævne paa 
Værløse Ekserserplad~. De nærmere Reg
ler for Deltagelse vil blive tilsendt Klub
berne. Der konkurreres i de samme fem 
Klasser som ved Pinsestævnet, og Klub
berne opfordres til at bygge og træne flit
tigt til dette Stævne, 

209 



NORDISKA MODELFLL YGT Å VLINGEN I OREBRO 
T AKKET være stor Imødekommenhed 

fra DET DANSKE LUFTFARTSEL
SKAB l{ L M og A.B.A. og især Dircktor 
Lybyes Venlighed lykkedes det Dansk 
Modelflyver Forbund al faa 3 Fripladser 
Stockholm retur, saalcdcs at det endelig 
i Aar blev os muligt at deltage i • Norcli 
~ka ;\lodcllflygtiivlingen •, der hvert Aur 
afholdes mellem de nordiske Broderlan
de om den af Direktør Giisla Alehn ml • 
salte Vandrepokal. 

De udvalgte 3 Deltagere (P. Christian • 
~en, •Condo1· •, Helsingør, Nicis Hassing, 
•Cirrus •, Holte og undertegnede •Hawk •, 
Hellerup), fløj Lørdag den 10. til Stock
holm, hvor vi ved 14 Tiden landede paa 
Bromma. lier blev vi modtaget uf Ing. 
Florman Ira Kungl. Svenska Aeroklub
bcn og Hr. Sven Wentzel. Efter et kort 
Ophold i Stockholm, tog vi Toget Lil 
Orebro, hvor Stævnet skulde finde Sted. 
Vi fulgte~ paa denne temmelig lange 
Hejse (ca. 200 km) med 2 af det s,·en
ske Holds Deltagere. Naturligvis var vi 
lemmclig spændte paa at se deres Mo
deller, og I ik dem hurtig lokket frem af 
de flotte Kufferter. 

Ak - vort Mod sank betydeligt, 
hver Kullcrt fandlc~ 2 Modeller, og cl 
• Bundt • Reservepropeller, og det var 
ikke de primitive Kasser, som vi mødte 
med. Vi begyndte al haabc paa Storm 
vejr næste Dag, for Modellerne saa saa 
fine og spinkle ud, at vi bestemt reg
nede med, at Planerne vilde knække i 
Blæst. 

Under disse skumle Tanker uanede vi 
Orcbro, hvor vi blev afhentede paa Ba• 
negaarden og i flolle Biler kørt til Raad
huset, hvor Borgmester Strandell tog 
imod os med smukke - fo1· de mindre 
svenskorienterede desværre uforstaaeligc 
Ord. 

Vi var godt trætte af den lange Rejse, 
og efter at have smurt Modellerne i alle 
Ender og Kanter og efterset og indsat 
Gummi, faldt vi med et sidste Ønske om 
Blæst i Søvn. 

Søndag Morgen Kl. 6. - Vore Bønner 
var hørt, det blæste. 

Afhentning i Flyttevogne Kl. 7 ud til 
Flyvepladsen, hvor Arrangørerne, Lede
ren af Orcbro Lens Automobil- og Fly
veklub var ved at foretage Afspærrin
ger .. 

De1· var Indflyvning til Kl. 10, og ~Io-
dellerne trængte til at indstilles fint 
ovenpaa Hejsens Rystelser. 

Det saa yderst lovende ud. - Chri
stiansen havde inden Afrejsen bygget en 
ny Krop til sin l\Iodel, og denne harmo
nerede desværre, til Trods for at den var 
bygget nøjagtig som den gamle, meget 
daarligt med Hesten af l\Iodcllen, og , Dy
ret • viste udprægede Tilbøjeligheder til 
al •søge efter Muldvarpe •. 

Min Model vilde ikke rigtig Lil Vejr~. 
og jeg retlede derfor Propelakslen opad, 
men ak for meget - Modellen steg lod 
ret, men gik derefter for fuld Kraft, med 
Propellen løbende, lige i Jorden og na 
turligvis paa en Plet, hvor Græsset var 
slaaet. 

Del var cl fælt Syn, Propelbladene o~ 
Dele af disse •sprøjtede • ud i Rummel 
og Propclspinneren, befriet for de bc• 
sværlige Blade, fo'r rundt med en Lyd 
som en Benzinmotor for Fuldgas. 

Håssings Model fløj pænt og roligt. 
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Henning Schrøder. der deltog i Stævnet 
sammen med 2 andre danske Deltagere, 
/ortæller om Stævnet og om de Erfarin
ger, han mener, at man kan heste der/ ra. 

Den vilde paa Grund af en lovlig stor 
Propel ikke stige tilstrækkeligt, delte 
kunde nok have været rellet, men da 
denne Model nu var vort sidste Haab, 
turde vi ikke begynde al eksperimentere 
med den. 

Under Indflyvningerne fløj Svenskeren 
Magnusson's Hescrvcmodel et Par Kilo
meter ind over Orcbro By, hvor den ef
ter godt 10 Minullers Flyvning forsvandt 
af Syne i stor Højde. 

Vi var i Sandhed meget imponerede og 
løb rundt og fortalte Svenskerne, at en 
af dere~ Modeller var ved at flyve væk, 
men de gad ikke engang vende sig for 

N. Hassings Model i Luften ved Stævnet 
i Orebro. 

al se efter Modellen, de var altfor vank 
til den Slags Flyvninger. 

Kl. 9½ kørte 4 Flyllevogne, en stor 
Græsslaamaskine og en Højttalervogn 
frem, og inden Konkurrencen begyndte 
Kl. 10, stod 4 Flyttevogne opmarcherede 
med en Flagstang foran hver, en Flyllc
vogn som •Hangar • til hver Nation, 
G1·æsslaamaskinen havde slaaet en Plet 
til Startbanen, og fra Højttalervognen 
forkyndtes: • lste Svensker klar, lste 
Dansker holder sig rede til Start•. Sam
tidig begyndte det at regne! 

Regnen varede ved til alle Deltagerne 
Kl. 12 havde starlet een Gang (jeg selv 
var eneste Deltager, der ikke startede om 
Formiddagen, min Propel var ved 
Hjælp af en Skrue og lidt Bly som Mod
vægt, blevet forvandlet til en enbladet 
Propel, men Limen vilde ikke tørre i del 
fugtige Vejr, og del stakkels Blad, der nu 
skulde arbejde for to, vilde ikke hænge 
paa) . 

Christiansen fløj Konkurrencens daar
ligste Tid 10,8 Sek., men Hassing fløj til 
Gengæld 1 Min. 31 Sek., efter danske 
Forhold en meget smuk Præstation i Øs
regn. 

Efter Frokost begyndte det igen at reg
ne, og Hegnen varede ved under Resten 
af Konkurrencen. 

Hver Deltager startede 2 Gange om Ef
tc1·middagen, og takket være en mønster
værdig Konkurrenceledelse var •tiivlin
gen• allerede færdig Kl. 16. Paa dette 
Tidspunkt var alle vande til Skindet, og 

adskillige færdedes paa bare Fødder el 
ler med Sko og Bukser fulde af .Japan
papir til at suge Vandet. 

Hesultatlisten ser saaledes ud: 
1) Arne Blomgren, Sverige, Gennemsnits . 

lid 2,59,0, 2,41,6 - 3,13,0 - 3,02,4. 
2) Bengt Blomgren, Sverige, 2,52,8. 
:!) Olov Lind, Sverig~, 2,38,2. 
4) Gunnar Magnusson, Sverige, 2,29, 1. 
5) Erik Engelhardt Olsen, Norge, 2,27,8 

(hans Model har fornylig fløjet 1 Time 
40 Min. i Norge). 

i) Arne Ellila, Finland, 1,41,6. 
9) Niels Hassing, Danmark, 1,22,2. 
15) P. Christiansen, Danmark, 0,31,1. 
li\) H. Schrøder, Danmark, 0,20,9 (kun 2 

Flyvninger). 
18) K. Kukkoncn, Finland, o,oa,:i (kun 

Fejlstarter). 
Ved en ~tørre Middag paa , Fl"imurarc

logen• , hvor Pokalen blev overrukt S, en• 
skcn1e. (Hver Deltager fik desuden cl 
svensk Flag med Orebros Vaabcn Lil Min
de, og bedste Deltager fra hvert Land fik 
KSAK's Fiirtjiinstplakets), blev der 
holdt en Mængde Taler af Borgmesteren, 
Konkurrenceledelsen og Lederne af de 
fremmede Hold. 

Næste Morgen kørte vi tilbage til 
Stockholm og gjorde i Toget en Masse 
Notater om de svenske Modeller. 

I Stockholm viste Hr. Wentzcl os Byen, 
og ved et senere Besøg i hans Forretning 
gjorde vi store Indkøb af Modelmateri 
ale. 

Vi blev fulgt til A.B.A.'s Kontor af 
Magnusson og Deurcll, som i det hele la
get var os meget behjælpelige. 

Efter en dejlig Flyvetur indfandt vi os 
aller blandt den forventningsfulde dan
ske Modelflyverungdom, der troede vi 
var kommet hjem med de 3 Førsteplad
ser. 

Vi vandt ingen Laurbær paa denne vor 
første Udenlandsfærd, men til Gengæld 
gode Venner og Erfaring, og jeg skal 
her give et Par gode Raad videre. 

Til næste Aar bør det kræves, at hver 
Deltager medbringer mindst 2 prima Mo
deller og til hver Model een Reservepro
pel. 

Modellen bø1· højst veje 240-250 Gram 
- heraf man mindst 100 Gram være 
Gummi. 

Svenskerne fløj i Aar 3 Minutter i 
Regnvejr, det giver ca. 31/.: Min. i godt 
Vejr uden Termik; lil næste Aar flyver 
de mindst 1/2 Minut mere, det giver 4 Mi
nutter, og for at kunne hanbe paa Sejr 
maa vore Modeller derfor flyve over •I 
Minutter uden Termik. 

Der findes i Øjeblikket hojsl 10 Wakc
fieldmodcllcr her i Landet,• heraf hojsl 
5, der kan flyve over 1 Min. i Gennem
snit og næppe en, der uden Termik kan 
flyve over 11/2 Min. med Jordstart. 

Jeg skal senere i FLYV komme med 
nogle gode Haad og • stjaalne• Ideer Lil 
Wakefieldmodeller, saaledes at alle 
Landets Modelflyvere herigennem kan 
høste nogle af de Erfaringer, Sveriges
luren og mange mislykkede Forsøg har 
givet mig, for ved at kæmpe i Blinde er 
Vejen lang, og vi skulde jo gerne alle
rede til næste Aar vise vore Brødrefolk 
(forhaabcntlig kommer Islændingene og
saa med) hvad vi duer til. 

H. Schrøder. 
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Dansk ModelØyver F orhunds 1. Pinselejr blev en Succes 

SKØNT det lunefulde Pinsevejr gav me
gen Blæst, er Overskriften ikke over

drevet, selv om det rent modelflyvemæs
sige vilde have givet et bedre Resultat 
i et mere roligt Vejr. 

Det usædvanlig fine Vejr før Pinsen 
gav Stævnekomiteen graa Haar i Hove
det. Erfaringerne har nemlig vist, at i en 
saadan Situation slaar Vejret om i sidste 
Øjeblik, Naturen er en Sejgpiner. Det 
holdt ogsaa Stik denne Gang. Pinselør
dag gav en graa overtrukket Himmel. 
Det var med et Suk man tog af Sted til 
Lejren, idet man inderst inde nærede det 
Ønske, at det maatte regne af i Løbet af 
Natten. 

Lørdag d. 27. Maj blev en Teltby paa 
ca. 30 Telte rejst paa Pilebakkens Nord
side. I Lejren deltog ialt 94 Modelflyvere 
fra det ganske Danmark. Mange var 
kommet cyklende fra fjerne Dele af Lan
det, andre med Toget og enkelte havde 
flottet sig og kom i Bil. Af de grønne og 
gule Spejdere havde man laant store Tel
te til Lejrkontor og Hangar for de man
ge Modeller. Desuden var der 2 Køkken
telte. Kl. 24 Lørdag Nat var de fleste an
kommet. 

Pinsemorgen var der tidligt Liv i Lej
ren. Utaalmodige Hoveder begyndte at 
lave Havregrød, før de specielt uddanne
de Modelflyvestævnepinselejrkokkepiger 
Frk.nerne Birgitte Drewsen og Johanne 
Grundtvig ankom. 

Det blæste meget, saa Konkurrencele
deren besluttede, at Motormodellerne 
skulde haandstartes i 1. Omgang. 

Da Konkurrencen begyndte Kl. 9 var 
der ingen, der meldte sig til Start. Der 
var øjensynlig ingen Stemning. Jo, ca. 1 
Kvarter over 9 kom Lejrchefen, Johs. 
Thinesen, med RXl. Som 1. Mand i Pin
sestævnet startede han sin Motormodel, 
der straks efter Starten fo'r til Vejrs og 
drejede med Vinden og gik paa Farten. 
Efter en Flyvning paa 36,4 Sek., der var 
den bedste Enkeltpræstation i Klasse A, 
landede RXl'en uskadt. Isen var nu 
brudt, og andre fulgte Thinesens Eksem
pel. 

I Klasse B var det smaat med Delta
gere i 1. Omgang. Enkelte, der startede, 
opnaaede ogsaa kun Fejlstarter. 

Imidlertid tiltag Vindstyrken, og der 
blev ogsaa Massehavarier. 

I Løbet af Eftermiddagen blev en Ra
diotransmission forberedt. Kabler var 
blevet udlagt, Forstærkeranlæg stillet op, 
ledet af Teknikere fra Statsradiofonien. 
Kl. 16,35 begyndte Transmissionen, ledet 
af Red. Jens Fr. Lawaetz, der blev en 
glimrende Propaganda for Modelflyvnin
gen. MFs Formand, Lejrchefen samt flere 
af Deltagerne blev interviewede. Udsen
delsen afsluttedes med en specielt arran
geret Konkurrence, der vandtes af Niels 
Hassing. 

Middagsmaden var alle yderst tilfredse 
med. Samme Følelser gjorde sig gælden
de m. H. t. Vejret, som nu var det helt 
rigtige Modelflyvevejr, stille og skyfrit. 
Mange tog Modellerne frem og lavede fri 
Flyvninger, der var ikke saa lidt bedre 
end Konkurrencens. 

Paa Bakkens Top var der i Mellemti
den gjort klar til Lejrbaal, der begyndte 
ca. Kl. 9.30. Lejrchefen indledte og gav 
Ordet til Formanden, der takkede Oden-

se Model-Flyveklub, især Stævnekomi
teen, for det store Arbejde, der var gaaet 
forud for dette Stævne. Der blev udbragt 
et Leve for Lejrchefne og Konkurrence
lederen. Man begyndte nu at synge og 
sige Vittigheder, til Baalet var ned
brændt. 

2. Pinsedag bragte med sig et dejligt 
Vejr, saa mange kunde tage Revanche 
for Gaarsdagens magre Resultater. Blandt 
de bedste Flyvninger var P. Christian
sens paa 1 Min. 48 Sek. med sin Wake
field-Model efter Start fra Bane, som 
først denne Dag blev brugt. En Filmsfo-

P. Christiansen, >Condorc, der fik saa 
fine Placeringer ved M. F.s Pinse-

stævne. 

tograf fra Dansk Films Revy filmede 
nogle af de afsluttende Konkurrencer. 
Desuden arrangeredes en Massestart i 
filmsmæssig Øjemed. Herborgs SV-Hl 
fik her Lejlighed til at brillere, idet den 
skaffede sin Ejer to Danmarksrekorder 
i Klasse 11 paa 41h Min. og 1270 m. 

Under Frokosten ankom Oberstløjtnant 
Bjarkov med Frue og Datter. Inden Præ
mieuddelingen blev Lejren ryddet, og 
Resultaterne af Flyvningerne udregnede. 

Ca. Kl. 15,30 foretoges Præmieuddelin
gen af Oberstløjtnant Bjarkov, som der
efter holdt en kort og fyndig Tale, der 
gav Udtryk for Aeronautisk Selskabs 
Anerkendelse af det godt arrangrede Pin
sestævne. Lejrchefen, Johs. Thinesen, 
takkede for de smukke Ord og fordi han 
havde gjort Forbundet den store Ære al 
komme til Stede. Derefter takkede Lejr
chefen alle Deltagerne og ikke mindst, de 
der havde været Lejrledelsen behjælpe
lige. Formanden, Sven Wiel Bang, tak
kede endnu en Gang Thinesen og Kon
kurrencelederen, Per Wesihaupt. Efter 
nogle Hurraer var udbragt, erklærede 
Lejrchefen Lejren for afsluttet. Og man 
drog nu hver til sit. 

Præmielisten ser saaledes ud, som føl
ger: 

Klasse A: 
Bedste Enkeltpræstation: Johannes Thi

nesen, Odense Model-Flyveklub, Model: 
RXl, Tid: 36,4 Sek. 

Næstbedste Enkeltpræstation: Niels Has
sing, , Cirrus«, Holte, Model: Kungs
ornen, Tid: 34,0. 

1. Præmie: Johs. Thinesen, O.M.-F., Mo
del RXl, Gennemsnit 27,2 Pts. 

2. Præmie: N. 0. Christensen, Roskilde 
Modelflyveklub, Model •Orion•, G.: 
12,3 P. 

3. Præmie: Niels Hassing, •Cirrus •, Mo
del •Kungsiirnen•, G.: 12,0 P. 

4. Præmie: H. Ploug, O.M.-F., Model: 
•Kungsiirnen«, G. : 10,7 P. 

5. Præmie: H. Sørensen, •Fredericia Ile, 
Model FJ3, G.: 7,8 P. 

Klasse B: 
Bedste Enkeltpræstation: P. Christiansen, 

,Condorc, Helsingør, Model: XP5, Tid: 
1 Min. 48 Sek. 

Næstbedste Enkeltpræstation: N. O. Chri
stensen, Model •Orion•, G.: 26 P. 

1. Præmie: P. Christiansen, •Condor«, 
Model: XP5, G.: 36 Sek. 

2. Præmie: N. 0. Christensen, Roskilde 
Modelflyveklub, ,Orion•, G.: 9,3. 

Klasse C: 
Bedste Enkeltpræstation : H. Sørensen, 

•Fredericia Il e, FJl, Tid: 55;0. 
Næstbedste Enkeltpræstation: H. Søren

sen, •F. Il •, FJl, Tid: 53 Sek. 
1. Præmie: H. Sørensen, •F. II •, FJl, G.: 

38,2 P. 
2. Præmie: H. Koopmanns, O.M.-F., • Bu

bi •, G.: 31,6 P. 
3. Præmie: Mogens Friis, •F. Ih , Model: 

Selvkonstr. Jupiter 3, G.: 24,0. 
4. Præmie: A. Gade, , F. Il e, •Jupiter 3•, 

G.: 22,0 P. 
5. Præmie: Ole Knudsen, •Airspeed «, Aa

byhøj FJl, G.: 12,6 P . 

Klasse D: 
Bedste Enkeltpræstation: E. Andersen, 

, Cumulus c, Horsens, •Baby«, Tid: 1,11 
Sek. 

Næstbedste Enkeltpræstation: S. A. Han
sen, •Zephyr •, Vordingborg, Model: 
SF19, Tid: 1 Min. 7,2 Sek. 

1. Præmie: S. A. Hansen, •Zephyr«, SF19, 
G. : 28,3 Sek. 

2. Præmie: E. Andersen, •Cumulusc, •Ba
by«, G.: 26,2 P. 

3. Præmie: Rove Sommer, »Zephyr•, FJ2, 
G.: 23,9 P . 

4. Præmie: Mogens Friis, , F. Il •, • Jupi
ter l e, G.: 23,6 P. 

5. Præmie: H. Koopmunns, O.M.-F., , Ba
by•, G.: 23,4 P. 

Klasse E: 
Bedste Enkeltpræstation: Rich. M. Jen

sen, O.M.-F., Selvkonstr. RJ5, Tid: 1 
Min. 19,1 Sek. 

Næstbedste Enkeltpræstation: Eivind Pe
tersen, O.M.-F., •Strolch «, Tid: 78 Sek. 

1. Præmie: Eivind Petenen, O.M.-F., 
Strolch, G.: 1 Min . 3,6 Sek. 

2. Præmie: Rich. M. Jensen, O.M.-F., JU5. 
G.: 36,5 P. 

3. Præmie : H. Koopmanns, O.M.-F., , Plu
to •, G.: 20,1 P . . 

4. Præmie: Hans Jacobsen, O.M.-F., 
•Strolch •, G.: 17,2 P. 

5. Præmie: Niels Hassing, , Cirros e, Selv
konstruktion NH3, G.: 16,1 P. 
l hver Klasse var følgende Præmier 

udsat : 
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Bedste Enkeltpræstation : Ærespræmie, 
Sølvpokal, udsat af Fam. Journalen. 

Næstbedste Enkeltpræstation: Byggesæt, 
udsat af Fam. Journalen. 

1. Præmie: Sølvbæger, udsat af Det Kgl. 
Danske Aeronautiske Selskab. 

2. Præmie: •Dansk Flyvnings Historie•, 
udsat af •FLYV •. 

3. Præmie: •Eventyret om Flyvemaski
nen, udsat af Forlaget Jespersen & Pio. 

4. Præmie: •Lær at flyve •, udsat af Dir. 
Thielst. 

5. Præmie: •Hvem flyver der?•, udsat af 
Jespersens & Pios Forlag. 

KLMs Vandrepokal for den smukkest ud
førte Model tilfaldt P. Christiansen, 
•Condor•, for hans XP5 Wakefield
Motormodel. Pokalen ledsagedes af 25 
Kr. 

Fyns Social-Demokrats Ærespræmie til 
den bedste Fynbo tilfaldt Eivind Peter
sen, Odense Model-Flyveklub. 

Odense Bys Ærespræmie, en Sølvpokal, tli 
den bedst placerede Klub, tilfaldt Oden
se Model-Flyveklub, der opnaaede 
230,3 Points. Næstbedst var •Fredericia 
Il • med 115,6 Points. 

POLITIKEN havde udsat et Stopur i hver 
Klasse til den bedste Klub. Disse blev: 

Klasse A: Odense Model-Flyveklub med 
37,9 Points. 

Klasse B: Modelflyveklubben •Condor• 
med 36 Points. 

Klasse C: Modelflyveklubben •Fredericia 
Il• med 84,2 Points. 

Klasse D: Modelflyveklubben •Zephyr•, 
Vordingborg, med 52,2 Points. 
Klasse E: Odense Model-Flyveklub med 

137,4 Points. Næstbedst var »Cirrus• 
med 16,1 Points. 
- Desuden fik Klubber, der havde ind

sendt de mest korrekte Indmeldelser, 
Byggesæt fra FN-Forlaget. Tidtagerne 
fik hver en Tegning af FN8. 

Hr. Grosserer Willumsen havde udsat to 
Præmier paa hver 25 Kr. til den bedste 
og næstbedste Tid med en Svævemodel, · 
der opfyldte Bestemmelserne for Delta
gelse i King Peters Cup. 

Præmierne blev vundet af Richard Jen
sen, Odense Model Flyveklub, og Sven 
Wiel Bang, Globus Aero Klub, Hellerup, 
der begge deltog med selvkonstruerede 
Svævemodeller. 

MODELFLYVERNES REKORDER 
FREMGANG MED REKORDERNE! 

N U bliver der atter sat mange Rekor
der, og i den forløbne Maaned er 

det især Svævemodellerne, der har haft 
Ordet. Masser af Meddelelser er strømmet 
ind til Rekordprotokolføreren, men man
ge Rekorder har ikke kunnet anerkendes, 
enten fordi der i Mellemtiden var sat 
større Rekorder, eller der ikke har været 
tilstrækkeligt med Kontrol. Klubberne 
har nu faaet tilsendt Rekordanmodnings
blanketter, paa hvilke alle Anmodninger 
fremtidig skal indsendes. Flere kan rekvi
reres hos Rekoroprotokolføreren. Anmod
ninger om Anerkendelse af Eliteflyvere 
skal ogsaa sendes paa særlig Blanket, som 
kan rekvireres, naar en Modelflyver har 
opfyldt Betingelserne. Følgende 14 Rekor 
der er blevet anerkendt: 

Klasse 2: Sv,0 n Hansen, Hoskilde, for 
bedrede den 18. Maj sin Rekord til 110 111, 

og forøgede den 4. Juni Haandstarlsrekor
den til 185 m - idet han stadig har be
nyttet sin FIB. 

Klasse 10: Jørgen Holm Rasmussen, 
•Air«, Assens, tog den 21. Maj Haand
startsrekorden fra Svend Skou, OM-F, ved 
med en F J-1 at flyve 2 Min. 16,2 Sek. i 
Nærheden af Tommerup. - Poul Kro
mann Sørensen, Fraugde-Birkum Model
flyveklub (Fyn), udførte den 14. Maj med 
sin F J-1 en Termikflyvning paa 8 Min. 
44,2 Sek. Modellen forsvandt af Syne og 
blev senere fundet 6300 m borte, en bcty-

Instrumenter før Luftfartøjer 
Leverandør til Hæren og Marinen: 

Stopure 
C. M. Hallgren 

Instrumentmager 
St. Regnegade 2 - Tlf. Byen 1973 
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delig Forbedring af den gamle Hckord 
paa 1750 m (Jeppesen, Holeby) . Hekord
protokolføreren konstaterer desuden end
nu en Rekord, idet Klasse 10 er den før
ste Klasse, der helt har udfyldt en Sille i 
Rekordprotokollen. 

C. E. Høyer, Danmarks 1. Elitefl11uer 
med sin Selvkonstruktion. 

Klasse 11: Vel klarede SV-H.1 sig ikke 
overvældende i del haarde Vejr ved Pi11,e
stævnet paa Pilebakken, men alligev1•J 11p
naaede den Stævnets bedste Tid, idet Sv. 
Herborgs egen Model efter Massestarten 
fløj 4 Min. 30 Sek. og 1270 m, de beds ll' 
Resultater, der endnu er opnaael i Tom 
merup. De gamle Rekorder tilhørte hen • 
holdsvis Koopmans, OM-F , og M. Friis, 
F. II. Derimod mistede Herborg sin Hoj -

SV - HI 
Spændv. 148 cm. 
Tegning 2,00 
Byggesæt4,85 
+ Porto 

9 anerkendte uanmarksrekorder, med Flyvninger 
over 17 Minutter og 9 Kilometer, er opnaaet af 
denne berømte Model. Kan bygges uden forud 

gaaende Kendskab. 
Dansk Modelflyveindustri - Skjern 

(Katalog gratis) 

startsdistancerekord paa 9050 m, idet F,k. 
Johanne Grundtvig, Globus Aero Klub, 
erobrede Rekorden med en Flyvning paa 
15 km med sin FJ-2 •Snow-Whilec. Mo
dellen fløj fra Værløse til Oppesundbw 
ved Frederikssund. Denne By synes at 
have en særlig Tiltrækningskraft, idet ad
skillige Modeller fra forskellige Retninger 
i den sidste Maaned er fløjet dertil. He
korden er den første, der er sat af en 
kvindelig Modelflyver, den første med en 
F J-2, og endelig er den bemærkelsesvæ, 
dig ved, at den atter har skaffet Landet~ 
største Klub en Rekord. 

Klussc 12: Som omtalt i sidste Nummer 
af •Flyv•, forsvandt en •Pluto • fra Cir
rus den 7. Maj i en hjerteformet Sky over 
Isefjorden. Det viste sig senere, al Model
len, der lilhørle Jørgen Dommerguard, 
Cirrus, var landet paa en Parkerings
plads ved Isefjordværket, 25 m fru Van
det. Efter en Del Korrespondance er He
korden blevet anerkendt med 32300 111. 

Den gamle Hekord tilhørte Ole Holten, 
Cirrus, med 5000 m. Det er første Gang en 
dansk Konstruktion gør sig gældende i 
Klassen. 

Klasse 13: Mogens Friis, Fredericia, har 
erobret alle fire Rekorder fra H. Agerley, 
Als. Hans Aldiuger-Ente fløj den 7. Maj i 
Haandstart •J2,0 Sek. og 175 m, saml i 
Højstart 52,0 Sek. og 600 m. Modellen er 
180 cm i Spændvidde. 

Klusse 14: Per Weishaupts 2. Højstnrls
rekord i denne Klasse blev den 14. Maj 
erobret af Jørgen Frederiksen, Valby Mo
delflyveklub, hvis haleløse SWB-27, kc111 -
strueret af Sven Wiel Bang, lloj 1400 m, 
hvorved den gamle Rekord blev mere 
end 10-doblet. 

Absolut Rekord F: •Cirrus • i Holte sy
nes at samle paa absolutte Hekorder, 
hvilket er vældig fint. Klubben har nu 
tre af de fem anerkendte absolutte Hckor
der, efter at Jorgcn Dommergaards •Plu
to• har fløjet 32 km 300 m. Sv. Herborg, 
Skjern, besad den gamle Rekord med \1050 
m, saa Forbedringen er betydelig. 

Stillingen i Konkurrencen mellem ]{luh 
her og Enkeltpersoner er ret uændret pua 
de første Pladser, men der e r Tegn paa 
Ændringer inden længe. P. Gr. af el Par 
Trykfejl i sids te Nummer gives Tallene 
fra dengang i Parnntcs: OM-F 22 Hekor
der (25), Hawk 12 (12), Fredericia II 8 
(5), Cirrus 7 (6) . Enkeltpersoner: Per 
Weishaupt 13 (14), Henning Schrøder 10 
(10), Richard Jensen 8 (8) og M. Friis 7 (4). 

To Eliteflyvere har meldt sig, begge 
med Motormodeller; men paa det Tids
punkt, da dette skrives, er de endnu ikke 
anerkendt. For dog ikke at holde hele 
I ,andet i Spænding en Maaned, skal vi 
røbe, at de er henholdsvis C. E. Høyer, 
Condor, og Niels Hassing, Cirrus. 

r,,;:,;,,,,;:,,;,..,,,,,,.,,,,,,.,,,, .. m,l 

! koster 35 Øre pr. Nummer ! 
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»FLYV 1« 
Spændvidde . . ............... 49 cm 
Tegning . .. . . ............ Kr. 0.26 
Byggesæt ... .. .... . ...... Kr. 2.00 
Færdig Model .... ... .... Kr. 4.50 

Alle Dele er færdig tilskaarne 
og Planlisterne bøjede i V-Form 

»FLYV 2« 
Spændvidde . . . . . . . . . . . . . . . . 71 cm 
Byggesæt incl. Tegning . . Kr. 3.00 
Færdig Model . . ......... Kr. 5.50 
.FLYV 2• er ligesaa let at bygge som 
.FLYV 1 • og meget let at sætte op i 
Højstart. - Sæt Danmaiksrekord med 
• FLYV 2". Den er I Klasse IX. Man 
forbavses over, hvor elegant .FLYV 2• 
flyver, og hvor nem den er at have 
med at gøre. 

»SUPER W 12« 
Spændvidde . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 cm 
Planbelastning. . . . . . . . . ca. 15 g/dmll 
.SUPER W 12" er en Model i Klasse X. 
Byggesættet indeholder foruden Teg
ning i fuld Størr. en detailleret Bygge
anvisning og en Flyveinstruktion be
regnet paa Begyndere. 

»W 17« 
klar til Beklædning 

Spændvidde ...... . . . ... . ... 145 cm 
Planbelastning. . . . . . . . . ca. 18 g/dmll 
Den fulde Glæde af Flyvning med en 
Model faar man kun, naar den er vel

bygget, og det er en Fornøjelse 
at samle en • W 17", hvor alle 
Delene, der leveres færdig
tilskaarne, passer ganske nøj
agtigt sammen. • W 17 • er i 
Klasse XI. 

Bygge
sæt 

• W 12• Kr. 6.00 
• W 17• Kr. 12.76 

Færdig 
Model 

Kr. 18.00 
Kr. 35,00 

Byggesættene leveres kompl. med over
skuelig Tegn., udførlig Bygge- og Flyve
instruktion. Alle Dele saasom Ribber, 
Spanter, Næseklodser, Lister o.l. er fær
dig tilskaarne. VærktøJ ikke nødvendigt. 

Forlang Prisliste over • W • Materialer 
hos Deres Forhandler. 

W-Modellerne, FLYV 1 og FL YY 2 faas hos de fleste 
Sports- og LegetøJsforr. samt Bog- og Papirhandler. 

En Gros: Erik Willumsen 
6, Kranprinsensgade - København K 

Tlf. Central 9230 

HVEM SKAL DELT AGE I KING PETERS . tene kan faas ved Henvendelse til 
CUP I AAR? FLYVs Kontor, Vesterbrogade 60, Kø

F ORBUNDET har modtaget Indmeldel
sesskemaer fra tre Medlemmer, nem

lig Jørgen Nissen, Formand for Odense 
Model Flyveklub, Richard Jensen, O.M.-F., 
og fra Forbundets Formand, Sven Wiel 
Bang, Medlem i Globus Aero Klub. 

Til King Peters Cup skal der, foruden 
en Holdfører, som ikke maa deltage i 
Konkurrencen, deltage mindst to og højst 
tolv Mand, og Forbundet vil gøre alt, 
hvad der staar i dets Magt, for at sende 
alle tre Deltagere og Holdføreren til Eng
land. 

Selve Stævnet varer fra d. 17.-23. Juli 
og Programmet ser saaledes ud : 

a) To Dage til Ankomst, Indkvartering 
m.m . 

b) En Dag til teknisk Gennemsyn af Mo
dellerne. 

c) To Dage til selve Konkurrencen. 
d) En Dag til Udregning af Resultaterne 

og Fordeling af Præmier samt Afrejse. 

Nærmere Enkeltheder om Rejse, Stæv
ne m. m. vil blive tilsendt direkte til de 
tre anmeldte Deltagere, saa snart Oplys
ninger haves. 

NYE KLUBBER UNDER M.F. 
Modelflyveklubben •Stratus,, Fmd. Jør

gen Gamst, Paradisgaarden, Avedøre, 
Glostrup. 

Modelflyveklubben ,Sølvpilen•, Priorens
gade 31, Faaborg. 
Sidstnævnte Klubs Formand er Konto

rist Anker Jensen, der tillige er Kasserer 
og Sekretær. Hans Peter Bruun er Næst
formand og varetager Flyve- og Lokale
ledelsen. Der er ca. 11- 12 Modeller i 
Klubben, og flere er under Bygning. 
Modelflyveklubben •Tyfon•, Fmd. P . T. 

Hald, Torvegade 12, Ringkøbing. 
Modelflyveklubben • Vingerne•, Fmd. Mag

nus Nielsen, Poulsgade 19, 3., Aarhus. 

Medlemskortene 

FLYV har haft megen Glæde af sit 
Tilbud om gratis Medlemskort til 

de nystartede Modelflyveklubber, idet 
vi allerede har uddelt over 1000 Kort. 
- Tilbudet staar stadig ved Magt saa 
langt Oplaget rækker, og da det er en 
baade praktisk og økonomisk Hjælp 
for en begyndende Klub, henleder vi 
atter Opmærksomheden paa, at Kor-

benhavn V. 

Model=Flyvekonkurrencen 
er nu afsluttet. 

MODEL - FLYVEKONKURRENCEN 
med FLYV 1 er nu sluttet, og vi 

takker alle, der har deltaget i Kon
kurrencen. Det maa straks siges, at 
Deltagelsen har været overordentlig 
stor, hvilket vel ikke mindst skyldes, 
at denne lille Model virkelig har vist 
fremragende Flyveegenskaber, Resul
taterne fra Uge til Uge har gennem
snitlig ligget paa over 1 Minut, hvil
ket er en god Præstation af et saa lille 
Modelsvæveplan. 

Som en flot Nummer et kommer R. 
Nielsen, Hallandsgade 5, Kbhvn. S. 
ind, han har præsteret den impone
rende Flyvetid af 12 Min. 47 Sek., Mo
dellen er derefter forsvundet ud af 
Syne, men Tabet af Modellen opvejes 
forhaabentlig af Præmien, Stopuret, 
der hermed erklæres for vundet af 
Hr. R. Nielsen. 

Ugepræmierne for Juni blev vundet 
af: 
Ole Frederiksen, Drewsensvej 19, 

Odense. Tid O Min. 52 Sek. 
Erik Nergaard Mortensen, Vibevej, 

Skanderborg. Tid 3 Min. 9 Sek. 
Erik Nergaard Mortensen har end

videre vundet Maanedspræmien, et 
Byggesæt, Vinderne vil faa Præmier
ne tilsendt. 

Vi takker endnu en Gang alle, der 
har deltaget i Konkurrencen, baade 
de heldige, der har vundet Præmier 
og de mindre heldige, der har maat
tet nøjes med Fornøjelsen af at del
tage, og vi haaber at vi inden længe 
kan indbyde til en ny Konkurrence 
til Glæde for Deltagerne og til Gavn 
for Modelflyvesporten - paa snarligt 
Gensyn! 

Redaktionen. 

Bestillingsseddel 
Undertegnede bestiller herved : 

___ Komplet Byggesæt •H FLllV i 

___ Færdigbygget Modell !FLllV -1 

___ Komplet Byggesæt •H FLllV 2 

___ Færdigbygget Model FLllV 2 
Det ikke ønskede overstreges. 

Kr. 2.00 
Kr. 4.50 
Kr. 3.00 
Kr. 5.50 

Navn ____________________________ _ 

Adresse _________________ _ 
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VERDENS STØRSTE FL YVEI\IOTOR 

CURT/SS Wright Corporalion i Ame
rika har bygget en ny Flyvemaski

ne, Wrighl Duplex-Cyclone paa 20·00 
Hl{. Den er lu( tkølet, stjerne( ormet 
med 18 Cylindre i lo Rækker. Den el' 
en Videreudvikling af den 1500 HK 
Double-Row Cyclone, der hidtil har 
været den største Flyvemotor bygget i 
U.S.A. Sidstnævnte skal iøvrigt anven
des i de nye firemolorede Boeing-Clip
pers til 7 4 Passagerer, som Pan Ameri
can Airways har bestilt til Ruten over 
Stillehavet, og som ogsaa skal indsæt
tes paa den kommende Rute over 
Nordatlanten. 

To af de store Duplex Motorer er 
anbragt i »Consolidaledc Langdislan
ce-Flyvebaaden, der lige har foretaget 
sine første Prøveflyvninger ved San 
Diego. Den er indrettet til 52 Passage
rer og en Besætning paa 5 Mand. 

I Løbet af 1938 har Air France fløjet 
10.627.295 km og befordret 104.424 

Passagerer, 1.360.207 kg Gods og 
881.7'()7 kg Post. Det samlede Rulenet 
er 42.640 km. Selskabets længste Rute, 
der gaar fra Marseille til Hongkong, er 
13.765 km. Ruten Paris- London be
t ordre de de fleste Passager af alle Ru
terne, nemlig 31.919. Ruten med den 
største Postmængde var Paris- Mar
seille, der havde 315.144 kg Post. Som 
Nr. 2 kom Toulouse- Casablanca med 
160.798 kg Post. 

NYT FRA ALLE LANDE 

DET FLYVENDE SLAOSKIB 
kalder Englænderne med berettiget 

Stolthed den nye Shorl Sunderland 
Søflyvemaskine. Paa FLYVs Forside 
ser man en glimrende Flyveroptagel
se af den imponerende Maskine un
der en Drejning. 

En Eskadrille paa 6 saadanne Ma
skiner modtog Præsident Lebrun ved 
hans Ankomst til England. 

Shorl Sunderland er udstyret med 
fire Brislol Pegasus XXII luftlcølede 
Motorer paa ialt 4000 HK. Dens Ha
stighed med fuld Last er 340 km/T. 
og dens Aktionsradius er 3.075 km. 

ATLANTERHA VS-CLIPPERNE 

DEN nyeste Atlanterhavs-Clipper, 
der har faaet Navnet »Atlantic

Clipper«, startede den 18. Juni fra 
New York med det største Antal Men
nesker om Bord, der nogen Sinde er 
fløjet over Atlanterhavet, der var 30 
om Bord, Besætningen iberegnet. 

Maskinen førtes af Kaptajn Cul
berlson, der startede fra Port Wa
shington Kl. 15.54 (amerikansk Tid) 
og ankom planmæssigt til Marseille. 

De tre Maskiner, der nu er indsat 
paa den regelmæssige Atlanterhavs
rute er: Atlantic-Clipper, »Yankee
Clipper« og >Dixie-Clipperc. 

NY VOUGBT•SIKORSKY REKOGNOSCERINGSFLYVEMASKINE 

BILLEDET viser den nyeste Type af 
amerikanske Rekognosceringsma

skiner, som er leveret til den ameri
kanske Flaade. Maskinen er et lavvin
get een-Motors Monoplan, udstyret 
med en ni-cylindret Pratt & Whitney 
Wasp Junior Motor paa 400 HK og 
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PropelJeren er en Hamilton Standard. 
Flyvemaskinen kan anvendes en

ten som Landmaskine eller som Sø
maskine, idet Understellet kan ud
skiftes, men dens egentlige Bestem
melse · er at fungere som Søflyvema
ski ne med Caiapultstart. 

f Dipl. Ing. Fritz W. Achterberg 

TYSK Luftfart har lidt et meget 
smerteligt Tab ved Dipl. Ing. Di

rektør Fritz W. Achterbergs Død den 
12. Juni 1939. 

Efter en meget grundig og alsidig 
Uddanelse ved Læreanstalterne i Ber
lin og Danzig udnævntes han i 1924 
til Trafikflyver; i Maj 1932 foretog 
han de første Katapultstarter fra 
Oceandamperne »Europa< og »Bre
men«, og i August 1932 sejrede han 
ved det internationale Flyvestævne i 
Ziirich med en Ju 52. 

1935, i en Alder af 34 Aar, traadte 
han ind i Ledelsen af Junkers Flug
zeug- und Motorenwerke og indtog 
ved sin alt for tidlige Død en frem
trædende Plads i det verdensomspæn
dende Firma, hvor han vil efterlade 
et dybt Savn paa Grund af sin frem
ragende Dygtighed og udmærkede 
Egenskaber. 

* 

DE tre Ponton-Søluflf artøjer, som 
BLOHM & VOSS har bygget til 

Deutsche Luflhanscts Oceanlufttrafik, 
»Nordmeerc, >Nordwindc og ·»Nord
sternc, havde for kort Tid siden gen
nemført ialt 50 Flyvninger over det 
sydlige Atlanterhav. Lægges dertil de 
40 Flyvninger, som de samme Lu( lf ar
løjer i 1937- 38 foretog over det nord
lige Atlanterhav, kommer Præstation-en 
op paa iall 90 Atlanterhavsflyvninger. 
Gennemsnitshastigheden paa Stræk
ningen Afrika-Sydamerika har været 
280,79 km/T, og paa Strækningen Syd
amerika- Afrika har den været 246,20 
km/T. De tre Transocean-Luflf artøjer 
»Ha 139 & Ha 139 Bc er udstyret med 
fire Junckers Jumo 205 C Motorer. 

• 



FOKKER C.14-W 

2-S~det Øvelsesflyvemaskine 

En Serie af denne Type er under 
Bygning til Den kgl. hollandske 
Marine 

• 

N. V. NEDERLANDSCHE VLIEGTUIGENFABRIEK FOKKER 

AMSTERDAM 
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OG MERCURY LUFTKØLEDE FL YVEMOTORER 
har opnaaet Berømmelse for lang og tilfredsstillende Tjeneste hele Verden over. De hører til den 
stjerneformede, luftkølede Motortype, og foretrækkes til militære Luftfartøjer med stor Ydeevne 
og til de største Trafikflyvemaskiner. Det engelske Luttfartsministerium har valgt "BRIST OL" 
luftkølede Motorer som de eneste Typer, der fremstilles af "Skygge-Industrien" paa Grund af 
deres ypperlige Konstruktion og deres store Ydeevne i Forbindelse med stadig Driftssikkerhed. 

Stor Yde evne forenet med Driftssikkerhed. 

TBE BRISTOL AEROPLANE CO. LTD., FILTON, BRISTOL, ENGLAND 
REPRÆSENTERET I DANMARK 00 ISLAND VEDA, B. C. HANSEN COMP., INDUSTRIBYONINOEN, KØBENHAVN V. 

PRIS: 
Pr. Aargang Kr. 4,20 
Pr. Nummer 35 Øre 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbrogade 60 - Telf. 13404 -



Maanedsmagasin for Tra6k• og Militærflyvning -



--

Repræsentanter: ANDERSEN & MAARE 
Vestersøgade 52 - Tlf. 12532 - København V. 
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IIVTJIVJI lea,e"e" oa,e" hele Jo"den ø"cundsfof og 
Smø"eollø øf høJøsfø fta,øllfef fll ø"ug I Fly11ømøsklne" 

Brændstoffer: 
INTAVA Flyvabanzln 77 
INTAVA Ethyl Flyvebanzln 80 
INTAVA Ethyl Flyvebenzin 87 
INTAVA Ethyl Flyvebanzln 100 
INTAVA Dlesalolle 

Smøraallar: 
INTAVA Whlte Band 60 
INTAVA Gray Band 80 
INTAVA Rad Band 100 
INTAVA Green Band 120 
INTAVA Blue Band 140 

Desuden løa,e"øs unde" Bøføgnelsøn IIVTJIVJI ønd"ø p"o
dukfø" fll ø"ug I Lufffø"føJø., - som f. Eks. IIVTJIVJI 
Vlppøø"msfødf - IIVTJIVJI lnsf"umenfolle - IIVTJIVJI 
Sføddcumpø"ollø - IIVTJIVJI Kompøs11cudskø m. m . 

-INTAVA 
WORLD WIDE SERVICE 

TELEGRAMADR.: INTAVA TELFON: CENTR. 56 22 
SCT, ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K, 

Samtlige Deutsche Lufthansas 28 
planmæssige Forsøgsflyvninger 
over det nordlige Atlanterhav blev 

gennemført med 

ASKANIA-KURSSTYRING 

Ogsaa ved forrige Aars Forsøgsflyvnlngar 
paa danne Strækning, øaaval ved dan plan
mæssige Luftpostforblndalse over det syd. 
lige Atlanterhav som vad Flyvning over lange 

Distancer I Europa har 

ASKANIA-KURSSTYRING 
I stor Udstrækning vundet Indpas. 

Repr. vad A, 8. C, HANSEN COMP. INGENIØRER 
Industribygningen • Købohavn V, 
Telefon : Central 68 06 • 68 07 

~~ 

AIICANIA-WERKE A.G~' 
BERUN•FRIEDENAU 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 
I Flyvemaskiner, I BIier, I det hele laget over
all, hvor en Motor arbejder Side om Side med 
et Radioanlæg, borteliminerer Bosch afskær• 
møde Tændrør og øvrige Afskærmnlngsdøle alle 
motoriske Forstyrrelser. Ogsaa paa delte Om
raade yder Bosch en Indsats, der ør anerkendt. 

A/sMAGNETO 
JAGTVEJ 155 KØB EN HAVN N. 

5805 

Generalrepræsentanter for ROS, SOSCH1 G. m. b. H, • STUTTGART 
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.•.• C IE IL O S IE .,., 

(LOVBESKYTTET) 

A\SIP IDOIPIE 

ENEFABRIKANTER: 

er 'fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE 
RØD DOPE 
Fortyndlngsvædske samt Identificeringsfarver og Speclalfarver 

½ 0 .. IF11 A\SIP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 65, LOKAL 12 og 22 
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FLYVEU LYKKER 

DANSK PRIVATFLYVNING har i 
Aar værte ramt af tre alvorlige 

Flyveulykker, der ved deres Karakter 
har virket opskræmmende paa mange 
Mennesker hos hvem Tvivlen om del 
store og samfundsnyttige ved Flyv
ningen derved er blevet vakt. 

Det er altid en naturlig Tanke ved 
en indtræffende Ulykke at standse op 
og spørge, om de enkelte Ulykker ikke 
kunde have været undgaaet. 

Ved de fleste standser man og si
ger, hvis der var blevet handlet saa
dan eller saadan, var der jo intet sket, 
hvorfor skulde det saa ske alligevel? 
Ganske ligefrem for.di intet Menneske 
eller Menneskeværk er fuldkomment. 

Livet lader sig ikke leve efter mate
matisk udregnede eller bestemte Love, 
den, der mener det, tager fundamen
talt Fejl. Dog maa man ikke lade sig 
forskrække af den Grund og miste 
Troen paa Flyvningen. Thi Menne• 
skels stærke Vilje og maalbevidste 
Stræben har jo fravristet Elementerne 
mange Hemmeligheder, bl. a. ogsaa 
Hemmeligheden ved Flyvning, og man 
flyver i Dag med samme Lethed og 
Naturlighed gennem Luften som vore 
Fædre igennem Tiderne har befaret 
Havene og Landjorden, men det er 
med Trafikken i Luften som det er 
med Trafikken paa Land og Hav, at 
lejlighedsvis forekommende Uheld -
her som overalt, hvor Mennesket fær
des - forhindrer enkelte Foretagen
der. 

Naar en Ulykke indtræffer, er det 
altid de kontrollerende og ansvarsha
vende Myndigheders Opgave at søge 
Ulykken opklaret saa godt, ,det efter 

Omstændighederne kan lade sig gøre, 
og ved en Flyveulykke er det natur
ligvis Materiellet, der i første Haand 
er Genstand for en kritisk Undersø
gelse. 

Ingen af den seneste Tids Ulykker 
har tydet paa, at Materiellet har væ
ret i Uorden. Det har tværtimod været 
i mønstergyldig Stand. Alle Flyverne 
har haft deres Certifikater i Orden, 
saa man synes, at Ulykkerne skulde 
kunne være undgaaet, vel tilrettelagt, 
forberedt og beregnet, som alt synes 
at have været. 

Men Ulykker kan ikke afværges 
helt, de kan nu engang kun begrænses 
til det mindst mulige gennem For
ordninger, Forbedringer og øget Til
syn, fordi intet Menneskeværk og in
tet Menneskemateriale er fuldkom
ment. Hvad Menneskematerialet an
gaar, kan det godt have været i Or
den ved Begyndelsen og Indledningen 
- men Menneskematerialet er under
kastet de evige Forvandlingers Lov, 
og der kan indtræffe Tilstande, som 
det enkelte Individ er ude af Stand 
til at kontrollere og erkende, og disse 
Tilstande kan være ubehagelige og 
medføre Ulykker, hvor alt tilsynela
dende har været i den skønneste Or
den. 

Dette kan maaske afhjælpes med et 
mere effektivt Sundbedseftersyn, uden 
at dette skal være nogen Kritik af det 
bestaaende, thi den lægemæssige Side 
af Flyvningen bliver behandlet efter al
mengyldige Regler. !øvrigt maa det si. 
ges, at den lægemæssige Side af Flyv
ningen endnu tildels er et uopdyrket 
Felt, og der bør her sættes ind med 
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generelle Undersøgelser, hvorved der 
sikkert vil vise sig mange Opgaver for 
unge, dygtige Læger. 

Hver Gang Ulykken indtræffer, sø
ger man at trænge til Bunds i de Om
stændigheder, der har ført til den for 
al drage Lære af den, hvis dette er 
muligt, men man gør altid rigtigt i a'I 
betragte en Flyveulykke som en kraf
tig Paamindelse om, at Flyvning er 
en alvorlig Sag, der altid kræver sin 
Mand fuldt ud, altid kræver fuld Re
spekt for de Krav, der stilles til den 
enkelte Udøver og til Materiellet saml 
til det, man har lært om Tingenes 
Virkemaade og særlige Nalur. 

Man har ogsaa godt af ved en ~aa
dan Lejlighed at sige til sig selv, al 
man i Luften aldrig maa indlade sig 
paa noget, man ikke har læl't at be
hel'ske. Dette har Adresse Lil alle, der 
flyver og som ønsker at lære al flyve. 

Vi lever i en Tid, hvor Ulykker af 
enhver Art saa at sige hører Lil Da
gens Orden, og inden for disse er der 
navnlig een Kategori, der sammen 
med Flyveulykkerne er Genstand for 
særlig offentlig Opmærksomhed, nem
lig Automobilulykkerne, og der er ved 
Flyvning og Bilisme visse Paralleller, 
der er værd at fremdrage til Iaglla
gelse og Eftertanke. 

Flyvere og Bilister har hl. a. del 
tilfælles, at Samfundet fordrer en vis 
Prøve, der skal godlgore Tilstedevæ
relsen af et bestemt Fond af Viden og 
Kunnen, inden der kan misledes Til
ladelse til henholdsvis al !lyve og bile. 

Det er altsaa de udvalgte, der skal 
have Lov Lil at føre Bil - saaledes er 
i det mindste Hensigten - og Sam
fundet drager Omsorg for, at Kontrol
len med Udstedelsen af Førerbevis er 
saa skarp og intolerant som mulig af 
Hensyn til den offenllige Sikkerhed. 
!\lan er begyndt al tale om skærpet 
psykisk og fysisk Undersogelse af 
Aspiranterne, hvilket utvivlsomt vil 
blive en god Forbedring, thi der er 
næppe Tvivl om, at den almindelige 
Sundhedstilstand - psykisk saavel 
som fysisk - spiller den største Rol
le i den moderne Trafik. Folk, der fø
rer Bil og Flyvemaskine -- ja ethvert 
Trafikmiddel bør staa under sla
dig og effektiv Kontrol, da mange 
Færdselsulykker af alle Kategorier 
sikkert har Rod i en Svækkelse af 
den almindelige Sundhedstilstand. 

De fremsatte Udtalelser om Ønske
ligheden og Betimeligheden af en 
psykisk og fysisk Kontrol med Bili
ster har længe været et ufravigeligt 
Krav til den, der ønsker at faa Lov 
til al føre en Flyvemaskine. Er der 
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noget Sted, man har Grund til al 
være intolerant overfor Mangel paa 
Viden og Kunnen, psykisk og fysisk 
Sundhed, saa er det overfor Flyvere 
og Flyveraspiranter. Og det gennem
fores i Praksis med de Midler, der 
slaar til Raadighed, saa del er saa 
godt, som det for Tiden kan være del. 

Men som oven for nævnt, der vides 
for lidt blandt Læger om Flyvning, om 
Betingelser for Flyvning og Flyvning~ 
Indflydelse paa Legemet, om den al
mindelige Sundhedstilslands Betyd
ning for Flyvning og hvilke Ting, 
der bør iagttages for al kunne bevare 
en god Kondition som Flyver. Der 
er ingen Tvivl om, al der her er cl 
stort Virkefelt for den rette !\land, og 
eflerhaanden som Flyvningen udvik
les herhjemme og Flyvernes Tal bliver 
Legio, er et skærpet Lægetilsyn nød
vendigt og et større l\lateriale til Stu
dier til Stede. 

I denne Sammenhæng er det værd al 
fremhæve, at det maaske kunde være 
endnu bedre, om de kontrollerende 
l\lyndigheder i Luftfartssager havde 
samme Myndighed til at søge Oplys
ninger om en Persons Handel og Van
del som Politimyndigheder inden Ud
stedelsen af Kørekort, da det i lige 
saa høj Grad bør være afhængigt af 
en god Handel og Vandel, om en Per
son skal kunne opnaa Flyvercertifikat. 

!\lan har talt om, al for mange 
uduelige alligevel har faael udstedt 
Førerbevis til Aulomobil. Det undgaar 
man nu hvad del rent flyvemæssige 
angaar, for i Luften kan man paa in
gen l\Iaade narre. Men der er alligevel 
Grund til at lægge Mærke til de Ud
talelser, der er faldet om uduelige 
Automobilister og den mere eller 
mindre strenge Kontrol, der menes at 
have været udovel hist og her, de kan 
direkte lages ad nolam af Flyvekon
trollanler, der aldrig maa glemme, al 
der hensynsJ~;st maa fordres el alde
les besleml Fond af Viden og Kunnen 
i Forbindelse med en forsle Klasse~ 
fysisk og psykisk Tilstand for al 
kunne føre en Flyvemaskine. 

Del er glædeligt at se, hvordan In 
teressen for Flyvningen er i V:clo,I 
her i Landet, men for al Interessen 
skal blive lil Glæde for alle Parler er 
del, at man maa være skarp i ~inc 
Fordringer til Flyveraspiranter, og de 
mange, der bliver afvist, maa forstaa, 
al fors! og fremmest de selv, dernæst 
Samfundet er bedst tjent med, at de 
knap saa gode, de middelmaadige bli
ver sorteret fra. 

Vel er det sandt, at del er Lysten 
rier driver Værket, men inden for 

Flyvning er delle altsaa ikke nok, da 
i\langelen paa Viden, Kunnen og Evne 
sammen med Mangelen paa Respekt 
for del lærte giver sig ojeblikkelige 
Udslag paa en saadan Maade, at den 
enkelte sjældent faar Lejlighed Lil at 
lære deraf. 

l\fen del kan ikke nægtes, al del ko
sler Penge, mange Penge al lære at 
blive en virkelig god Flyver, og man 
er meget langt fra færdiguddannet, 
selv om man har opnaaet el Certi
fikat, der kræves Snesevis af Ti
mers Soloflyvning, hvor man vel 
al mærke bestiller noget, inden 
man bliver rutineret. Enhver maa 
gøre sig klar!, al for al blive en god 
Flyver, kncves der Træning, Træning 
og aller Træning, og derfor koster det 
Penge, Penge og aller Penge for al 
blive en virkelig god Flyver. Enhver 
anden Snak om Flyvning er urigtig. 

Der er derfor al god Grund til al 
holde sig de sidste sørgelige Flyve
ulykker for Øje og haabe, al de nu 
ogsaa har været den alvorlige Advar
sel, del bør ,·ære for de mange, der i 
de senere Aar har dyrket Flyvning 
som Sport, særlig den sicble Ulykke 
viser jo nemlig, al del ikke er tilstræk
keligt at have erhverve! Cerlifikal, 
men at det ogsaa er en absolut Betin
gelse for Flyvningens Udøvere al de 
ganske nøje behersker enhver Situa
tion, der opstaar og aldrig 111aa ind
lade sig paa l\lanovrer eller sælle sig 
Opgaver, som ikke er fuldt forsvarlige 
saavel overfor l\lateriellet som de 
eventuelle Passagerer, som Flyveren 
har Ansvaret for. 

At flyve med Passagerer fordrer, at 
Flyveren har naael den i\lodenherls
grad, al Tilsledcværel~en af en Pas
sager ikke virker />li111ulcrcnde paa 
Flyverens Trang til al vise sig. Jlvor
naar denne l\Iodenhedsgrad er naael, 
er individuel. Nogle er medfødt ro
lige og fornuftige - andre bliver del 
aldrig, og denne sidste Kategori kan 
man bedre gardere sig imod, naar 
Luffarlslilsynel. faar Myndighed Lil al 
søge Oplysninger om en Persons Handel 
cig Vandel, inden der udstedes Certiflkal. 

* 
Dersom disse Begivenheder og Be-

tragtninger derfor har vakl de Men
neskers Eftertanke der har ment >al 
del er let nok at flyve«, saa er Ofrene 
maaske ikke bragt forgæves, men del 
kan ikke siges lit nok: Flyvningen er 
en alvorlig Sag, den kræver sin l\la111l 
fuldt ud, og gør man sig ikke delle 
fuldstændig klart, bør man ikke kun
ne faa Lov til at sætte sig til l\faal 
at blive Flyver. ** 
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National Women's Air Reserve 
Englands kvindelige Ungdom uddanner sig til den frivillige Lufttjeneste 

N AAR man en Søndag Morgen kø
rer fra London ud ad den lange 

Romford Road, vil man uvægerligt 
passere et halvthundrede unge Kvin
der paa Vej mod Chigwell Flyveplad
sen. Nogle faa af dem tilbagelægger 
Dislanen pr. Auto; men langt Stør
stedelen kører med de store, grønne 
Busser eller paa Cykle, enkelte fore
trækker at spadsere. 

Disse Piger - til daglig Skrivema
skinedamer, Barnepiger, Syersker el
ler Ekspeditricer - er alle Medlem
mer af >National \Vomen's Air Re
i,erve, en Organisation, udelukkende 
bes laaende af Kvinder, oprettet for 
at s tyrke den civile Lufttjeneste i 
Storbritannien. 

Formaalet med >National \Vomen's 
Air Reserve«, i England populært 
kaldet N. W. A. R., er at uddanne en 
Styrke bestaaende af dygtige, intelli
gente og energiske unge Kvinder, som 
kan overtage Mændenes Forpligtelser 
indenfor Flyvningen bag Fronten i 
Tilfælde af Krig. 

Naar disse unge Kvinder er fuldt 
uddannede, vil de være i Stand til at 
opretholde Landets civile Luftruter, 
føre Ambulancemaskinerne og be
sørge den særlige Tjeneste, der kræ
ves i Krigstid for at flyve vigtige Or
drer fra et Sled til et andet, ligesom 
de helt vil overtage Posten som Fly
vere af de saakaldte »Air-taxis« -
Flyvemaskiner, enhver Privatmand 
kan leje eller chartre. I Krigstilfælde 
selvfølgelig kun indenfor Landets 
Grænser. Mange af disse unge Kvin
der vil med Tiden selv være i Stand 
til at instruere nye Elever, mandlige 
eller kvindelige. 

Og foruden at være direkte til 
Nytte, vil disse Kvinder hermed sæt
te Mændene i Stand til at paatage sig 
Arbejder, som Kvinder ikke kan ud
føre. 

Normalt koster det J: 250 at træne 
en Flyveraspirant til et B-Licens. 
;\len det er N. W. A. R.'s Mening at 
give de unge Kvinder en Træning til 
en Sum, som enhver af de unge Piger 
er i Stand til at betale. Og fra privat 
Side har man mødt megen Forstaaelse 
og modtaget mange Gaver i Form af 
tre- og fire-cifrede Cheques. -

»National Women's Air Reserve« faar en grundig Uddannelse i Telegrafi. 

Det var Romford Flyveklubben, 
som fik Ideen til Oprettelsen af >Na
tional Women's Air Reserve«. Man 
begyndte med Ideen, hovedsagelig 
fordi man derigennem mente at kun
ne erhverve flere Medlemmer, der, i 
Fald de deltog i denne Uddannelse, 
vilde opnaa vi sse Fordele. Det hele 
begyndte som et ganske lokalt Anlig
gende. 

Men da Nyheden først naaede ud, 
modtog man ·aa mange Ansøgninger 
fra alle Egne af Storbritannien, at 
Klubben saa sig nødsaget til at reor
ganisere sit Program, funderet paa 
national Basis. 

For at virkeliggore delte sammen
satte man en Bestyrelse af lokale Bor
gere med Borgmesteren og Borgme
sterinden som Vice-Præsidenter. Og 
ganske naturligt opstod først og frem
mest Kravet om at faa den rigtige Le
der. De fleste af Storbritanniens vel
kendte kvindelige Flyvere søgte Stil
lingen. Og blandt disse valgte Besty
relsen Mrs. Gabrielle Patterson, gift 
med et Medlem af Luftfartsministe
riet. 

;\lan har ikke fortrudt Valget af 
Mrs. Patterson, der er Sjælen i hele 
Organisationen. Da hun blev Leder 
af N. W. A. R., havde hun allerede i 
en Aarrække fløjet med >Air-taxis< 
paa Kontinentet og var desuden den 

første Kvinde i England, der Log 
Eksamen som Flyverinstruktør. 

Da hun begyndte sit Arbejde i Fe
bruar 1938, havde >National Wo, 
men's Air Reserve« ialt 6 (seks) Med
lemmer . . . .. . i Dag har Organisatio
nen over 300 Flyveaspiranter, og det 
er Mrs. Pattersons Mening at aabne 
lignende Kursus over hele Landet. 
Hun har henvendt sig til hvert ene
ste Byraad og baaber paa, at de unge 
Kvinder vil finde samme Forstaaelse 
for deres patriotiske Ønske i deres 
Fødeby, som Londons kvindelige 
Ungdom finder paa Romford. En 
lang Række Flyveklubber bar allere
de tilkendegivet, at de agter at op
rette Filialer af N. W. A. R.-Bevæ
gelsen, og flere er allerede godt i 
Gang med Træningen af kvindelige 
Flyveraspiranter. 

I Øjeblikket er det tilladt at opret
te et N. W. A. R.-Kursus, dersom et 
l\linimum paa 20 af Klubbens Med, 
lemmer er Deltagere. Og det er den 
engelske Mrs. Patterson's Haab, at 
»National Women's Air Reserve« 
maa faa i Hundredvis af Filialer over 
hele Storbritannien med Titusinder 
af fuldtuddannede Medlemmer. 

Vigtigst af alt er den omfattende 
Træning. Den unge Kvinde maa staa 
fuldt paa Højde med sin mandlige 
Kollega, være i Besiddelse af samme 
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Kendskab til sit Arbejde og maa 
kunne udføre selv de haardeste Job 
under nok saa vanskelig en Situa
tion. 

Enhver Kvinde kan blive Medlem 
af N. W. A. R., blot hun er villig til 
at ofre noget af sin Fritid derpaa. 
Formedelst en ugentlig Afgift paa 6d 
har hun Ret til et fuldstændig 
>ground-training course«, som det 
kaldes, og for de, der er i Stand til 
at gaa paa Vingerne for at faa den 
nødvendige og praktiske Undervisning 
i Luften, dækker denne lille Afgift 
paa 6d ogsaa Assurane og Forplej
ning paa et Hospital eller hos en 
Læge for en Sum indtil i: 25. 

Den smukke Uniform, som bestaar 
af en hvid Overall og blaa Halstør
klæder, koster 9 Shilling for Over
all'en, 1 sb. 6d for den blaa Hue og 
2 sb. for Klubemblemet . . . . . . kun faa 
Kvinder vil finde disse Udgifter 
uoverkommelige. 

Naar en ung Pige melder sig til 
>National Women's Air Reserve«, 
maa hun lære en Del Teori, høre Fo
redrag og tage en Eksamen, før hun 
kan begynde det egentlige Flyverkur
sus. Er hun bare almindeligt interes
seret i Flyvning, vil hun hurtigt 
blive mere interesseret og lære me-
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gel mere. Er Interessen ikke særlig 
stor, er det bedre for hende, jo før 
desto bedre, at gaa fra, før Tid og 
Penge er smidt ud. Og det er ikke 
Smaating en kvindelig Flyver skal 
kunne, naar hun endelig faa sit Cer
tifikat som >helbefaren« fra N.W.A.R. 

Der er Meteorologi, herunder Stu
diet af Skyformationer, >Luft-Uro«, 
Vind- og Vejrkort, den internationale 
og britiske Flyvelovgivning, de man
ge forskellige Typer paa Flyvemaski
nemotorer, alle Maskinernes Bygning 
og deres Føring, Luftnavigation og 
selve Flyvningens Teori (herunder 
at kunne manøvrere Maskinen, Lan
ding, Spind etc.), - alt dette er kun 
en Del af, hvad den unge Kvinde 
maa vide, og kaldes hendes >ground 
training«. 

Disse Kursus afholdes paa Chig
well, i Maskinhallerne, i Hangarerne 
eller i Klubbens Lokaler. 

De unge Piger er inddelt i Patruil
ler paa 20, kaldet »Flights«, og de 
mest lovende Medlemmer forfremmes 
til >Flight Leaders«, kendelige paa 
to Stjerner, anbragt foran paa den 
hvide Overall. 

Naar den egentlige »ground trai
ning«-Eksamen er vel overstaaet, ta
ger Mrs. Patterson dem i Luften, og 

Flyvelektionerne begynder. Efter to 
Lektioner er Aspiranterne paa Tale
fod med Flyvningen. Har de først 
været et Par Gange paa Vingerne og 
i Praksis anvendt Styregrejerne, sti
ger Interessen mange Grader, idet 
en hel ny Verden ligger aaben for 
dem. 

To unge Piger, som nogle faa Maa
neder i Forvejen absolut intet vidste 
om Flyvning, har nu deres A-Licens, 
mens andre allerede har taget de før
ste Soloture. 

For Øjeblikekt er >National Wo
mens Air Reserve« indenfor flere 
Felter afhængige af. mandlig Assi
stance. Men saa snart deres egne 
Medlemmer er dygtige nok, er det 
Meningen helt at erstatte Mændene. 

Hver Dag modtager Mrs. Patterson 
Meddelelser fra alle Egne af Storbri
tannien om nye Filialer af N. W. A. 
R., som er oprettet - for hver Dag 
vokser Interessen blandt den kvinde
lige Ungdom, der ikke vil staa hjæl
peløse tilbage, hvis deres Mænd, 
Brødre og Sønner maa forsvare Lan-
det og forlade deres Job ...... det vil 
ikke vare længe, før »National Wo
men's Air Reserve« er en Institution, 
man vil regne med i Whitehall. 

Scot. 
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AIR FRANCE og SYDATLANTEN 
DEN nuværende franske Luftrute fra 

Paris til Santiago i Chile, en Di
stance paa 12.600 km, kan føre sin Be
gyndelse tilbage til den 7. September 
1918, da Fabrikanten af Jernbanevog
ne i Toulouse, Pierre Lalecoere, som 
ogsaa byggede Flyvemaskiner, fore
lagde den franske Regering en Plan 
om Oprettelse af en Luftposttjeneste 
mellem Frankrig, Marokko, Vestafrika 
og Sydamerika. Den første Flyvning 
fandt Sted den 25. December 1918 
mellem Toulouse og Barcelona, og Ma
teriellet, der blev anvendt, var Breguet 
14-T Biplaner, som oprindelig var byg
get til militær Brug. September Maa
ned Aaret efter udvidedes Ruten til 
Casablanca, og for første Gang medto
ges Passagerer. I Begyndelsen blev 
der kun fløjet een Gang om Ugen, men 
allerede i 1922 var man naaet saa vidt, 
at Ruten blev gennemfløjet dagligt. 

El Lalecoere 28 Søluflfartøj, som Mermoz anvendte Lil sin første Flyvning over 
del sydlige Atlanterhav. 

Mulighederne for en Luftrute 
i Sydamerika undersøges. 

1 Begyndelsen af 1925 sendte den 
franske Regering en Ekspedition ud 
for at undersøge Mulighederne for Op
rettelsen af en Luftforbindelse mellem 
Natal i Brazilien og Pernambuco, Rio 
de Janeiro og Buenos Aires. Under Le
delse af Prins Murat tilbragte Ekspe
ditionen 18 Maaneder i Sydamerika, 
travlt beskæftiget med at føre de man
ge Forhandlinger med forskellige syd
amerikanske Stater med Hensyn til 
Overflyvningstilladelse, Køb af Jord 
til Landingspladser, Oprettelse af Ra
diostationer m. m. 

Medens det foregik, var Ruten i 
Juni 1925 blevet udvidet fra Casablan-

ca til Dakar, og den nye Strækning, 
der nu skulde gennemflyves, var i høj 
Grad farefuld. Paa den Tid maatte der 
stadig regnes med Nødlandinger, og 
for at kunne bringe Hjælp til en nød
landet Maskine i disse øde Egne, blev 
der altid sendt to Maskiner af Sted 
sammen, saaledes at den ene Maskine 
kunne flyve videre og rapportere om 
eventuel Nødlanding. Naar Landingen 
udenfor beboede Steder var saa fare
fuld, skyldtes det de krigerske Indfød
te. Flyverne var altid bevæbnede med 
Skydevaaben; mangen en Dyst er ble
vet udkæmpet mellem en nødlandet 
Besætning og de Indfødte, og desvær
re kom det ogsaa til at koste adskillige 
Flyvere og .Mekanikere Livet. 

Med hurtiggaacnde Skibe 
over Sydatlanten. 

I 1927 bliver Selskabet reorganise
ret og faar Navnet Compagnie Genera-

> Ville de Dakar«, en firemotoret Farman Landflyvemaskine, der nu anvendes 
til Postflyvningerne over Sydatlanten. 

le Aeropostale. Under Forhandlinger
ne med de brazilianske Myndigheder 
kom Latecoere i Forbindelse med 
Mal'cel Bouilloux-Laf ont, en stor For
retningsmand med Interesser i Brazi
lien, og han købte Latecoere's Luft
fartsselskab for en Sum af 30 Millio
ner Francs. Bouilloux-Lafont var in
teresseret i Jernbaner i den østlige og 
sydlige Del af Sydamerika samt i for
skellige store Havnebyer som Rio de 
J aneiro og Bahia, og saa snart han 
havde erhvervet alle Aktierne, satte 
han al Kraft ind paa at faa oprettet en 
Flyveforbindelse langs Sydamerikas 
Østkyst, fra Natal til Buenos Aires, og 
denne bliver aabnet den 5. November. 

Det forhaandenværende Flyvemate
riel var imidlertid ikke egnet til An
vendelse over selve Atlanterhavsstræk
ningen, og for at knytte den euro
pæisk-afrikanske Del af Luftforbindel
sen sammen med den sydamerikanske, 
blev der sat nogle mindre, hurtigt
gaaende Fartøjer ind paa Ruten over 
selve Atlanterhavet. Det var nogle 650-
Tons Skibe, der var blevet bygget i 
1920 til den franske Marine til Brug 
for Jagt efter Undervandsbaade. 

Den sidste Del af Ruten, Bueuos 
Aires- Santiago, indvies i Juli 1929. 

De første Flyvninger 
Afrika--Sydamerika. 

Aaret efter indlededes en ny Æra. 
Den 12. Maj 1930 foretager Mermoy, 
Dabry og Gemie den første , kommer
cielle« Flyvning over Sydatlanten 
med et Latecoere-Søluftfartøj. Turen 
fra Dakar til Natal tog 20 Timer. Først 
i Januar 1933 gik den næste kommer
cielle Flyvning for sig. Mermoy førte 
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Luftfartøjet >Arc-en-Cielc, et Couzinel 
lavvinget Land-Monoplan med 3 650 
HK. Hispano Motorer, fra Dakar lil 
Naia) paa 14 Timer 27 Minutter. 

Reorganisationen af den civile Luft
fart i Frankrig i Maj 1933 fører med 
sig, at Aeropostale overlages af Air 

• France. Paa det Tidspunkt blev Posten 
stadig bragt over Alianierhave! om
bord i de gamle U-Baads-,Jagere, og 
man var klar over, al al Kraft maalle 
sælles ind paa al etablere en Lufl for
bindelse over hele Strækningen. Af 
de 10 Dage, som det tog for at befor
dre el Brev fra Paris til Chile, medgik 
der fra 4 til 4 1/2 Døgn til Transporlen 
over Atlanterhavet, og del var for me
get. Det var bevist, al en Flyvemaski
ne kunde lilbagelægge Strækningen, 
idet man baade havde prøvet et Sølttfl
farløj og en Landflyvemaskine, og der
for bestemte man sig til at anvende 
begge Typer. Den første Flyvebaad, 
der blev sat ind paa Strækningen, var 
>Croix du Sudc, en firemotoret Late
coere Flyvebaad, og den forelog sin 
førsle Flyvning den 3. og 4. Januar 
1934. Kort efter blev en anden Flyvl'
baad, en Bleriol 519 >Santos-Dumonl«, 
ogsaa sat ind paa Ruten. 

BRISTOL BEAUFORT 

E N af de 11yeste e11gelske Fly
vemaskinlw11struklio11er er 

den kombinerede Bombe- O(J Rc
kognosceringsflyvema.~kine B ri
s to I Bea ufo r t, som vi brin
ger et Billede af paa Forsiden. 

B r i s t o I B e a u f o r t er en 
2 Motors Landflyvemaskine med 
en ovel'ordentlig stor Aktionsra
dius og anses for at være en af 
Verdem hurtigste Flyvemaski
ner, den er er udstyret med 2 
Bristol 1'aurus ventilløse dob
beltrækkede Motorer, Planerne 
er anbragt midt paa Fu.~elagen 
og Kroppen er helt af Metal, Un
derstellet og Halehjulet trække.~ 
ind i Kroppen under Flyvnin
gen, Motorerne har den nye 
Konstruktion for Luftkøling gen
nem de paa Planernes Forkant 
anbragte Cirkulationsanordnin
ger. 

Dimensionerne for Brislol 
Beaufort er: Spændvidde 17.6 
m, Længde 13.4 m, Højde 4.4 m. 
Yderligere Oplysninger om Mo
torernes Kapacitet og Maskinen:~ 
øvrige Data maa ikke offentlig
gøres. 

226 

I Løbe! af 1934 foreloges Hi Atlan
lerhavslure med Pos!, men endnu var 
de hurtiggaaende Skibe ikke blevel 
overflødige. Del var slaclig en >blan
de! « Luflrule, der blev trafikeret een 
Gang om Ugen, og saaledes blev der 
fortsat indtil den 5. ,Januar 193(i. I 
i\lellemliden var der blevel laget en ny 
Flyvemaskinetype i Brug, den fire
molorede Farman 22 >Cenlaurec, der 
havde en langt slørre Aktionsradius 
end Flyvebaadene. !\led denne Maskin
type blev Befordringsliden for el Brev 
fra Paris !il Buenos Aires redul'ere! 
li! (ili Timer i Modsætning !il :-:I •~ 
Døgn, som del log, naar Flyvcbaadene 
anvend les. 

Hele Sh'ækningen Pm·is-Chile 
h·afike1·es med Flyvemaskiner. 
Siden den 5. Januar 1931i har hele 

Strækningen Paris- Chile være! trafi
keret som en »ren e Flyverute, saa
ledes at et Brev til Brazilien nu er 3 
Dage undervejs og til Chile :i Dage. 
Luftposten fra Paris ankommer til Da
kar Kl. 2,00 Mandag l\lorgen, og en 
halv Time senere starter Poslflyveren 
over Atlanterhavet. 

For Tiden er der tre Farman Land
flyvemaskiner i Anvendelse til Post
befordringen over Sydallanlen, og del 
franske Selskab arbejder Side om Side 
med Deutsche Luflhansa, saaledes al 
der nu er to ugentlige Poslforbindel
ser i hver Retning over det sydlige At
lanterhav. Air France arbejder imid
lertid paa at indsætte store Flyvebaa
de paa Rulen af Hensyn !il Befordrin
gen af Passagerer, og den førsle Pas
sagerflyvning er allerede blevet forela
get. De nye Passagerluftfarløjer er 
Liore 4 7 Flyvebaade med Plads til 8 
Passagerer foruden Besætningen. 

Den 21. Juli 1936 foretog Air France 
sin Flyvning Nr. 100 over Sydatlanten, 
og den 26. Juli 1937 var man naaet 

Luftfartforsikringer 

I 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Praktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

til Flyvning Nr. 200. Den blev forela 
ge! med en Farman 221, og Telegrafi 
sien ombord var den samme Gimie, 
som ledsagede l\lermoz paa hans før.~le 
Allanlerhavsflyvning i 1930. 

Luft11ostbcfm•d1•i11ge11s voldsomme 
Stigning. 

I Løbe! af 1938 blev der iall befor
dret Hi.752 kg Pos! fra Dakar !il Naia) 
og 1!i.270 i modsal Relning. Nedenfor 
bringer vi en Oversigt, der illuslrere1· 
den ~lore Frem~ang, der er skel siden 
1928: 

llakar-Nulal Nalal-Dakur 
1928 (10 ;\ldr.) 310 kg 950 kg 
1929 11i30 » :H80 » 
1930 34110 » 5920 » 
1931 3950 > 6200 » 
1932 4470 " ono » 
1933 6510 » 7710 » 
1934 6570 » 8750 » 
1935 li830 > 9490 » 
1936 9960 » 11220 » 
1937 13990 > 13510 » 
1938 16750 » 16270 ~ 

74430 kg 90230 kg 

Naar der er Forskel paa Mængden 
af befordret Luftpost i de lo Hclnin
ger, skyldes det den Omstændighed , 
at der i Almindelighed er en slorrc 
Postmængde fra Sydamerika !il Eu
ropa end omvendt. Del internalionale 
Bureau i Bern har regnet ud, al der 
aarligt sendes ca 30 l\lillioner Breve 
fra Sydamerika til Europa, medens 
der kun er ca. 21 Millioner i modsat 
Retning. (Shell Avialion News.) 

Codan 
Gummistøvler 
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Ambulanceflyvning 
Skotland • I 

Fra den lille Allanterhavsø North Uist bliver den ordinære 
Trafikmaskine telegrafisk tilkaldt for at flyve en Patient 
til Glasgow, vor Medarbejder deltog i Flyvningen og giver 
en Skildring af de vanskelige Forhold, hvorunder den 
foregik - og den lykkelige Af slutning. 

DER blæste en Orkan over Skotland, 
da en af »Scottish Airwayscs Ma

skiner startede fra Renfrew Aerodro
men paa sin sædvanlige Tur. Samtidig 
startede »Scottish Airwayscs Ambu
lancemaskine mod Øen Tiree for a t 
hente en kvindelig Patient. 

Den ordinære Maskine kæmpede sig 
gennem Orkanen, gennem Snetykning 
og Haglbyger, og vi tænkte paa >Kolle
ga'en«, der var ude i en alvorlig Mis
sion. Vi havde i hvert Fald en Chance 
for at vende om, dersom Vejret skulde 
blive for slemt, naar vi stod ud over 
det aabne Hav - men Ambulance. 
maskinen maatte frem .. ... . det gjaldt 
Liv og Død. 

Vi holdt Kurs mod South Uist, som 
var nemmest at naa i det Vejr, i Stedet 
for at gaa den egentlige og nordligere 
Kurs mod North Uist. De tre Motorers 
Hestekræfter stampede imod det for
rygende Vejr, Islag dannede sig paa 
Vingerne, og Ruderne duggedes fuld
stændig; udenpaa satte sig fin Rim
frost. 

>Saadan et Vejr har vi ikke haft i 
mange Aar,« sagde Radiotelegrafisten 
og udtalte Haabet om, at Ambulance
maskinen vilde kunne naa frem til 
Tree. 

Saa vendte han sig med · et Sæt om. 
Slog den ene Øreklap, han havde be
friet sig for, da han talte, hen over 
Øret igen, lyttede, telegraferede - et 
Minuts Venten, igen tikkede han paa 
Telegrafbordets Nøgle, og igen Aflyt
ten. Han bankede Pilot'en, Captain 
Barclay, paa Ryggen og raabte til ham 
saa højt, at det kunde høres i hele Ka
binen, trods Orkanens Hylen og l\foto
rernes Larm. 

»Urgent call from North Uist,« . . ... . 
saa tikkede han igen og lyttede. 

Efter to Minutters Forbindelse med 
North Uist ændrede Pilot'en Kurs, og 
samtidig telegraferede et E-T-A til Øen 
- expected time of arrival, betyder 
det. Captain Barclay saa paa Uret, 
konfererede med Radiotelegrafisten og 
sagde kort: >We'll malæ it!« -

Mens Telegrafisten sad paa Vagt ved 
sit Bord, kradsede han nogle Sætnin
ger ned paa et Stykke Papir, som han 
rakte bagud, uden vende sig om, Paa 
Papiret stod kort og godt: >Ændret 
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Godt indpakket i tykke Tæpper ligger Patienten paa Baaren, der løftes 11d 
af Maskinen. 

Kurs mod North Uist. 10 Aars Dreng 
har akut Blindtarmsbetændelse. Ope
ration nødvendig straks. Undskyld! « 

Det sidste Ord udtrykte givetvis en 
Beklagelse af, at man ikke var i Stand 
til at overholde Fartplanen. Selv om 
det var indlysende, at Maskinen i et 
saadant Tilfælde lod en Patient gaa 
frem for almindelige Passagerer, og 
vel ingen vilde have protesteret over 
Forsinkelsen, saa var dette korte 
>sorry!« saa typisk for britisk Menta
litet. 

Trods den stærke Modvind gjorde 
Maskinen god Fart og laa relativt ro
ligt i Luften. Ofte var det den rene 
Blindflyvning i flere Minutter, naar vi 
kom ind i massive Skyformationer el
ler en piskende Snestorm. Det piftede 
og hvinede i Bardunerne, men vi be
sejrede Orkanen - de tre Motorer gik 
paa Top-speed. Med sammenknebne 
Læber sad Captain Barclay og stirrede 
ud igennem de næsten tilisede Ruder. 
Af og til konfererede han med Radio
telegrafisten, og sammen studerede de 
Kortet over den Egn, vi passerede. 

Ved at aande længe paa Ruderne 
lykkedes det at danne et Kighul , og 
naar Skydækket tillod det, saa vi det 
oprørte Atlanterhav lige under os. Det 
var umuligt at skimte Antydningen af 
Land. Vi maatte altsaa være halvvejs 

mellem Fastlandet og Hebridcrne. En 
enkelt Gang sank vi i en Luftlomme, 
men ellers gik det støt og roligt frem
ad. Hastighedsmaaleren viste 210 k/T 
- trods det kolossale Modpres. 

Radiotelegrafisten tikkede ·»Scottish 
Q-A-Lc - hvilket betød, at »Scottish 
Air Ambulance< var klar til at lande. 

Saa telegraferede han sil W{O til 
baade North Uist og Rcnfrcw Aero
drom. W /0 betyder, at l\laskincn nær
mer sig Bestemmelsess tedet. Igen et 
Q-A-L. Og kort efter kredsede vi over 
Sollas Airport, Øens Flyveplads. 

Det var ikke nogen morsom Landing 
- for Piloten. Hele Flyvepladsen var 
oversvømmet, og Grønsværen meget 
blød. Tre Gange svævede vi over 
Pladsen, før Captain Barclay bestemte 
sig til at lande. Vindretningen var ikke 
til at tage Fejl af. Den gule Pose paa 
Masten stod stift ud i Luften, opspilet, 
sprængfærdig. Og ingen Steder var 
Antydning af Læ for Orkanen, som 
herude paa Øen syntes endnu stær
kere. 

De tre Motorer sagtnede Farten, vi 
rundede endnu en Gang Aerodromen. 
Man kunde tydeligt se en Gruppe 
Mennesker staa udenfor det lille Hus, 
hvor Lufthavnens Mandskab boede. I 
susende Fart gik det skraat ned mod 
Grønsværen. Det gjaldt om at holde 

C 

J 

1 



.. 

A/s DANSK-ENGELSK BENZIN & PETROLEUMS CO., SHELL-HUSET, KØBENHAVN V. 

229 



Tungen lige i l\lunden. Vi fo'r forbi en 
Række Træer, der i del Øjeblik ligne
de en Stribe. Lavere og lavere gik Ma
skinen. Vi tænkte alle del samme: 
hvor blød er Grønsværen! - det 
gjaldt jo om ikke at lande Maskinen 
paa Næsen eller knække en af Vin
gerne. 

Saa kom del forste Bump, saa et til 
...... Farten log af. Igen et Bump 
nej, vi klarede den. 

Henne foran Huset vinkede de for
!->amlede l\lenne:-.ker til os, men,; vi gled 
de sidste l\leter over Gron!->Væren ..... . 
nu gjaldt det om ikke al sidde fast i 
den bløde Undergrund. l\lolorerne fik 
Gas igen, og nogle Sekunder efter løb 
l\laskinen op paa the tarmac del lil
le Stykke af Flyvepladsen, som var ce
menteret. 

Blaafrosne saa de arme l\lennesker 
ud, men øjensynlig glade o,•er, at vi 
var kommet. I Radioen havde de fulgt 
l\laskinens Tur, og det har sikkert ikke 
,•æret uden bange Anelser. Inde i del 
!ile Hus laa paa en Baare, indpakket i 
lykke Tæpper, den lille Donald, bleg 
og med feberagtige Øjne. Men da 
Captain Barclay bøjede sig over ham, 
smilte han og sagde med spæd Stem
me: »Thmzk you" Capt'n; jeg vidste, 
De vilde komme! « 

Ved Siden af stod hans Mor, en lille 
mager Kvinde, indhyllet i el stort tykt 
Sjal. Trods sit bekymrede Udtryk lyk
kåedes det hende al fremtvinge et 
Smil, da den lokale Doktor kort sagde: 
>Now, ctll is well.« 

Pilol'en fik hurtigt Ild paa en Ciga
ret, idel han mumlede, at den havde 
han længtes efter længe. Og mens han 
nød den liflige Gold Flake, bar to 
Mand den 10 Aars Dreng ud til !\faski
nen, lwor Radiotelegrafisten fik Baa
ren anbragt, som Reglementet fore
skriver. Tænderklaprende blev den 
lille Drengs l\lor hjulpet op i Kabinen, 
og da hun var paa Plads, smed Cap
tain Barclay den halvtrøgne Cigaret 
og var med fire store Spring oppe paa 
Vingen, for el Øjeblik efter al dukke 
ned i Førerrummet forude. 

De tre l\lotorer sang igen, da vi 
langsomt rullede hen over Cementen; 
men i samme Øjeblik, vi naaede Grøn
sværen, borede del ene Hjul sig ned i 
en forrædderisk l\ludderpol - og vi 
kom ikke ud af Stedet. Først efter 
nogle Minutters l\lanøvreren lykkedes 
det at komme klar igen, og efter al 
være sluppet heldigt ned i det yderste 
Hjørne af Aerodromen, satte vi af 
mod Vinden for fuldt Drøn. Der var 
handicap i den Start: den blode 
Grønsvær og Orkanen, som gik lige 
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imod ...... men Captain Braclay svin-
gede sin Maskine flot op over Nabo
markens Trægærder - nøjagtig de 
l\leler oppe, han havde beregnet. 

Vi kred!->ede over Sollas el Øjeblik og 
satte saa Kursen mod Glasgow. 

Saasnart vi var paa Vingerne, log 
Radiotelegrafisten fat med Af:-.endel
sen af Meldinger. Den lille Dreng smi
lede, naar han af og til kiggede ned til 
ham. Til al .begynde med sad l\Iode
ren og holdt sig krampagtigt fast i Sæ
dets Armlæn, men opdagede hurtigt, 
al Flyvning ikke var en:-.belydende 
med al blive ka!->lel omkring i Kabi
nen. Og paa Spørgsmaal fra Radio
telegrafisten svarede Drengen, al han 
ikke mærkede, vi var i Luften og 
det var han skuffet over! 

Paa smaa lo Timer var vi tilbage i 
Glasgow, lrocb en :-.lærk Sidevind 
hvis man da kan kalde den hylende 
Orkan for Vinci. 

En Ambulance stod parat paa Ren
frew Aerodromen og kørte straks 
Drengen, fulgt af sin 1\Ior, til Hospita
let i Glasgow, hvor han med det sam
me kom paa Operationsbordet. Vi er
farede, al den egentlige Ambulance
maskine var kommet tilbage i Rekord
tid paa 55 Minutter med delvis Ryg
vind - eller over tyve l\linutter hur
tigere end normal Flyvelid ! 

Og det var en velfortjent Kop stærk 
Te og Cigaret, Captain Barclay nød i 
Restauranten, da en Kollega fløj de 
forsinkede Passagerer Lil deres oprin
delige Bestemmelsessted. l\len de ind
rømmede selv, al de saamænd gerne 
havde betalt for Ekstraturen - for 
den var en Oplevelse, der ikke alene 

havde været dramatisk, men ogsaa 
vist >almindelige Dødelige«, al del 
ikke er uden Grund, Flyverne af Ung
dommen kaldes Luftens Helle. 

En livsvarig Beundrer har Captain 
Barclay og hans Folk uden Tvivl i 
den lille Donald og alle hans Kamme
rater paa den fjerne Atlanterhavso. 

Del er vel næsten overflødigt al 
nævne den kolo~sale Betydning " scol
lish Air Ambulance« har for .de man
ge hundrede Øer, som omgiver Fast
landet. 

Ved Hjælp af Telefon, Telegraf eller 
Radio kan man nu tilkalde Luftambu
lancen, som har Service Dag og Nat. I 
Skotland er denne Ambulaneeservice 
kun li dl over fire Aar gammel, idel 
den første Fly,·ning af denne Art fan dl 
Sled i Januar 1!135. l\len i tic forlolrn' 
Aur har Luftambulancen tilbagelagt 
Tusinder af Kilometer og foretage! 
utallige Flyvninger i godt , daarl igt og 
orkanagtigt Vejr. 

Det er værd al bemærke, at baadl' 
rige og faltige kan benytte Ambulan
cen. Kan en Patient betale, gør han 
det, selvfolgelig; men er han fattig, 
spiller det ingen Rolle. Den lokale 
Doktor tilkalder Luftambulancen, ou 
enhver Patient vil blive tramporlerel 
fra selv den fjerneste 0 Lil Ho,pitalel 
i en af de store Byer i Lobel af Ti 
mer, hvor del i mange Tilf,clde vildl' 
tage Dage at naa Fa:-.tlandet. 

>Scottish Air Ambulance« nyder en 
mindre Statsunderstøttelse - selv_ 
følgelig, bør man sige. Scot. 

Næste Artikel: 
Skollnncl - lrlaml - Englnnd 
med Hailwny Air Sen·ices. 

Etter Ankomsten til Renfrew Flyveplads bringes Patienten over i den ven
tende Ambulance. 
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Brugbarhedsgræsen ·for vore 
BlindØyvningsinstrumenter 

Drejningsviseren - Møgnefkompøssef - RefningsgJroen 
Ved Flyverløjtnant W. Fabian 

FRE:\ISKHIDTENE inden for Blind
flyyningen og de derved opnaaede 

Nøjagtigheder i Navigationen gør del 
muligt for rn, i Dag at gennemføre 
Flyvninger sch i del allerdaarlig!>te 
Yejr. l\Icn endnu i Dag bliver selv den 
mest øvede Blindflyver af og Lil stil
let over for Opgaver, som bereder 
ham Vanskeligheder. Delle tillægger 
Flyveren alt for gerne Mangler \'ed 
sine Blindflyvningsins trumenter 
og ikke helt med Urette. Dog glem
mer han herved ofte, at alle Ins tru
menter kun er Hjælpemidler, som 
skal erstatte ham Sigtbarheden gen
nem Skyerne og hans Erfaring. Han 
tager ikke Hensyn til, at enhver Er
statning er behæftet med Mangler og 
Grænser, som man maa kende for al 
kunne anvende et Erstatningsmiddel 
rigtigt. 

Disse Mangler og Grænser i Anven
delsen af vore til Blindflyvning vig
tige Instrumenter vil i det følgende 
blive omtalt for at holde Flyveren for 
Øje, hvad han kan forlange af sine In
strumenter, og med hvilke Fejlmulig
heder han maa regne. Samtidig skal 
herved for Instrumentingeniøren 
fremhæves de Mangler, som hans In
strumenter endnu i Dag er behæftet 
med. 

Drejningsviseren. 

Drejningsviseren er kendt som det 
vigtigste Blindflyvningsinstrument, 
fordi den alene for den øvede Flyver 
er tilstrækkelig til at muliggøre den 
sikre Føring af et Luftfartøj - i det 
mindste for et Stykke Tid. 

Dens Yirkemaade beror paa Præci
sionen af en Gyro, hvis Rotations
akse under Flyvning lige ud ligger 
parallel med Luftfartøjets Tværakse 
(Y-Aksen) i en Ramme, der er dreje
ligt fastgjort parallel med Luftfar
tøjets Længdeakse (X-Aksen). Drej
ning af denne Gyroramme modvirkes 
af en Fjeder, naar en Drejning af 
Luftfartøjet omkring den lodrette 
Akse (Z-Aksen) - altsaa en Kursæn
dring - lader Gyroen præcisere. 
Den under Flyvning ligeud til enhver 
Tid givne Stilling af Gyrorammen 
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over for sin Nulstilling vises af en 
Viser. 

Drejningsviseren er altsaa el Nulin
strument og kan derfor - strengt 
taget kun arbejde rigtigt som cl 
saadant, d. v. s. at Nulstillingen al
lerede ved del mincbte Viserudslag at
ter maa hidfores ved Hjælp af tilsva
rende Horbevægel:..er. Som bekendt er · 
dette imidlertid i Praksis hverken 
muligt eller del, man ønsker, da man 
jo ogsaa vil flyve i Kurver med og 
efter Drejningsviseren. 

Ved Drejningsviseren vil derfor fol
gende være at tage i Betragtning: 

1: Naar - under n\)jagtig Flyvning 
ligeud - Gyrorammen og dermed 
Gyroaksen ligger nøjagtig vandret, 
reagerer Drejningsvi~eren kun over 
for en Kursændring. Udslagets Stør
relse er herved afhængig af Luftfar
tøjets Drejningshastighed omkring 
den lodrette Akse (Z-Aksen), Gyro
kraften - det vil først og fremmest 
sige Gyroens Omdrejningstal -, og 
af Fjederkraften. 

a) Ved luftdrevne Drejningsvisere 
er Sugningen afhængig af forsk. Fak
torer, som ændrer sig under Flyvnin
gen. Ogsaa vore Sugeregulatorer er 
ingen Præcisionsinstrumenter. Ved 
Temperaturens Indvirkning ændrer 
Mellemrummene i Lejerne sig og der
med Friktionen, som modvirker Gy
roens Drivkraft. Under Flyvning kan 
der altsaa indtræde en Ændring i 
Gyroens Hotationshastighed, uden at 
Flyveren har nogen Mulighed for at 
overvaage det. 

b) Fjederkraften, som modvirker 
Gyropræcisionen, er !>aaledes afmaall, 
at den virker i mindre Grad ved smaa 
Gyroudt,lag end ved større Udslag. 
Drejningsviserens Følsomhed er der
for størst i Nærheden af Nulstillin
gen og bliver mindre ved hurtigere 
Kursændring. 

2: Naar Luftfartøjet hænger med 
det ene Plan, danner Gyroak~en en 
Vinkel med det virkelige Horisont
plan. Saasnart Luftfartøjet bliver ret
tet op eller Planet trykket ned, kan 
det medføre et Udslag af Drejningsvi-

seren, allsaa uden at der behøver at 
indtræde en Kursa~ndring. 

3: En lignende Fejl kan ogsaa op
træde ved Drej, der er forbundet 
med en Højdeændring, naar Gyroak
sen ikke ligger i del virkelige Hori
sontplan. Ved vore Drejningsvisere 
er Gyroudslaget for det almin
delige Drej: med en Drej
ningshastighed paa 2° pr. Sek. (Vi
serudslag paa 1 Viserbredde) af
passet saaledes, at det ved en Egen
hastighed paa 200 km / T svarer til 
Luftfartøjets Krængning i Drejet, og 
Gyroaksen allsaa derved forbliver i 
det virkelige Horisontplan. Dette gæl
der imidlertid kun for den nævnte 
Drejningshastighed og Egenhastig
hed, da Luftfartøjets Krængning i 
Drejet afhænger af disse to Størrel
ser. Ved andre Drej maa man derfor 
regne med en noget fejlagtig Visning, 
saasnart Højden samtidig ændres. 

4: Naar Gyroaksen ikke ligger i det 
virkelige Horisontplan, bliver ogsaa 
Drejningsviserens Følsomhed o\'er 
for Kursændringer mindre. Da er 
nemlig Hastigheden, hvormed Gyro
aksen ændrer sin Retning - og den
ne maales - mindre end Luftfar
tøjets Drejningshas tighed (Afb. 1). 
Naar altsaa en Luftfartøjsfører har 
indstillet sin Drejningsviser med til
svarende Indstilling af Følsomheds
regulatoren ved f. Eks. en Egenha
stighed paa 200 km/ T saaledes, at 
den ved en Drejningshastighed paa 
2 pr. Sek. viser et Udslag paa noj
agtigt een Viserbredde, saa gælder -
bortset fra en mulig Ændring i Sug
ningen - denne Indstilling ikke me
re nøjagtigt ogsaa for en Egenhastig
hed paa 400 km / T, men maa paa 
Grund af Luftfartojets større Kræng
ning ændres saaledes, at Følsomhe
den bliver større. Af samme Grund er 
Drejningsviserens Følsomhed ved me
get krappe Drej (med over 60° Kræng
ning) ringe. Ved f. Eks. et Drej uden 
Højdeforandring med 90° Krrongning 
er Drejningsviserens Udslag lig Nul, 
da der ikke kan virke nogen Præci
sionskraft, idet Gyroaksen kun for
skydes parallelt med sig selv. 
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Gyroaksens Afvigelse fra Horisonten. 

Afhængigheden mellem D1·ejningsvise
rens Følsomhed og Gyroaksens Hæld

ning i Forhold til Horisonten. 

Magnetkompasset. 

Magnetkompasset tjener til Bestem
melse af Kursen og til stadig at kun
ne overvaage denne. Dets Virkemaade 
beror derpaa, at en horisontalt op
hængt Magnetnaal søger at stille sig i 
samme Retning som det paa Stedet 
herskende magnetiske Felts horison
tale Komposant, altsaa især det jord• 
magnetiske Felts. 

Kompassets Brugbarhed og dets 
Nøjagtighed ved Blindflyvning er i del 
væsentlige begrænset af Deviationen, 
Hældningsfejlen og Følsomheden over 
for Rystelser. 

1 : Magnetkompassets Deviation 
fo sllægges paa Basis af en Kompen
sering, lader sig altsaa beregne under 
Flyvning. Dog gælder en Deviations
ben•gning - strengt taget - kun paa 
selve Tidspunktet for Kompenserin
gen. Under Flyvning kan der optræ
de Fejl, som der kun til en vis Grad 
kan tages Hensyn til, og paa hvis 
nærmere Aarsager der her ikke kan 
gaas i Enkeltheder. 

a) Deviationen hidrører tildels fra 
halvfast Magnetisme, som med Tiden 
- endda under en enkelt længere 
Flyvning - kan ændre sig eller ny
dannes. 

b) Deviationen for et Kompas, der 
er anbragt i Nærheden af en Jævn
strømsledning, kan ændre sig meget, 
naar denne Ledning fra Tid til an
den gennemstrømmes af forsk. 
Strømstyrker, altsaa naar den f. Eks. 
fører til Radioanlæg, Signalanlæg, 
Projektør, Motorer til Bevægelse af 
Understel, Anretning til Bombeudløs
ning o. s. v. Ligeledes kan der ved 
, vagabonderende Jævnstrømme« op
træde stærkt svingende Deviations
fejl, naar det elektriske Anlæg flere 
Steder _er forbundet)il Luftfartøjets Stel. 
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c) Deviationen hidrører tildels fra 
Jern- og Staaldele, som under Flyv
ning forandrer Stilling i Forhold til 
Kompasset, f. Eks. magnetiske Styre
grejer, bevægelige Sæder, Dele af Un
derstel, Vaaben, Bomber o. s. v. 

d) Ved Flyvning over meget lange 
Strækninger, som fører over Egne 
med jordmagnetiske Felter af vidt 
forsk. Horisontalintensitet (f. Eks. 
fra Tyskland til Troperne), kan De
viationen ændre sig, fordi Kompen
seringen altid kun gælder for en be
stemt jordmagnetisk Bredde. Paa la
vere magnetiske Breddegrader er 
Kompasset altsaa overkompenseret. 

2: Kompassets Hældningsfejl be
virker en Fejl i Visningen ved Dre.i 
og øvrige Accelerationer ( nordlige og 
sydlige Drejningsfejl), fordi Kom• 
passets Magnetsystem derved stiller 
sig vinkelret paa den tilsyneladende 
lodrette (Z-Aksen). Her indvirker ik
ke mere det jordmagnetiske Felts Ho
risontalkomposant paa Kompasnaa
len, men den Komposant, der svarer 
til dens Drejningsplan (Afb. 2). Der
ved opstaar ogsaa den stærkt pend
lende Kompasvisning i uroligt Vejr 
og ved kun smaa Forandringer i Kurs 
og Højde. 

3: Kompassets Følsomhed over for 
Rystelser kan fremkalde betydelige 
Fejlvisninger. Magnetsystemet paa
virkes nemlig ikke alene af et magne
tisk, men ogsaa af et mekanisk-dyna
misk Forstyrrelsesfelt, f. Eks. naar 
der til Stadighed overføres Stød i 
samme Retning paa Magnetsystemet, 
hvilket ikke kan undgaas i et Luftfar
tøj, samt naar Magnetsystemet ikke 
er fuldkommen symmetrisk opbyg
get. Vore ældre Kompastyper, som 
tildels i denne Henseende lader me
get tilbage at ønske, kan derfor ved 
visse som oftest store Motoromdre.i
ninger være behæftet med Fejl paa 
flere Grader, som skyldes Rystelser. 

4: For at Kompasrosen kan hænge 
vandret, maa Magnetsystemet afba
lanceres - paa nordlig Bredde maa 
saaledes Sydenden belastes - hvor
ved der fremkommer en ubalanceret 
Masse, der optræder som Pendul. Paa 
Gnmd af Inertien vil denne Vægt 
søge agter- eller fremefter, naar 
Luftfartøjet accelerer op eller ned, 
d. v. s. at Kompasset under disse For
hold vil vise galt. Denne Fejl er størst 
paa østlige og vestlige og mindst paa 
nordlige og sydlige Kurser. Kun 
under Flyvning ligeud med konstant 
Hastighed udelukkes Accellerations
fejlen. , ..,,,.7 
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"" Sand misvisende Kurs . 

Kompassets Afvigelse i Tyskland paa 
Grund af Hældning. 

Kurve I: Egenhastighed: v = 200 
km/ T, Drejningshastighed: w 
1°/s. henholdsvis: v = 400 km/ T, 
W = ½ 0 / s. 

Kurve II: Egenhastighed: v = 200 
km / T, Drejningshastighed: w 2° /s. 
henholdsvis: v = 400 km / T, w = 
1 °/s. 

J(urve III: Egenhastighed: v = 200 
km / T, Drejningshastighed: w 
3°/s. henholdsvis: v = 400 km/ T, 
w = 11/2°/s. 

Kurve IV: Egenhastighed: v = 200 
km /T, Drejningshasti-ghed: w = 4°/s. 
henholdsvis : v = 400 km/T, w = 
2°/s. 

+ betyder for stor Kompasvisning 
ved Højredrej henholdsvis for lille 
Visning ved Venstredrej. 

+- betyder for stor Kompasvisning 
ved Venstredrej ~henholdsvis for liIIe 
Visning ved Højredrej. 

Retningsgyroen. 

Retningsgyroen muliggør en mere 
nøjagtig Kursflyvning end Magnet
kompasset, idet den giver en sving
ningsfri \'isning uden Hældningsafvigelse. 

Dens Virkemaade beror hovedsage
lig paa Bestræbelsen for ve.d Hjælp 
af en fuldkommen kardansk ophængt 
Gyro med under vandret Flyvning 
vandret liggende Akse at bibeholde 
en een Gang indstillet Retning af Ak
sen i Rummet, ogsaa naar Ophæng
ningshuset - d. e. Luftfartøjet -
ændrer sin Retning. Rctningsgyroen 
installeres i tyske Luftfartøjer nu kun 
i Forbindelse med et Magnetfjern
kompas og understøttes automatisk 
af dette, saaledes at dens Nøjagtighed 
er under Indflydelse af Kompassets. 

Hvor Retningsgyroen er installeret 
selvstændigt, maa den paa Grund af 
Udvandringen under Flyvning ind
stilles efter et Magnetkompas med ca. 
15 Min. Mellemrum. 

1 : Retningsgyroen - betragtet for 
sig selv - bibeholder kun Gyroaksens 
een Gang indstillede Retning, saalæn
ge ingen forstyrrende Kræfter ind
virker paa Aksen, f. Eks. ved Stød, 
Vold, stor Friktion i Lejerne, eller 
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naar Gyro-Ophængningsrammen paa 
Grund af voldsom Krængning af 
Luftfartøjet kommer til at >slaa 
imod« i Yderstillingen. Disse forstyr
rende Paavirkninger - indtil de 
sidst nævnte - kan ved vore nuvæ
rende Retningsgyroer, allerede naar 
de kommer nye fra Fabrikken, for
aarsage en Udvandring paa indtil ca. 
5° inden for et Tidsrum af 15 Min., 
hvilket dog under Flyvning ligeud for 
det meste elemineres ved Støtte fra 
Magnetkompasset. Kommer imidlertid 
ved stor Krængning (over 45°) en 
Gyroramme til at >slaa imod«, kan 
der optræde Fejlvisning paa op til 
180°, for hvis Kompensering Støtte 
fra Kompasset ikke virker hurtigt 
nok. Efter krappe Drej eller Kunst
flyvning maa Retningsgyroen altsaa 
atter indstilles paany. 

2: Understøtningen af Retningsgy
roen ved Hjælp af et Magnetkompas 
foregaar ved vore nuværende Anlæg 
paa den Maade, at Gyroen, saasnart 
det tilhørende Magnetkompas viser 
en Afviqel~e frn df'n indstillede Kurs, 
af elektriske Kræfter og Præcisions
kræfter drejes et tilsvarende Stykke. 
Hastigheden, hvormed denne med
følgende Drejning foregaar, er med 
en største Værdi paa ca. 2° pr. Min. 
afpasset saaledes, at den ved de oven
nævnte forstyrrende Kræfter betinge
de langsomme Udvandring af Gy
roen bliver udlignet, idetmindste saa
længe et vist Antal Driftstimer ikke 
er overskredet ( stor Friktion i Lejer
ne). Paa den anden Side overføres 
Kompassvingninger, der opstaar som 
Hældningsfejl i uroligt Vejr og ved 
smaa Afvigelser fra Kursen, praktisk 
talt ikke paa Gyrovisningen ved den 
lille Hastighed, hvormed Gyroen føl
ger Magnetkompasset. Efter større 
Drej - f. Eks. et 180°-Blindflyvnings
drej fra W til E eller omvendt - kan 
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imidlertid en længere eensidig Kom
pashældningsfejl godt dreje Gyroen, 
saa den viser flere Grader galt. 

3: Forudsætningen for det rigtige 
Samarbejde mellem Retningsgyroen 
og Magnetkompasset er en nøjagtig 
Flyvning paa den indstillede Kurs 
efter Retningsgyroen, hvilket f. Eks. 
ved Tilkobling af en automatisk Si
destyrer er fuldkommen sikret. Ved 
alm. Flyvning (med Haanden) maa 

.der idetmindste aldrig afviges fra den 
indstillede Kurs i længere Tid, fordi 
dette da medfører en ufrivillig (og 
fejlagtig) Drejning af Gyroen, eller 
ogsaa maa Kompasset kobles fra og 
Gyroen indstilles paany. 

4: Under Flyvning paa store geo
grafiske Bredder taber Retningsgy
roen ogsaa i Værdi som Retningsvi
ser, fordi Gyroaksen altid søger at 
bibeholde sin Retning i Rummet, alt
saa søger at skære hver Meridian 
under forsk. Vinkel. Denne Fejl er 
paa vore Breddegrader kun lille og 
ved Hjælp af Kompasunderstøtnin
gen fuldkommen kompenseret. I Nær
heden af Polerne maa Retningsgyroen 
fortløbende indstilles f. Eks. efter et 
Solkompas. 

DET FOREN EDE 

De berømte 

Ambulancedagen i Hobro 
En Flyvemaskine for 1 Krone! 

HOBRO afholder i Aar sin Ambula11-
cedag for 20. Gang, oprindelig 

blev Dagen startet for at skaffe Ho
broegnen en Ambulance, men den er 
nu gaaet over til at blive en fast aar
lig Begivenhed, hvor man ved Salg af 
Kuponhefter, Tombola o. lign. skaffer 
Byen en Indtægt, der gaar til et saa 
udmærket Formaal som Røde Kors og 
lignende Institutioner. 

Kuponheftet har i Aar en særlig 
Flyverinteresse, idet Hovedgevinsten 
er en Cub Sportsflyvemaskine til Vær
di ca. Kr. 12.000.- , som kan vindes 
for 1 Krone! Det er vist første Gang 
i Flyvningens Historie, at man faar 
Chancen for at komme i Besiddelse af 
en Flyvemaskine for dette beskedne 
Beløb. 

De ved Ambulancedagen indtjente 
Penge gaar udelukkende til velgøren
de Formaal, og der er gennem Aarene 
uddelt ialt 115,032 Kr. 

Ambulancehefter, som kun koster 
en Krone, kan rekvireres franco ved 
Indsendelse af Beløbet til Ambulance,. 
komiteen i Hobro, Giro Nr. 6634. 

-BEMZIN
PETAOLEUM 
-PARAFFIM
BHMDSELSOLIE 

OLIE KOMPAGNI 3/s 

P. 4. L. 

HUSUN 
Aperiodishe Kompasser 

ALFRED RAFFEL A/s København C.6395 
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MEMEL!!!!!!ROM 
En Distanceflyvning paa 8500 km 

TJskeren Wellershøusen vinder Mussolini-Pokølen 

\'i11clere11 af M11ssoli11i-Pokale11, Flyveren Wellersha11sen og ham Obse!'Valør 
Dr. ](eller, mecl deres Maskine Si 202 l/11111111cl . 

DEN første Verden~kongres for Luft
fartspressen fandt Sted i Hom i 

Dagene 5.- 13. Juni. I Forb indel•c 
med denne blev der afholdt en inter
national Konkurrence i Distanceflyv 
ning over en Distance paa 8500 km. 
Starten foregik i l\lemel, og l\laalct var 
Litloria ,·ed Rom. Str.ckningen var 
lagt i Zig-zag med Landing i en 

KZ11-SPORT 
Max.-Hastighed 220 km /T 

Rejsehastighed 200 

Landingshastigh. 70 
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!\længde Lufthavne unclenejs, og hele 
Hulen blev gennemfl sljet af den hur
tigste Deltager paa 10 Dage. Vinder 
blev den tyske Flyver Wellershausen 
med Dr. Keller 1,0111 Ob~ervator, de fløj 
en Si 202 Humme! kon~tnieret af Sie
hel Flugzeugwerke, og erobrede der
med den af l\lussolini udsatte Pokal 
for den hurtig-;te Flyvning. 

~ 
AIRPLANE OIL 

THE TEXAS COMPANY A/s 
KØBENHAVN 

• Si 202 l/11111111l'l er et laningct l\lo
noplan og en udpncget Sports- o: 
Hejseflyvemaskine, Hchehaslighcclcn 
er 140 k1111T., den stiger indtil 4:-J00 
m og har en Aktionsradius paa 500 
km. l\lotoren er en 2 Liter Ziindapp 
paa 50 HK. 

Kort over Zig-Zag-Flyv11i naen lll cmc/ 
- Rom over en /Jislance JHW S!ifiO km. 

• 

.. 
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ALFRED RAFFEL 

.> 

SMITH'S AIRCRAFT INSTRUMENTS 
ENEFORHANDLER 

KØBENHAVN C.6395 
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Fra Dansk Svæveflyver Union's 
Lejr ved Lønstrup 

T ØRDAG den 1. Juli var Ankomsl
L dagen for de tyske Instruktø,rer, 
der af >Aero-Club von Deutschlandc 
var blevet stillet til Unionens Raadig
her i Juli Maaned. Anmeldelsen lød 
paa Ankomst til Aalborg Kl. 14.30. 

>Aero-Club von Deutschland« hav
de en Repræsentant til Stede i Aal
borg, idet Herr Fritz Pappenmeyer 
var fløjet i Forvejen med D. D. L.'s 
Trafikmaskine. Endvidere var 
Unionens Formand Kaptajn H. H. 
Nielsen, Oberstinde Harriet Førslev, 
Løjtnant Fritz Rasmussen, Løjtnant 
E. Greve Frijs og flere Medlemmer af 
>Aviator«, Aalborg, mødt for at mod
tage Tyskerne. 

Aalborgs flyveinteresserede Borg
mester, Herr M. Jørgensen, var ogsaa 
til Stede. 

Vejret var imidlertid saa slet, al det 
var umuligt at overholde Ankomstti
den, kraftige Tordenbyger og lavt
hængende Skyer tvang til Afvigelser 
fra den lige Kurs, og da der tillige 
var Modvind kunde Strækningen Es
bjerg- Aalborg ikke gennemflyves 
uden Mellemlanding. 14.45 modtog 
Lufthavnen telefonisk Melding om, at 
baade Svæveplan og Motormaskine 
var gaaet ned paa Hyllested Gaard 
Syd for Løgstør paa Grund af Ben
zinmangel. Kaptajn H. H. Nielsen og 
Løjtnant F. Rasmussen fløj en ekstra 
Dunk til Hyllested Gaard, hvorefter 
det lykkedes at komme til Aalborg i 
nogenlunde Opholdsvejr. 

Del var Unionens Hensigt, al lade 
det tosædede Plan >Kranichc, som 
de kom med, udføre lidt Propagan
daflyvning over Aalborg, og Byens 
Borgmester havde indstillet sig paa at 
kunne se sin By fra et lydløst Svæ
veplan, men de lavt liggende Skyer 
forhindrede desværre saadanne Flyv
ninger. 

* 
Søndag den 2. Juli blev Lejren offi

cielt indviet, men ogsaa denne Dag 
maatte man undvære at se Planerne 
i Luften, idet der blæste en overor
dentlig kraftig Vestenvind, der umu
liggjorde Flyvemaskineslæb. Kaptajn 
H. H. Nielsen talte i Unionens nye 
Hangar til de Svæveflyvere, der var 
mødt til Undervisning i de første 14 
Dage og introducerede de to tyske 
Instruktører, Fengels og Wettstein. 
Kaptajnen beklagede, at vi ikke kun
de vise Flyvning for alle de mødte 
interesserede fra Aalborg og Lønstrup 
og manede iøvrigt vore egne Flyvere 
til hver især at gøre sin Indsats for 
Opnaaelse af gode Resultater. Ordet 
blev herefter givet til H. B. Høyner, 
der har forestaaet Tilrettelæggelsen 
af Lejren o. m. a. Med en Tak til alle, 
der har hjulpet Unionen økonomisk 
og paa anden Maade med at gennem
føre Bygning af Hangaren, lod Høy
ner Unionens Flag gaa til Tops over 
Hangaren, hvor i Forvejen Danne
brog og det tyske Flag vajede. 

landingskæde. - En af de Figurer, man anvender som Ordrer til Landinq 
for et bestemt Plan, der flyver i Hangen. 
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Unionens Formand, Kaptajn H. Hein
rich Nielsen, og Næstformanden (Lejr
lederen) H. B. Høyner, ved en ·-,,Gru-

nau-Baby«. 

Mandag paabegyndtes Flyvningeu
ne, men Vejrforholdene var stadig 
ugunstige, saa det første Par Dage gik 
i Hovedsagen med Udbedring af 
Pladsen o. l.; der er bl. a. udfærdiget 
to Startbaner, · saaledes at der nu og
saa kan øves Flyvemaskineslæb paa 
Pladsen, hvilket selvsagt er et overor
dentligt stort Gode. 

* 
Indtil 15. Juli har der kun været 

Mulighed for Hangflyvning paa 3 
Dage, og da Vejret paa mange af de 
øvrige Dage har været stærkt byget 
og stærkt blæsende, er Resultatet md
til 15. Juli rent flyvemæssigt ikke saa 
stort som ventet. 

Dog har 3 Medlemmer opnaaet A. 
Certifikatet, nemlig Heinz Larsen, 
Den Tyske Svæveflyvergruppe, Børge 
Johansen, Roskilde Svæveflyveklub 
og Aage Kressner, Københavns Svæ
veflyveklub. 

Paa Dagene med Hangvind har 
Kleppin, Leder af Den Tyske Svæve
flyvegruppe, udført Varigbedsflyv
ning til Sølv-C (5 Timer) og Lyng
høj Olsen fra Vordingborg udført de 
krævede Flyvninger til >Overland
Cc. - Det er • første Gang, at Betin
gelserne er opfyldt for et >Overland• 
C« i Danmark. 

Ingeniør Nielsen, Aalborg, prøvede 
et Par Gange at flyve 5 Timer, men 
naaede ikke at gennemføre. 

Oberstinde Førslev fløj ofte i Han
gen, men kun Træningsflyvninger, 
da Oberstinden jo forlængst er i Be
siddelse af de Certifikater, man her 
kan opnaa. 

Ved Spilstarter anvendtes i Begyn
delsen >Aviator«'s Spil, men dette 
strejkede pludselig en Dag, og da der 
ikke var andre Klubber i Lejren, der 
havde Spil, de kunde stille til Raa
dighed, telegraferede Lejrledelsen til 

• 
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Slagelse Svæveflyveklub, som var 
overordentlig imødekommende, idet 
de straks samme Dag afsendte deres 
Spil til Lejren. 

Ved Flyvemaskineslæb har Kaj 
Broch, Aalborg, aflagt Prøve for Til
ladelse til at føre Svæveplan, der bli
ver trukket af Motormaskine. 

Fra 1.- 15. Juli har der ialt været 
udført 25'() Starter, hvoraf ca. 60 i 
Flyvemaskinslæb. 

Paa Dage med hæderligt Vejr har 
Unionen kunnet glæde sig over man
ge interesserede Tilskuere; der har 
saaledes • til 14. Juli været ca. 400 Bi
ler paa Lejrens Parkeringsplads. 

* 
Søndag den 16. Juli skulde Unionen 

afholde en Propagandadag med Flyv
ninger med >S. 38« i Spilstart og 
:>Kranichc og >Grunau Baby« i Fly
vemaskinslæb. Flyvningerne skulde 
paabegyndes · Kl. 14.30, men da Vej
ret fra Kl. 10 Form. var stadig Regn 
over det meste af Jylland, og da det 
Kl. 14.30 stadig regnede stærkt i 
Lønstrup, maatte Stævnet foreløbig 
aflyses. 

Da imidlertid ca. 150 Vogne og 6 
- 800 Mennesker havde trodset Vej
ret, blev der Kl. 15.15 udført et Par 
Starter under en lille Times Opholds
vejr. 

Inseniør Gunnar Larsen var den 
første i >Kranichc og fløj med Fen
gels saa højt Skyerne tillod det. Det 
var første Gang Ingeniøren havde 
haft Lejlighed til at flyve et Svæve
plan, og efter Landingen udtalte In
geniøren sin Begejstring over dets 
Flyveegenskaber, men haabede senere 
at faa Lejlighed til at flyve, naar 

Vejrforholdene tillod en længere -
termisk - Flyvning. 

Direktør K. Lybye, D. D. L., og In
geniør Pelch, A/S Flyvemateriel, fik 
ligeledes deres første Start i Svæve
plan og sluttede sig til Ingeniør Gun
nar Larsens Udtalelser. 

Oberstinde Førslev fløj >Grunau 
Babyc, men Skydækket var n11i atter 
saa lavt og Luften iøvrigt saa urolig, 
at yderligere Svæveflyvning blev ind
stillet. 

Til Slut udførte den lyske Fører af 
Motormaskinen, Wettstein, Kunstflyv
ning med denne. 

Paa dette Tidspunkt var det Slut 
med Tørvejr, og det egentlige Stævne 
udsattes til Søndag den 23. ds. 

* 
Efter Undervisningernes Ophør i 

Lejren den 31. Juli flyver de to ty
ske Instruktører paa Propagandatur
ne til forskellige Byer i Danmark med 
Motormaskinen og >Kranichc, idet 
>Berlingske Tidende« velvilligst støt
ter Unionen saa en saadan Turne kan 
gennemføres. 

Turneen gaar over Viborg- Esbjerg 
-Odense----København- Rønne - og 
der bliver givet et Par Dages Under
visning i hver By; iøvrigt gives der 
paagældende Klubber Lejlighed til at 
foranstalte Passagerture i >Kranichc, 
eller lignende Propaganda. 

Herefter er det Slut paa de tyske 
Instruktørers Ophold i Danmark, som 
de paa denne Maade har faaet et 
grundigt Kendskab til, ligesom Uni
onen har givet enhver dansk Svæve
flyver Lejlighed til at stifte Bekendt
skab med tyske Kammerater og deres 
glimrende Materiel. K. R. 

Fra Dansk Svæve8yver Union 

NÆSTVED FLYVEKLUB. 

F ØRSTE Halvaar af 1939 har været 
yderst vellykket for Næstved Flyve

klub, og Arbejdet er blevet belønnet med 
gode Resultater. 

I Foraaret erhvervede Klubbens tre 
sidst tilmeldte aktive Medlemmer sig A
Certifikat, og nu har alle Medlemmerne 
aflagt Prøverne til Opnaaelse af B-Certi
fikatet. 

I ovennævnte Tidsrum har Klubben 
med sin aabne Stamer & Lippisch foreta
get ialt 560 Starter og haft en samlet Fly
vetid af 5 Timer og 40 Minutter. Et af 
Medlemmerne har udført en Glidning paa 
1.51.00 Minut fra ca. 130 Meters Højde. 

Der trænes flittigt om Aftenen, hvor der 
kan naas omkring 12 Starter, og om Søn
dagen, hvor der gennemsnitlig f6retages 30 
Starter. Klubben regner derfor med at 
kunne opvise betydelige Resultater i den 

kommende Tid og haaber inden ret læn
ge at kunne melde om længere Flyv
ninger. 

* 
AARSFEST I ARBEJDERNES FLYVE-

KLUB »FREM«. 

A RBEJDERNES FL YVEKLUB holder 
stor Aarsfest paa Klubbens et Aars 

Dag. Aftenen begynder med Kaffebord 
og Festtaler, stort Orkester og Kunstner
optræden, senere Sketch og Kinesisk 
Auktion. Alle Svæveflyvere er velkomne 
til den billige Aften. Alle, der ønsker at 
deltage i Festen, bedes indtegne sig hos 
Formanden, Helge Nielsen, Guldbergs
gade 72, 4., eller ringe til Sportsflyveren 
Børge Jørgensen, Damsø 4446, mellem 
Kl. 18 og 19. 

Klubben, hvis V ærkstedliggeri Vingaards
stræde 5, har alle Delene til et Grunau ~ 

Skoleplan færdig. Der søges efter et 
Monteringsværksted, da en samlet Plan
halvdel ikke kan transporteres ud af det 
ellers saa store og rummelige Værksted. 

I Øjeblikket kan Klubben optage nogle 
nye Medlemmer, da Klubben agter at 
bygge endnu et Grunau 9 Skoleplan. 
Medlemmerne har gode Arbejdsforhold 
paa Værkstedet i Vingaardsstræde 5, og 
naar Arbejdsaftenen er forbi, kan Med
lemmerne gaa ind i Chaufførernes 
Idrætsforening, der ligger under Værkste
det, og da Klubben er Medlem af Idræts
foreningen, kan der afsluttes med en 
Mokka i Kantinen. 

Klubben har ogsaa startet en Model
klub, der nu har 50 Medlemmer og som 
vil melde sig ind i Modelflyver Forbun
det. 

* 
CERTIFIKATER. 

A-Certifikat: Knud Høgslund, Vagn 
Nielsen, Jens Hansen, Amdrup og Heda!, 
Roskilde Svæveflyveklub, Børge Johansen 
fra Roskilde Svæveflyveklub, Bent Hauge 
og Poul Kresner fra Københavns Svæve
flyveklub. 

B-Certifikat: Ing. G. Hansen fra •Rin 
gene, Eigil Christensen fra Værløse Svæ
veflyveklub, Jeppesen, Carl Nielsen og 
Henriksen fra København~ Svæveflyve
klub, Knud Høgslund fra Roskilde Svæ
veflyveklub. 

•Dansk Svæveflyver Union , byder her
med de nye Flyvere velkommen. 

• 
»MAAGEN« AF 1936 

beder os meddele , at Klubbens For
mand, Hr. Ricard Keiler, er flyttet fra 
Keplersgade 17 til Kongovej 2, I. th. 

• 
KOLDING FLYVEKLUB. 

KLUBBENS Skoleplan er bygget efter 
Unionens Tegninger, og er i disse 

Dage indregistreret med Nr. OY-28 og 
kan nu begynde Skoleflyvningen under 
Ledelse af Gunnar Jensen, som var paa 
Skole i Tyskland sidste Aar. Den 18. 
April fik vi Godkendelsesbevis for Flyve
pladsen, som ligger i Spjorup, ca. 23 km 
fra Kolding. Pladsen er velvilligst over
lads os af Gaardejer Svend Lund, Spjo
rupgaard, den er paa ca. 150 Tønder 
Land. Foruden et fladt Stk. paa 600 X 800 
Meter, er der nogle udmærkede Bakker 
til Gummitovstart; umiddelbart op til 
Flyvepladsen er der en Hang, ca. 50- 60 
Meter høj og flere km lang, som vi ven
ter os meget af. 

I Samarbejde med Vejle og Vejen Fly
veklubber har vi opført en Hangar 9 X 18 
X2½ Meter, med Plads til tre fuldt op
spændte Planer, desuden er der indrettet 
et Opholdsrum. 

Af Flyvemateriel er der i Øjeblikket to 
Skoleplaner, et Motorspil og et nyt Gum
mitov (tysk), desuden en Vogn til Trans
port af Planerne paa Pladsen. 

I Løbet af Efteraaret kommer Vejle 
med deres Skoleplan, et Grunau 9. 

Kolding Flyveklub. 

* 
SV ÆVEFL YVEKLUBBEN 1938 

har faaet ny Værkstedsadresse, nemlig 
Grønnegade 13, o. G., 2. Sal. 
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DANSK MODELFLYVNINGS HISTORIE 
M ED den kolossale Uch-ikl ing, dansk 

l\lodelflyvning har gennemgane! i 
de sidste Aar, mener vi, al Tidspunktet til 
al skrive dens Historie nu er kommet, idel 
man endnu uden større \'an~kelighed cr er 
i Stand til al overskue den l'ørslt• Tid. 

Da •Dansk Flyvnings Historie • hlev 
udgivet i 1\)36, fandtes der in let Afsnit om 
:\lodelflyvning, og da FLYV derfor i Som
meren l!J;.J8 opfordrede os til al skrive 
herom, gik vi i Gang med Arbejdet. 

Da Forfalterne fon,! fra 1934 var rigtig 
med i :\lodclflyvningcn, har ,·i maallcl 
~kaffe\ os Oplysninger fra for den Tid , 
dels ved Studier i Biblioteker og dels ,·c<I 
direkte Forespørgsler til Folk, der paa 
den ene eller den anden .i\laade har hart 
med dansk Modelflyvning al gore. En Ef 
lerlysning i • Flyv • gav desværre intet lh' 
sullal, og adskillige af vore direkte IIen
\'CIHlclscr blev ikke besvarede. Til de, der 
paa forskellig Vis har hjulpet os med al 
samle Slof, vil vi gerne bringe ,·or h L• cbl1• 
Tak. Skulde der trods alle Bestræbelser 
være Fejl eller Mangler, vilde vi være tak 
nemmelige for Underretning derom, for at 
Artiklen i fuld Udstrækning kan hruge~ 
som Kildeskrift. 

Det er dog vort Haab, al vi med den 
Serie Artikler, der hermed paabegynd1•~, 
har samlet del væsentligste af, hvad der 
er sket indenfor 1\Iodelflyvningen fra dens 
forsle Dage og op lil Nutiden, ~aaledes at 
de samlede Artikler vil kunne blive cl 
Kildeskrift for denne Del af Dansk Flyv
nings Historie. 

.Johannes Thinesen. Per ,veishanpl. 

I. 
Modelflyvningen i Danmark 

indtil 1923. 
Allerede saa tidligt som i Anret l!J08 op

stod der overall i Udlandet Klubber for 
l\lodelflyvning. I Tidskriflcr behandlede 
man delle Sporgsmaal hyppigt, da del vir 
kede forbavsende al se de Hesultaler, som 
man allerede dengang kom til. Denne In 
lere~se i Udlandet mrnccle ogsaa til Dan 
mark. Man kan saaledes i en Artikel i 
•Politiken • fra December 1!10\l læ~e om en 

Under ovenstaaende Fællestitel vil der 
i de kommende Numre af .Flyv· frem
komme en Serie Artikler om dansk 
Modelflyvning jra dens første Dage 

og til Nutiden. 

•Udstilling af Aeroplanmodeller i • Del 
danske Selskahs Skole •. l Artikclcn staar 
der hl. a.: 

•Tilslutningen har været l>L•lydelig. lkl,e 
mindre end I i Elever del tager med Mo 
deller, som de ~elv har fahril,erel, og man 
finder der imellem alle kendte Typer, han 
de Bleriol, ,vrighl, Lalham, Antoinellc og 
Sanlos Dumont. Enkelte Elever - der 
imellem en Søn af en kendt Direktør og 
Elalsraad - mbliller ~elvopfundne l\lo 
deller. Del inleressanlestc vilde være at 
se, om alle disse Miniature-Maskiner vir
kelig ogsaa kan flyve. I den Henseende vil 
der under Udstillingen blive afholdt For
søg. - Uchlillingen er i del hele laget el 
talende Vidnesbyrd om den mægtige In 
leresse, hvormed den opvoksende Ung
dom omfaller all, der har med Flyve
kunsten al gøre. • 

Cilal fra •Nationallidende • December 
1909: 
•- - - En Komite paa fire Drenge 

havde arrangeret Udstillingen, der bestod 
dels af Billeder, Fotografier og Udklip af 
illustrerede Blade - d el~ af i\Iodeller 
fremstillede paa Borde eller ophængt un
der Loflel, alle forfærdigede af Elever i 
Skolens Gymnasieklasser. For Enlrcind
lægten var der indlrnbl Smaapræmicr, 
;,om udsattes dels for de bedst opmaallc 
og udfortc, Originalerne mest lignende. 
Modeller, dels for de hedsle Flyvere. Før
ste Præmie for en smuk udfnrt Model fik 
Bendt Hom, der udstillede en brilliant 
gjort •Ellehammer •, anden Præmie, cl af 
Konsul Ludvigscn udsat Søh·bæger, til
faldt Poul Ernst Jensen for en nydelig 
• ,vrighl• . 

Om Flyrnpræmierne s tarlede G- 7 Mo
deller. Drivkraften var stærke snoede 
Kautschukbaand, og Opstigningen fandt 
Sted paa Gulve t i Salens ene Ende. Flere 

/Jendt Roms Flyvemodel 1.90.9- 10. Største Flyvedistance med Start fra 
.lorden: 17 m. Udstillet oa fløjet ved den første ltlodelud.~tilling i Danmark i 

>Det danske Selskabs Skole « i J(obenhavn. 
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af Modellerne fløj forbloffendc godt, en
kelle af dem drev det endog til al hæ, e 
sig 2- :-l 1\Icter Lil Vejrs. Fnrslc Præmie 
tilfaldt Grut for en Flyver efter .\meri
kancrcn Gurlis' System, anden P ræmie. et 
af Udstillingens Dommer, Prcmierlojtnant 
Ullidtz udsat større Værk om Flyvemaski
ner, lilkendtes den 12-aarige .Johan Niel 
sen for en aldeles nydelig af Aluminium 
frcmslillel Lalhammodel. Begge disse Ma 
skiner fløj upaaklageligt. Bedre endnu fin.i 
dog en lille original l\lodel , der skyldte~ 
Bendt Horns Opfindsomhed; da Maskinen 
imidlertid ikke vilde være anvendelig i 
Praksis, hlcv den ikke præmieret. , 

Delle viser, al man dengang l'ortrin~vis 
hyggede del. man nu kald1•r Sl,al:11nodel 
ler. Ved al bygge en Model , de r fors! og 
fremmest skulde fl yve, fre m lor al ligne. 
har Bendt Hom vist sig som t•n Foreg:111g5-
mand for den Karakter, :\lodelflyrningen 
har i Dag. - Forøvrigt bragte Bendt Hom 
for et Par Aar siden Odeme :\lodel-Flyve
klub del Offer at skænke sin Fnrstc-Præ
mie som Vandrepokal I or den bedst ud
forte :\!odel i 0. M.-F. 

El Aar efter afholdtes en Opvisning i 
Industriforeningens Foredragssal. •Politi 
ken« skriver i Julen l!JI0: 

•De lre unge Menne~ker -· Hr. Hom 
og de lo Brødre Axelholm - der igaar 
havde foranstaltet en Opvisning af Flyve
modeller i Industriforeningen, kan idag 
med Tilfredshed se tilba ge paa Dagen~ 
Forløb og Hesullal. Man maa ogsaa ind 
rømme, al de havde lagt all tilrette med 
megen praktisk Sans. Desværre var en 
Del af de anmeldte Modeller udeblevne. 
Der indtraf dog en halv Snes Stykker, der 
gav god Ide om de forskellige Konstruk
tioner, og af hvilke de fleste lagde Lil 
fredsstillende Flyveegenskaber for Dagen. 
Fru Kl. l af susede de gennem Salen, og 
selvfølgelig undgik de ikke al lide forskel 
ligt Havari i Dagens Løb, dog ikke værre, 
end al de i en Fart kunde repareres og 
genoptage Kampen. En Mængde Til~kuere, 
hovedsagelig unge Me1111e.~ker i 14- 1 i 
Aars Alderen ,·ar strommcl til , ogsaa nog
le ældre i\ledlrnrgerc, som derr , Snnnl'r og 
Dotre havde slæbt med. Og det var en 
slor Fornojebe al se, nu•d hvilkl'n lnler
esse og med h vilken For.~taael~e og Sag
kundskah, alle de Ung<' fulgl c hver i\fa
~kine og hcdomle dens K,·alifikationer. 
En Opvisning som den igaar gin•r En del 
bedste Indtryk af, med hvor lid,•nskahelig 
en Varme den opvoksendl' Ungdom om
fatter alt, der angaar Flyve~purt, og hvor
ledes den indtil de minchte l~nkelthede , 
s tuderer alle de tekniske Enkl'llheder • . 

:\Ian ser, al hverken Modelflyvere, Til 
skuere eller .Journalister har forandret sig 
ret meget siden. 

El Eksempel paa Datiden~ Præstationer 
gi,·er :\laleren Ove Kunert: 

•Den, jeg hyggede, var en Endækker 
paa ca. I i\lcter i Bredden ; den blev dre
vet ved svære Elaster; den kunde flyve ca. 
25- 30 i\leler i en Meters Hojde fra Jor
den. • 

Udstillingen puu Fregatten »,Jylland«. 
I 1\ll0 (15 .. Juni- 15. Juli ) afholdt Del 

danske aeronautiske Selskab en aeronau 
tbk Udstilling paa Fregallen , .Jylland • . 
Den bestod ikke alene af i\Iodeller af 

.. 
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Glideflyvere, men ogsaa af Modeller af 
Motorflyvemaskiner, Balloner, styrbare 
Luftskibe, Drager, neronnutiske Instru
menter rn. m. Bl. n. udstillede Dir. Elle
hammer, Grev l\Iollke, Gerichts-Assessor 
Sticker, Berlin o. n. Del var jo i Flyvnin
gens første Dage, sna for del store Publi
kum var disse Udstillingsgenstande for
holdsvis ukendte. 

A via tisk Forening og l\lodelflyvnlngen. 
Den i 1911 stiftede >Avintisk Forenin~ • 

udsendte et Medlemsblad, , Aviatik •, so"m 
jævnlig behandlede Modelflyvningen i Ar-

tikler, og som arrangerede Konkurrencer 
paa Kløvermarken. Den 12.- 14. Maj Hl11 
afholdt denne Forening en Modeludstilling 
i Gymnastiksalen, Værnednrnsvej rn. Ca. 
20 Modeller var udstillet. Dommerne var 
Dir. Ellehammer, Robert Svendsen, samt 
.Journalisterne Nervø og Dreyer. 1. Præ
mie (Sølvcigaretetui) vandt E. Thiirmer 
for en Bleriol. 2. Præmie (Sølvbæger) 
vandtes af H. Bnhnsen for Udstillingens 
mest aktuelle Nummer, nemlig en Cozic-
1\faskine, og endelig vandt E. Krukkenb 0 rg 
den 3. Præmie, en Bog om Aviatik, for en 
Blcriot. 

Dansk Modelftyver Forbund 
Meddelelse fra 

DANSK l\lODELFLYVER FORBUNDS 
Danmnrksrekordprolokolførcr. 

E FTEH foretagne Undersøgelser har 
Forbundet annulleret Haandstnrts

distancerekorden i Klasse 4 (407 m, sat 7. 
April 1939). >Cirrus •s Anmodning om en 
Undersøgelse og de to Kontrollanters Til
bageknlden nf Underskrifterne førte til, at 
Rekordindehaveren anmodede om Annu
lering, hvilket Forbundet undtagehesvis er 
gaael med til. 

Kontrollanterne har fnaet en Advarsel, 
hvori del fremhæve , at det er Kontrol 
lanternes Pligt, al forvisse sig om, al de 
har maalt rigtigt, al kontrollere l\faale
snorens Længde, at kontrollere l\lodrllens 
Data, samt ol underskrive Rekordanmod 
ningen efter at have læst denne grundigt 
igennem. 

Der kan forekomme Fejl, hvis ikke 
Kontrollanterne fuldtud opfylder de-e~ 
Pligter. For at man kan være sikker paa 
Rekordernes Paalidelighed man derfor 
saavel Kontrollanter som Rekordindeha
veren og de respektive Klubber være sig 
deres Ansvar bevidst. 

Rekorden (4b) er altsaa i Øjeblikket 
275 rn. For ikke al forfordele nogen, kan 
ny Rekord først anerkendes, nanr den 
sættes, efter at dette den 5. August offent
liggøres i •Flyv•. 

Odense, 5. Juli 1939. 
Per \Veishaupt. 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAM-
LING I »AIR-SPEED«. 

A IR-SPEED afholdt ekstraordinær Ge
neralforsamling 17. Juni paa Grund 

af Formanden, Jørgen Lindgrens Bort 
rejse. 

Efter Dirigentvalget aflagde Formanden 
Beretning, hvori han bl. a. takkede sine 
Kammerater for den Tillid, de havde vist 
ham fra Klubbens første Dag. Derefter 
oplæste Kassereren Regnskabet, som god
kendtes. 

Punkt 4 pnn Dagsordenen var Revision 
af Lovene, og der blev ogsaa vedtaget nog
le nye Paragraffer. 

Under >Eventuelt• blev bl. a. drøftet 
Klubbens Stilling til Samarbejde med den 
nye Aarhusklub •Vingerne• . Endelig 
drøftedes nogle Lokale- og Propaganda
spørgsrnaal. 

Den nye Bestyrelse bestaar af: 
Formand: B. Danielsen, Frodesvej 40, 

Aabyhøj. 

Flyveleder og Næstformand: J. Madsen, 
Vinkelvej 9, Gl. Aaby. 

Kasserer: H. Sørensen og Sekretær: E. 
Worsør, begge Aabyhøj. 

DE FE!\I FØRSTE DANSKE ELITE-
FLYVERE: 

R EKORDPHOTOKOLFØHEHEN har nu 
anerkrndt fem Eliteflyvere. De er: 

Nr. 1\1. 1: C. E. Høyer, , Condor •, Hel
singør. Model: C. E. J-1. 1 
(Klasse 4). 
Præstationer: 1 Min. 52,8 Sek.; 
1 Min. 30,4 Sek.; 1 Min 35 8 sek. 

Nr. 1\1. 2: Niels Hassing, •Cirrus •, Holte. 
Model: Selvk. (Klasse 9). 
Præstationer: 1 Min. 37,0 Sek.; 
1 Min. 31,0 Sek.; 1 Min. 42,0 
Sek. 

Nr. 1\1. 3: Paul Kuniss, •Cirrus •, Holte. 
Model: PK-10 (Klasse 4). 
Præstationer: 2 Min. 4,2 Sek.; 1 
Min. 47,0 Sek.; l Min. 57,2 Sek. 

Nr. S. 1: Hich. Jensen, O1\I-F, OdemP. 
Model: RJ-5 (Klasse 12). 
Præstationer : 4 Min. 0!l,1 Sek.; 
4 Min. 01,0 Sek. ; 4 Min 01,0 Sek. 
Længde af Højstartsnor: l 00 
rn, 200 rn og 200 m. 

Nr. S. 2: Henrik Tetens, Globus, Helle
rup. Model: FJ-6 (Klasse 12). 
Præstationer: 9 Min. 58,0 Sek. : 
4 Min. 5-,4 Sek.; 9 Min. 13,9 
Sek. 
Højstartssnorens Længde: 180 
m. 

Forbundet har skænket Høyer og Rirh . 
.Jensen hver et Guldemblem som de for
ste for Motormodeller og Svævernodelier. 
Guldernblernbet fan iøvrigt nu hos Kas
sereren, Hr. Johan Støckel, Harnhroe~ 
Alle 21, Hellerup, mod Aflevering af Solv
ernblernet samt Betaling af Kr. 3.50. Elite
flyverattesten vedlægges. 

KONKURRENCE MELLEM DE KØBEN-
HAVNSKE MODELFLYYEKLUBBER. 

I Juni Maaned indbød Valby Modelflyve
klub de 9 københavnske Modelflyve

klubber til et Møde. 
Paa dette Møde foreslog Klubbens For

mand, Jørgen P. Frederiksen, at man skul
de afholde en Klubmatch, hvilket der ,·ar 
absolut Stemning for. Stævnet blev fast
sat til Søndag d. 20. August paa Terrænet 
ved Værløse. 

Der bliver konkurreret i 5 Klasser, og 
MFs Regler vil naturligvis være gældende. 
Til Højstart af Svæveodeller vil der blive 

anvendt 100 rn Snor. Motormodeller skal 
jordstartes. 

Med et Deltagerantal paa 75 i\Iorlelfly
vere med ca. 150 Modeller vil Stævnet bli
ve det største af sin Art, der endnu er b'l' 
vet afholdt i Hovedstaden. 

DE ENDELIGE RESULTATER AF 
KLUBKONKURRENCEN. 

Odense l\lodel-Flyveklub kontra The Ju-
nior Birden of Auslrnlin. 

SOM omtalt havde Odense Model-Flp·e
klub arrangeret en Australienskon

kurrence for sine Medlemmer d. 14. Maj 
Først den 7. Juni indløb Luftpost-Sva 

ret fra Australien, hvorefter den endelige 
Placering kunde udregnes. I Klassen for 
Svævemodeller sejrede Danskerne over
legent, idet vi som bekendt er langt · 
fremme paa dette Omraade her i Lan
det. I Motormodel-Klassen laa Odense
anerne derimod paa Andenpladsen, men 
dog ikke saa uddistanceret som Austra
liernes Svævemodeller. Skønt Danskerne 
ikke har været med i Klasserne for Mo
tormodeller, er der nu en tydelig Frem
gang at spore her. 

Brisbane-Klubbens Sekretær fortæller 
i et kammeratligt Brev om Forløbet af 
den australske Del af Konkurrencen. 
Dansk Kirke i Udlandets Udsending til 
Australien, Pastor Ligaard, overværede 
Flyvningerne der og attesterede Resulta
ternes Rigtighed inden Afsendelsen til 
Odense. 

O'Gormans Wakefield-Model naaede 
kun een Flyvning, men den var ogsaa 
paa 7 .Min. 45 Sek. Modellen fløj nem
lig væk og blev først fundet efter Kon
kurrencens Afslutning. Resultaterne, ud
regnet for hver Mand som Gennemsnit 
af 3 Flyvninger, hvad enten der er ud
ført 1, 2 eller 3 Flyvninger, var: 

1. Svævemodeller: 
Nr. 1: Svend Skovlund, 0. M.-F., 3 Min. 

01,3 Sek. 
Nr. 2. H. Koopmanns, 0. M. F. , 1,20,9 
Nr. 3: Richard M. Jensen, O.M.-F ., 1,06,2 
Nr. 4: Jørgen Nissen, O.M.-F., 1,06,2 
Nr. 4: Jørgen Nissen, O.M.-F., 35,5 
Nr. 5: P. Weishaupt, O.M.-F., 18,7 
Nr. 6: B. Thøgernsen, O.l\1. -F., 13,!l 
Nr. 7: C. F. Townsend, JBA, 11,0 
Nr. 8: H. Cox, JBA, - - -

2. Motormodeller: 
Nr. 1: C. O'Gorrnann, J.B.A., 2 l\lin. 35,0 

Sek. 
Nr. 2: F. Wakefield, J.B.A., 1,15,1 
Nr. 3: Johs. Thinesen, O.M.-F., 55,6 
Nr. 4: A. Turton, J.B.A., 46,7 
Nr. 5: K. Bridge, J.B.A., 41,1 
Nr 6: H. Cox, J.B.A., 41,0 
Nr 7: P. Weishaupt, O.M.-F., 37,4 
Nr. 8: Hans Jacobsen, O.M.-F., 30,8 
Nr. 9: V. Ryan, J.B.A., 22,3. 
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Danmarks første Eliteflyver 
med Motormode[ og Svævemode[ 

SPØllGSMAALET, der blev stillet i 
FLYV Nr. 5, om hvPm , der skuldt• 

blive Danmarks I. Eliteflyver, kan allt'
recle i dette Nr. besvares. 

I Taage foretog C. E. 1-Iøyer, , Conclor , 
med sin Selvkonstruktion, en l\lolormo
del, mindst 8 Flyvninger paa over I 1/2 
Min. d. 31. Maj. Elitemodellen er Iloyers 
første Selvkonstruktion, der allereck vi
ste Evner paa de f'orsle Flyvninger, idel 
den salte 2 Danmarksrekorder. Han byg
ger efter FormanclPn for •Condor•s Ud
sagn meget fint og er meget energisk. 
Han er saaledes nu gaael i Gang med t'll 
Wakefield-Model af egen Konstruktion. 

De 3 Flyvninger, der hver mindst skal 
være paa 4 Min., med Svævemodel, der 
kræves for at blive Eliteflyver, var cflm 
manges Mening en altfor vanskelig Op
gave. Ikke desto mindre har Odense Mo
del-Flyveklubs Sekretær, Rich. ,Jensen, 
opnaaet ca. 4 Min. 1 Sek. ved 3 paa hin
anden følgende Flyvninger med sin Selv
konstruktion RJ5, der har intcrnalionall 
Kroptværsnii. Richard ,Jensen var sammt•n 
med Jørgen Nissen paa Marslev Fly\'c• 

R-J 

'.....---------- ~YSS 

plads cl. 11. Juni for at forelage de 10 
Højstarter, Aspiranter til King Peter·s 
Cup skal foretage. Paa den sidste af 10. 
af disse kom RJ5 i termisk Opvind, skønt 
det var fuldstændigt overskyet, og den 
holdt sig oppe godt 4 Min. Hiel1. ,Jensen 
var klar over, al han havde Chancer for 
at blive Eliteflyver og foretog derefter 2 
Højstarter med 200 m Snor, dPr begge 
ejendommeligt nok gav et Hesultat \'cd 
4 Min. 1 Sek. 

Ved Modet i Odense l\lodcl-Flyvckluh 
cl. 14. Juni overrakte Æresmedlemmet 
Johs. Thinesen Hich. Jensen en Solvpo , 
kal med Inskription til Minde om Begi 
venheden fra Klubben. Samtidig fik Nb
sen overrakt en Sølvpokal for den I . 
Flyvning over 1 km i O.M.-F. (25.- 3.-
1939). 

Hichard Jensen har haft en fin Kar
riere som Modelflyver, idet han forsl i 
Sept. 1938 korn i Klubben og byggede 
dercfter sin første Model, en Baby. H.J.5 
er hans 12. Model. 

Baade Høyer og Hichard Jen~en vil faa 
Forbundets Emblem i Guld foræret. 

5 

Tegning af Richard Jensen's Model R. J. 5. 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAM-
LING I GLOBUS AERO KLUB. 

M AND AG den 3. Juli afholdt Globus 
Aero Klub en ekstraordinær Gene

ralforsamling, indkaldt af Bestyrelsen. 
Formanden, Hr. Bent Ziegler, talte om 
Klubbens økonomiske Stilling og forelag
de et Forslag fra Bestyrelsen om fra 1. 
,Jan. 1940 at gaa over til al betale Kon
tingentet ccn Gang aarligt. Det vedtoges. 

SV - HI 
Spændv. 148 cm. 
Tegning 2,00 
Byggesæt4,85 
+ Porto 

9 anerkendte nanmarksrekorder, med Flyvninger 
over 17 Minutter og 9 Kliometer, er opnaaet al 
denne berømte Model. Kan bygges uden forud 

gaaende Kendskab. 
Dansk Modelflyveindustri - Skjern 

(Katalog gratis) 
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Kassereren foreslog, at Aarsbetalingen 
skulde begynde allerede 1. Aug., saa Klub
ben kunde komme over sine Vanskelig
heder med del samme. Ogsaa delte For
slag vedtoges. End\'idere undergik Hoved
lovene et Par A~ndringer, og nye Forslag 
blev gennemgaaet. 

Over 200 forskellige Tegninger. 
Alle Materialer og Byggesæt. 

1' 

Stort Illustreret Katalog mod 50 Øre i Frimærker. 

NYHEDER, 
Balsahjul. 
Balsa-Ballonhjui. 
22 gr. Diplompapir. 
Rødt og bisat 30 gr. Diplompapir. 

FRITIDS-SPORTEN, OOTHERSOADE 151, KBH. 

Richard M.Jensen, Danmarks I. Elite/lyver 
med Svævemodel, med sin R. J. 5. 

» Danish Air Pilot« 
En uundværlig Hnnndbog for Flyvere. 

Det Kgl. Danske Aeronautiske Sclskab's 
Bog om Danske Flyvepladser og Flyvning 
over Dansk Omraade er nu udkomm et. 
Arbejdet har staaet paa Iæn i.;e, men til 
Gengæld er ogsaa de seneste Oplysninger 
medtaget. 

Udvalget, der har haft Arbejdet med 
Bogens Udarbejdelse, har bcstaaet af 
Kaptajnløjtnant E. Rasmussen, Ingenior 
L. Prylz og Kaptajnløjtnant S. A. Dalbro, 
og disse Navne skulde borge for konkrete 
og positive Oplysninger. 

Bogen er skrevet paa Engelsk, idet den 
er tænkt som et Led i Propagandaen for 
at gøre Flyvning i Danmark lettere og 
mere tillokkende for Udlandets Sports- og 
Turistflyvere. Men de fleste Danske 
Sportsflyvere vil med største Lethed for
slaa den og vil have overordentlig Fordel 
og Fornøjelse af den. 

Bogen begy11der med et kort Afsnit med 
almindelige Oplysninger for Turister i 
Danmark. Dernæst følger et Afsnit med 
Oplysninger om al Flyvevirksomhed i 
Danmark saml de vigtigste Bestemmelser 
og Hegler samt Betingelser for Flyvning 
i Danmark og over Dansk Omraade. 

Hesten af Bogen bestaar af en grundig 
Beskrivelse med talrige Kort og Planer og 
mange udmærkede Oplysninger om of
fcn llige Lufthavne og private Landin{ls
pladser her i Landet - man man haabe, 
al delle Afsnit man blive fordoblet, naa1· 
næste Udgave af Bogen skal udsendes. 

Bogen er udfort i et passende Lomme
formal. Den er trykt med let læselige Ty
per paa stærkt og godt Papir og er ind
bundet i lyseblaat Shirting med et Dan
markskort paa Forsiden. Den fremtræder 
overordentlig nydeligt og tillokkende -
og saa koster den kun 2 Kr. Da Oplaget 
ikke er ret stort, bør man sikre sig et 
Eksemplar i Tide ved Indsendelse af 2 Kr. 
til Aeronautisk Selskab's Kontor i •Dag
marhuse, København V. 



NYT OM REKORDERNE 

M EDENS det i sidste Maaned næsten 
udelukkende var Svævemodeller, der 

satte Rekorder, er det nu omvendt - kun 
en enkelt Svævemodel har rørt paa sig. 

Klasse 4: Samtidig med at tage Elite
(lyverprøven satte C. E . H øyer fra •Con
dor • sin Haandstarlsrekord op til l Min . 
52,8 Sek. den 30. Maj. Men den 18. Juni 
maalte han selv som Kontrollant anerken
de sin tidligere Klubkammerat, Paul Ku
niss', Flyvning paa ikke mindre end 3 
Min. 02,2 Sek. - den hidtil bedste Tid med 
en Gummimotormodel her i Landet. Ku
niss, der nu er Medlem af •Cirrus•, fløj 
en Selvkonstruktion, PK-10, paa 93 cm 
Spv. og 145 g Vægt. Propellen var 38 cm i 
Diameter og havde en Stigning paa 45 
cm. 

Niels Hassing, Eliteflyver fra •Cirrusc , 
log Hastighedsrekorden fra Per Weis
haupts RX-1 (5,29 m/Sek.) med sin 
, Kungsorn •, der den 16. Juni fløj med en 
Hastighed af 10,00 m/Sek. 

* 
Klasse 5: Den 4. Juli tog Eliteflyveren 

Hichurd J ensen, OM-F, Haundsturtsrekor
den fra Per Weishaupl, idet hans selv
konstruerede Stokmodel, RJ-6, fløj 50,4 
Sek. (Gl. Rek. 43,7). Denne Stokmodel er 
102 cm i Spv., vejer med et Planareal af 
12,3 Kvdm. 158 Gram, og har en Propel 
puu 33 cm Diam. og 47 cm Stigning. ·Stok
ken er lamelleret, og til Planprofil er be
nyttet et moderne amerikansk Profil. 

* 
Klasse 7: Efter at have konstateret, at 

huns ombyggede •Gorilla • ikke fløj godt 
med bærende Haleplan, fik Per Weis
huupt, OM-F, det Indfald at forsøge den 
- som Ente. I Løbet af en Time blev den 
ombygget med et gammell RX-1 Plan som 
Forplan, og i Løbet af de sidste Uger 
har den hærget i Klasse 7: 
.Jordstart Varighed: 26,2 Sek. den 24. ,Juni , 

forbedret til 30,4 den 4. Juli. 
Ingen gammel Hekord . 
. Jordstart Distance: 19.li : 71 m, 24.6: 150 

m, 4.7 : 165 m. Gl. Hek.: 2!J m, tilhøren
de Sven Hansen, Roskildt•, med en hale
løs Model. 

Huuudsturt Varighed: 21.-6.: 16, 1 Sek., 
24.- 6. : 18,1 Sek. og 4.- 7.: 31,5 Sek. 

1 ngen gammel Rekord. 
Haandstart Distance : 24.- 6.: 175 m, 4.-

7.: 245 m. Gl. Rek. : 85 m, tilhørte Per 
Weishaupt med Jo 80. 

Hastighed: 21.- 6.: 4,63 m/Sek., 24.- 6.: 
8,43 m/Sek., ingen gl. Rekord. 

Per W-48, •Gorill-and •, har et samlet 
Planareal paa 31 Kvdm og vejer 390 g. 
Gummimotoren paa 115 Gram trækker 
en Propel paa 42 . cm Diam. og 45 cm 
Stign. 

* 
Klasse 9: Før han tog til Konkurrencen 

i Sverige, tog Niels Hassing, • Cirrus • , 
Haandstartsrekorden i Wakefieldklas en 
fra Christiansen, Condor. Hans Model fløj 
under Eliteflyverprøven 1 Min. 42,0 Sek. 
Den er 121 cm i Spændvidde og vejer 
260 g. Gummitværsnittet er 95 Kvcm og 
Propeldiameteren 48 cm. Den 14. Juni 
satte han med samme Model en Haand
startsdistancerekord paa 345 m. 

* 
Klasse 15: Tandemspecialisten Richard 

Jensen, OM-F, har forbedret sine Høj
startspræstationer til 38,0 Sek. og 315 m 
(Gl. Rek.: 24,0 og 130 m). 

OM-F har forbedret s in Stilling og har 
nu 26 Rekorder {af 71), Cirrus har taget 
Andenpladsen fra Hawk med 13 mod 
Hawks 9 Rekorder, og F . II har bevaret 
sin 4. Plads med 8 Rekorder. Per Weis 
haupt har 16 Hekorder, Richard Jensen 
truer Schrø·der, idet de begge har 9, l\I. 
Friis har 7, og endelig arbejder Hassing 
sig frem - han har nu 6. Det bliver spæn
dende at se, hvordan Stillingen er til Ge
neralforsamlingen. 

Felgiebel: 

Benzinmotoren 
fiir Flugmodelle und ihr 

Selbstbau 
(Se Anmeldelsen i FLYV Nr. 4) 

Pris Kr. 5 50 

Kan bestilles paa FLYV's Kontor: 
Vesterbrogade60, København V. 

Bestillingsseddel 
Undertegnede bestiller herved: 

___ Komplet Byggesæt fil FL~V 1 Kr. 2.00 

___ Pærdigbygget Model FL~V '1 Kr. 4.50 

_ __ Komplet Byggesæt fil FL~V 2 Kr. 3.00 

--~ ærdigbygget Model FL~V 2 Kr. 5.50 
Det ikke ø9skede overstreges. 

Navn _____________________________ _ 

Adresse ____ _ 

»FLYV l« 
Spændvidde .... . ..... .. . .. .. 49 cm 
Tegning . . .. . . . .. .. . . . . . . Kr. 0.25 
Byggesæt ........... . .... Kr. 2.00 
Færdig Model ........... Kr. 4.50 

Alle Dele er færdig tilskaarne 
og Planlisterne bøjede i V-Form 

»FLYV 2« 
Spændvidde . . . . . . . . . . . . . . . . 71 cm 
Byggesæt incl. Tegning. . Kr. 3.00 
Færdig Model ........... Kr. 5.50 
,FLYV 2• er ligesaa let at bygge som 
.FLYV J • og meget let at sætte op i 
Højstart. - Sæt Danmruksrekord med 
.FLYV 2•. Den er i Klasse IX. Man 
forbavses over, hvor elegant • FLYV 2 • 
flyver, og hvor nem den er at have 
med at gøre. 

»SUPER W 12« 
Spændvidde. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 cm 
Planbelastning. . . . . . . . . ca. 15 g/dmll 
.SUPER W 12• er en Model i Klasse X. 
Byggesættet indeholder foruden Teg
ning i fuld Størr. en detailleret Bygge
anvisning og en Flyveinstruktion be
regnet paa Begyndere. 

»W 17« 
klar til Beklædning 

Spændvidde .. . ....... . ..... 145 cm 
Planbelastning . . . . . . . . . ca. 18 g/dm2 
Den fulde Glæde af Flyvning med en 
Model faar man kun, naar den er vel

bygget, og det er en Fornøjelse 
at samle en • W 17", hvor alle 
Delene, der leveres færdig
tilskaarne, passer ganske nøj
agtigt sammen • W 17" er i 
Klasse XI. 

Bygge- Færdig 
sret Model 

• W 12• Kr. 6.00 Kr.18.00 
• W 17· Kr. 12.75 Kr. 35.00 

Byggesættene leveres kompl. med over
skuelig Tegn., udførllg Bygge-og Flyve
instruktion. Alle Dele saasom Ribber, 
Spanter, Næseklodser, Lister o.l. er fær
dig tilskaarne. Værktøj ikke nødvendigt. 

Forlang Prisliste over • W· Materialer 
hos Deres Forhandler. 

W-Modellerne, FLYV 1 og FLYV 2 faas hos de fleste 
Sports- og Legetø]sforr. samt Bog- og Papirhandler. 

En Gros: Erik Willumsen 
5, Kronprlnsensgade - København K 

Tlf. Central 9230 
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STØRRE STATSSTØTTE TIL ENGELSK 
LUFTTRAFIK. 

EN l(ommission, som Regeringen 
har nedsat, vil anbefale, at Til

skuddet til lmpuial Airways og Bri
tish AiI'ways skal forhøjes fra 3 Mill. 
.I: til 4 Mill. S., samtidig med at dCI' stil
le.~ indtil 10 Mill. \; til Raadighed for 
et Laanefond til Anvendelse til Ruter
nes og Materiellets Forbedring og vi
dere Udbygning. 

* 
KABINE-OPVARI\INING. 

M ODERNE Tmfikflyvemaskiner har 
i flere Aar været udstyret med 

et Cenll·alvarme-System, der kunde 
vedligeholde en Tempemtur i l(abi
nen paa 20 Gr. Celsius, selv 0111 Tel'lno
metret udenfor viste adskillige Grader 

NYT FRA ALLE LANDE 

under Nul. Systemet var imidlertid 
afhængig af Motorem Udblæsning, og 
var derfor ikke særlig virksomt, naar 
Motorerne ikke var i Gang. For at f aa 
Varme i l(abinen under alle Forhold 
har A. B. Aerotmnsport derfor kon
strueret en elektrisk Varmeovn, der 
anbringes i Kabinen, saalænge Maski
nen holded paa Jorden. 

* 
TYSKE SKOLEI\IASKINER TIL UN-

GARN 

DET tyske Firma Biicker-Flug
zeugwerke har solgt 34 Biicker

>Jungmann« Skolemaskiner til Un-

EN LUFTFLAADE TIL ANKERS 

(Sydney ~lorning lkrald) 

'J'l'e af' imperial Airways Luflkæmpere til Ankers paa Reden ved Sydney i 
Australien. 

FORINDEN Flyvebaaden >Cham
pionc blev sat ind paa Imperial 

i\inuays' New York- Bermuda Rute, 
blev den p1·øvet paa Selskabet.~ Em
pire-Rute over Ægypten OfJ Indien til 
Australien. 

Paa ovenslaaende Billede ses <len 
sammen med sine Søsterflyvebaade 
, Calypso« og >Coolangatta« paa Syd
ney's Red i Australien. 

, Calypso« er en Standard Flyve
baud, der allerede har fløjet over 1, ~ 

Million Kilometer paa E111pire-Ruter
ne. »_Coolangatla< er et nyere L.uftfar
tøj af samme Type, specielt byrmet til 
Australien-Ruten. '>Champion« ligne/' 
de to andre, men den er stærkel'e by{J
get for at kwwe medføre en slorre 
Last. 

garn. Ungarnske Aeroklubber skal 
have de 24 og Luflvaabnel de 10. Alle 
Maskinerne flyves dertil. Typen er 
udstyret med 100 Hl( Hirt Motor. 

* 
VERDENS STØRSTE FLYVEMOTOR . 

I sidste Nr. af »FLYV« bragte vi en 
Omtale af Verdens største Flyvemo

tor, som fremstilles af Curtiss Wright 
Corporation i Amerika. 

Vi bringer ovenslaaende en Gengivelse 
af Curtiss Wrighl Duplex-Cyclone luft
kølet, stjerneformet Motor paa 2000 HK 
med 18 Cylindre i lo Rækker. 

* 
UDENBORDS I\IOTORER TIL 

SV ÆVEPLANEH. 

D EN kendte ty.~ke Svæveflyver, PE
TER RIEDEL, har ek.~peri;nente

ret med al wwende en 18 llf(, Motor, 
der veje1· 27 k{J, som Starthjælp til et 
Svæveplan. Ved det fol'.~tl' Forsog kom 
han i Luften efter en Start paa 100 
111, OfJ næste Gang eflCI' en Start paa 
70 m, hvorefter han af brød Tændin
r1en til Motoren og paabegyndle en 
Svæveflyvnin{J , Jworundu han naaede 
SOO m. 

(The lntava world). 

FABRIKS AKTIEBOLAG 

Re1,rtet;ie11tanter: 
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~aniviken 
Tillverkare av alla slags stålrør for flygmaskln•• 
industrien e Valkand kvalite e Marke: SEEF.AD. 

'

' Lø,•rENER J~ØHE.-r J{ ·._ 'r'-T 'r ,·e,-;fr1•hrogndP ~•J~ 
• ··• • -.. .l,a ..._""1_ • ..J...' • TPIPfon: ('. 78"'6•> 
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BLenH61ffl 
"Bristol" Blenheim, der er en meget hurtig Bombemaskine med stor Kampkraft, og 
den medfører en Besætning paa 3 Mand; det er den hurtigste Bombeflyvemaskine, 
der anvendes i Verden. Det er et Helmetal, lavvinget, fritbærende Monoplan med 
indtrækkeligt .Understel; det er udstyret med afballancerede Klapper, Bagkantsklap
per og Propeller med stilbare Blade. Blenheim har indbygget to "Bristol" Mercury 
Motorer hver paa 840 HK, hvis Motorskærme er forsynet med stilbare Køleklapper. 
Blenheim, som er glimrende egnet til mange forskellige Formaal, er blevet leveret 
i meget store Antal til det engelske Royal Air Force og mange fremmede Regeringer . 

• En bemærkelsesværdig •BRISTOL• HELMETAL FLYVEMASKINE med STOR YDEEVNE 

TBE BRISTOL AEROPLANE CO. LTD., FILTON, BRISTOL, ENGLAND 
REPRÆSENTERET I DANMARK OG ISLAND VED A. B. C. HANSEN COMP. 1 INDUSTRIBYGNINGEN, KØBENHAVN V. 

PRIS: 
Pr. Augang Kr. 4,20 
Pr. Nummer 35 Øre 

EJVIND CHl{ISTENSEN 
BOOTRYKKERI ol PORLAO 
Vealerbrogade 60 - Tel1. 13404 

.• 
' 



Maanedsmagasin for Trafik• og Militærflyvning - Sportsflyvning - Svæveflyvning - Modelflyvning 

Nr. 9 
1939 - 12. Aarg. 

- : . 
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REKORD! 
DET GODE ARBEJDES "fRIUMf! 

JUNKERS-Bombemaskine 
MED 

JUNKERS-JUMO 211 
OG 

JUNKERS helautomatiske 
stilbare propeller 

2 o o o km 
med en nyttelast 

paa 2000 kg 
5 01 km/T. 
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FLtJGZEllJGWERKE G.M.B.H.,, POTSDAM (TYSKLAND) 

lJml 79 
FOR SAAVEL BEGYNDEREN SOM FQR DEN DER FULDT UD BEHERSKER DEN LETTE FLYVEMASKINE UDFYLDER ARA0O AR 79 - EN ENESTAAl;NDE 

KONSTRUKTION - ET STORT UD0ANNELSESPROGRAM. DENS_ TYPE SOM LUKKET KABINEFARTØJ .MED TO SIDESTILLEDE SAEDER GØR 

BEGYNDERUNDERVISNINGEN SIKKER, GkUNDIG, KORT OG DERMED BILLIG. SPAL'TEKLAPP~ , DETS OPTRAEKKELIGE UND.ERSTEL SAMT 

GENNEMFØRT KUNSTFLYVNINGSDYGTIGHED, MULIGGØR, AT UDDANNELSE_N GRADVIS STIOER Til DET FULDKOMNE. - MAXIMUMSl:tASTIGHET, 

230 km: T / l.ANDINGSHASTIGHeD, 68 kml"T / AKTIONSRADIUS, C5VER 1000 ~m. STIG6TlllJ FOi! 10.ØO m, 3,8 Min. '/ I\RMNDSTOFFORBRUG VED 

GENNEMSNtTSVDE~SE 228 gÆK T (111 100 km)/ MOTOR, 105 Hl; TK tlM.50-4 ,-. 2. 
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EN EFABRIKANTER: 

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D.101 

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE 
RØD DOPE 
f ortyndingsvædske samt Identificeringsfarver og Specialfarver 

1/s 0. f. A\ S IP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD J .7 - KØBENHAVN S. 
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OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB o'li DANSKE FLYVERE 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER FORBUND 

AALBORG FLYVEKLUB 

DANSKE PRIVATFL YVERE 

VESTJYSK FLYVEKLUB 

Tidsskrift for 

TRAFIKFLYVNING • MILITÆRFLYVNING 
SPORTSFLYVNING 

SVÆVEFLYVNING • MODELFLYVNING 

Redaktør, 
Kaptajn J . FOL TMANN 
Ansv, ovarfor Presseloven: 

EJVIND CHRISTENSEN 

Eftertryk af •FLYV ,s Artikler uden 
Kildeangivelse er i k k e I i 11 a d t . 

Nr. 9 September 1939 12. Aargang 

HOLD SPORTSFLYVNINGENS 
FANE HØJT! 

FOR alle, der holder af Sportsflyv
ning - ikke alene for at komme 

hurtigt fra Sted til Sted, men væsent
ligst fordi den er en god og sul}d 
Sport - har det været og er en stor 
Glæde at se den Interesse, som i de 
seneste Aar er fremelsket og vokset 
op hos den danske Ungdom saavel 
for Motor-Sportsflyvning som for 
Svæveflyvning og Modelflyvning" 

Sportsflyvningen er nemlig i dens 
forskellige Former en Idræt, der ikke 
alene bringer dens Udøvere store Op
levelser og store Glæder, men den kan, 
naar den dyrkes rigtigt, være et for
trinligt Middel til Udvikling af Sam
vittighedsfuldhed, Ansvarsfølelse, Fri
hed, Mod, Styrke og Snarraadighed; 
Egenskaber, der holder Ungdommen 
rank og sund. 

For alle, der ved og erkender det
te, og som glæder sig derover, men 
som ogsaa kender de Farer, der kan 
være forbundet med Flyvning, er det 
trist at se den Letsindighed og An
svarsløshed, der allerede nu synes at 
dukke frem i Sportsflyvernes Rækker 
og i stigende Grad lægger sin Skygge 
over den smukke Sportsgren. 

Her tænkes naturligvis paa visse 
triste Flyvebegivenheder, som vi ken
der allesammen fra Pressen, men og
saa paa Tildragelser, der mer eller 
mindre er kendt i Flyvningens In
derkreds. Tildragelser, hvis Virknin
ger vil brede sig mere og mere, dersom 
der ikke i Tide dæmmes op for dette 
Onde. 

l\Iedens der blandt de unge Sports
flyvere naturligvis er mange, der 
fuldtud forstaar Alvoren i Flyvningen 

og dyrker denne paa sund og lovly
dig Maade, saa maa det d~sværre si
ges, at der ogsaa findes enkelte, der 
i stigende Grad lader haant om de 
simpleste Flyveregler og som ved 
Ubetænksomhed eller i Letsindighed 
udsætter sig selv, Passagerer og Med
mennesker paa Jorden for Fare og 
Gene. 

Den Flyver, der fører et Luftfartøj, 
maa være klar over, at det er ham 
og alene ham, der har Ansvaret for 
Flyvningen, for de Øvelser der fore
tages, og for at Luftfartslove og Be
stemmelser overholdes til Sikkerhed 
og Beskyttelse for andre Mennesker. 

Det hører ingen Steder hjemme at 
flyve rundt i for lav Højde hen over 
Strandbredder, Huse, Haver, Anlæg, 
Golfbaner, Væddeløbsbaner ro. v. 

For Operationer som Nedkastning 
af Blomster, Breve eller andre Gen
stande til Kærester, Familie og Be
kendte findes ingen Hjemmel. 

Ligeledes er Vinkning fra Flyvema
skiner til Folk paa Jorden en Uskik, 
der ikke bør finde Sted. 

Kunstflyvningsøvelser og Manøvrer 
maa ikke foretages over beboede Ste
der eller over Omraader, hvor almin
delig Færdsel foregaar, og saadanne 
Øvelser maa slet ikke udføres i lav 
Højde. 

I det hele taget bør enhver Flyv
ning foretages saaledes, at den almin
delige Sikkerhed paa Jorden respek
teres, og enhver barnagtig Trang til 
at ,vise sig« bør- derfor ogsaa ned
kæmpes. 

Alle, der driver Sportsflyvning, 
maa af Hensyn til deres Medmenne-
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Civilftyvningen gør store Fremskridt i England 
DA den kendte Sportsmand Locke 

King i Aarel 1907 ofrede den 
nette Sum af i 150.000 for Opførelsen 
af den nu verdensberømte Brooklands 
Væddeløbsbane, syntes Offentligheden 
ikke al interessere sig særligt derfor. 
Og Brooklands kommende hæderkro
nede Traditioner skulde opleve mange 
og smertefulde Erfaringer, før dens 
Sukces endelig blev fastslaaet. 

Omkring Aaret 1909 fik en lille 
Gruppe haabefulde Flyvere Lov til al 
>røre« deres Maskiner paa det kæmpe
mæssige Terræn, som den cemente
rede Autobane omgav. Det var lige ef
ter Paulhans Besøg paa Flyvepladsen 
med sin Farman, med hvilken han 
salte en Rekord, der for den Tid var 
forbløffende - han holdt sig i Luften 
næsten tre Timer! 

En Monsieur Bellamy af fransk Op. 
rindelse kom ogsaa til Brooklands med 
sin Maskine, som blev transporteret 
dertil paa Taget af en hansom-cab -

sker og til de Kammerater og Kolle
ger, der bestræber sig ærligt for al 
forblive paa Lovens Grund, afholde 
sig fra enhver Art af de saakaldle Fly. 
veudskejelser. 

Der opslaar naturligvis uheldige 
Elementer i alle Kredse, men enhver, 
som holder af Flyvning, og hvis Be
stræbelser gaar ud paa at holde 
Sportsflyvningen oppe i el smukt og 
rent Plan, bør anse det som sin Pligt 
at faa saadanne Elementer isoleret og 
uskadeliggjorte. 

Det bør for Sportsflyveklubber, 
Flyveskoler, Udlejere af Sportsmaski
ner m. fl. være en uskreven Lov al 
holde Flyvningens Standard højt og 
ikke taale Personer, der ved lovløs 
Færden i Luften og hasarderede 
Øvelser virker til al slappe Flyvemo
ralen i Almindelighed. 

Den danske Sportsflyvning og Pri
vatflyvning bør og maa holdes i et 
højt Plan. Hvis dette ikke sker, vil 
Flyverne selv have det væsentligste 
Ansvar herfor. 

Og det kan derfor ikke indskærpes 
kraftigt nok og tit nok: Den udøvende 
Flyver bør vide, at der hviler et stort 
Ansvar paa ham, ikke alene overfor 
ham selv og de Passagerer og det 
Materiel, der er ham betroet, men og. 
saa overfor Flyvningens 'Sag i Almin-
delighed. M. P. E. 
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Et l/jorne af den kæmpemæssige Brookland Flyveplads. 
(I Baggrunden skimles den store cementerede Autobane.) 

et af de gammeldags, engelske Køre
tojer. Han slog et Telt op paa den 
grønne Plads og var i ugevis travlt be
skæftiget med sin Maskine, om hvil
ken man ikke ved ret meget udover, 
at den pralede med en 50 Hestekræfter 
Panhard Motor og - ikke kunde 
flyve! 

Den uheldige Flyvemaskineopfinder 
opgav omsider Ævret og forsvandt 
lige saa mystisk, som han var dukket 
op paa Brooklands. 

Fire Aar tidligere havde Brødrene 
Wright været paa Vingerne, og man 
hørte Rygter om vellykkede Flyvefor
søg paa Kontinentet" Men Flyvema
skinen var stadig jordbunden i Eng
land, indtil den daværende Marine
ingeniør, Mr. A. V. Roe, hyggede et 
Skur ved Væddeløbsbanen og begynd
te at eksperimentere med sin diminu
tive 6 Hestekræfter JAP-Motor. Han 
blev trukket op i Luften af Racerkø
rerne, der nærmest havde Medliden
hed med Manden. Og hele Aaret igen
nem hoppede han rundt paa Flyve
pladsen i forgæves Forsøg paa at vin
de Præmien paa .f.2.500 for en Flyv
ning rundt om Væddeløbsbanen. !\len 
i Juni Maaned det følgende Aar lykke
des det ham alligevel tilsidst at for
maa sit Triplan med de 6 Hestekræf
ter at tage af fra Jorden ved egen 
Kraft - og den første Britisk-byggede 
Flyvemaskine gik dermed paa Vin
gerne. 

Først mange Aar senere begyndte 
Offentligheden at nære Interesse for 

Flyvningen. Men saa begyndte ogsaa 
Enthusiasterne at strømme til Brook
lands og byggede det ene Arbejdsskur 
ved Siden af del andet. Her ikke alene 
arbejdede de, men !>))istc og sov der 
ogsaa mellem deres Maskiner. Ikke 
saasnart var del lykkedes flet·e af dem 
at præstere forbavsende Hesultater cf. 
ter Datidens Begreber, for kommende 
>Flyvere« strømmede Lil for at lære 
af de Store. Bl. a. underviste den be
røm le Bleriot en Tid paa Brooklands 
efter sin sensationelle Kanalflyvning. ' 

Nogle Aar før den store Krig tog In
teressen for Flyvningen kolossalt Op
sving; ogsaa Krigsministeriet og Ad
miralitetet fulgte med vagtsomme Øjne 
Udviklingen. 

Under Verdenskrigen overtog Krigs
ministeriel Brooklandsbanen og lavede 
den om til Fabrik. l\lange mente, at 
dermed var Banen for evigt begravet. 
Men efter Krigen tog nogle af de 
gamle Mmnner sammen med nye En
thusiaster fat igen og gradvis genfød
tes Brooklands, der omsider i 1928 
første Gang saa Dagens Lys, som den 
nu berømte >Brooklanch School or 
Flying«. 

Om denne, en af Verdens slor!>tc 
Flyveskoler, siger bl. a. Generaldirek
tøren for Storbritanniens Civilflyv
ning, Lt.-Col. Sir F. C. Shelmerdine, 
C.IE., O.B.E., A.F.R.Ae.S., at Brook
lands altid har været ensbetydende 
med Fremskridt og er ogsaa i Dag i 
første Række, hvor det gælder de ny. 
este Opfindelser, ligesom den er udsty-



ret med up-to-date Materiel. Som en 
særlig Opmuntring til den flyvelystne 
Ungdom tilføjer han, at Brooklands 
Flyveskole og Flyveklub har Traditio
ner, som den med Rette kan være stolt 
af . . . . . . at lære Flyvning paa Brook
lands er det samme som at studere 
paa Eton! 

For 11 Aar siden, i 1928, blev den 
nu saa omfangsrige Brooklands Flyve
skole aabnet. Man begyndte med to æl
dre .Modeller 80 Hestekræfter A vro
i\Iaskiner med Renault-Motorer. I Dag 
disponerer man over en hel Flaade af 
de mest moderne Tiger-Moth Maskiner 
med Gipsy-Major Motorer, med dob
belt Styring i begge Cockpits og Ud
styr for Nat- og Instrumentflyvning. 

Prisen for Undervisning pr. Time er 
i 2.5.0 (for Udlændinge i: 3.0.0), og 
for Instrument Flyvning i: 3.0.0 (uan
set Nationalitet). 

Honoraret for de forskellige Kursus, 
fra lste Klasse til Kursus A og B, va
rierer fra 70 Guineas til 5 Guineas. 

Fra Brooklands er udgaaet mange af 
Storbritanniens ,dygtigste Civilflyvere, 
som i Dag fJyver paa Imperiets store 
Ruter, og sidste Aar var der saa man
ge Flyveraspiranter, der søgte til 
Brooklands, at Mr. Ken. H. Waller, 
Flyveskolens Chefingeniør og berømt 
for sine mange Rekorder, maatte an
tage en hel ny Stab af Hjælpeinstruk
tører for at kunne overkomme Ud
dannelsen af alle de unge flyvelystne. 

Fra den elegante, moderne Klubbyg
ning har man glimrende Overblik over 
Brooklands store grønne Areal, hvor 
blaa, gule, graa og sølvglinsende Ma. 
skiner ustandseligt lander eller star
ter. Omkring Flyvepladsen løber som 
et bredt, graat Cementbaand den kæm
pemæssige Automobilvæddeløbsbane, 
hvor mange Rekorder er blevet slaaet. 
Ved Eftermiddagsteen kan man her 
møde mange af Englands berømteste 
Flyvere, eller man træffer dem ved 
Bar'en over en Aperitif, hvor de dis
kuterer Flyvningens Fremskridt og gi
ver Venner gode Raad - for de ud
dannede Flyvere er Brooklands det 
samme som St. Andrews i Skotland er 
for den kræsne Golfspiller, sagde Mr. 
Smallman, Klubbens Sekretær og tid
ligere Krigsflyver. 

* * * 

Har man taget sit Certifikat paa 
Brooklands, behøver man ikke gaa 
langt for at søge efter en Maskine .. .. .. 
ogsaa Flyvemaskiner kan købes der
ude, og Chefen for Salgsdepartemen
tet, .Mr. Brembridge, fortalte, at utal-

lige Sportsflyvere havde deres private 
Hangarer paa det store Terræn. Afgif
ten for en Hangar er 10 Shilling om 
Ugen. Desuden findes en saakaldt >Air 
taxi service«, hvor man kan leje to
sædede Flyvemaskiner formedelst 12d 
pr. km. 

Brooklands staar forøvrigt i et Slags 
Samarbejde med Kollegiet til Uddan
nelse af flyvetekniske Ingeniører, lige
som man samarbejder med andre af 
de største engelske Flyveklubber: 
South Coast Flying Club, Cinque Ports 
Flying Club og Northamtonshire Aero 
Club. Medlemskontingentet er i: 4.4.0. 
om Aaret for flyvende Medlemmer; for 
ikke flyvende det halve. 

* * * 

Men med den hastigt voksende In
teresse for Flyvning har det vist sig, 
at de mange nye Flyveklubber og -Sko-

De 10+1 Bud, der hænger paa Væggen 
i Brooklands Flyveskole. 

ler ikke engang har været nok. Ogsaa 
mange Drengeskoler har allerede ind
ført >Flyveundervisningc, bl. a" Farm 
School en Bristol Bulldog-fighter Ma
skine med en Jupiter VII. F. Motor, 
og det er vel overflødigt at sige, al 
Drengene var ellevilde - det var jo 
noget andet end at skrive Regnestyk
ker paa den sorte Tavle I 

Samtidig med den almene Under
visning lærer Drengene Gartneri, 
Landbrug og forberedes til senere 
Uddannelse som Mekanikere. Til 
disse Fag er nu knyttet Undervisnin
gen i de første elementære >Myste
rier« af Flyvemaskinen. 

Det er ikke Skolens Mening at ville 
uddanne Flyvere, men derimod blot 
give dem et solidt Grundlag for se
nere Uddannelse som Mekanikere el
ler lette dem Adgangen til Pladser 
som Lærlinge paa Flyvemaskinefa
briker, der jo i Dag skyder op over
alt i Storbritannien som Paddehatte. 

Sideordnet med den praktiske Un-

dervisning i Skolens Hangar og om 
Sommeren paa en stor Græsmark, 
hvor Flyvemaskinen bliver trukket 
ud, faar Drengene bibragt teorefisk 
Viden i Klasseværelset. Studiet er 
frivilligt, men der er vist ingen mo
derne Dreng, der skal nødes til at 
søge denne Undervisning. 

Da det er Skolens Formaal at give 
Drengene et godt Grundlag for deres 
senere Livsstilling, som Gartner, 
Landmand, Flyver- eller Finmekani
ker, er det vel hævet over enhver 
Tvivl, at Majoriteten af Drenge, som 
i de kommende Aar forlader Farm 
School, er smaa >Flyveraspiranter« 
- og saa maa Jorden passe sig selv. 

Tager man et Kort over Storbri
tannien i Dag, hvor alle officielt 
anerkendte Flyveskoler, Flyveklub
ber og Flyvemaskinefabrikker samt 
Flyvepladser er angivet, · forbavses 
Iagttageren over det kolossale Op
sving Civilflyvningen har taget i 
baade England, Skotland og Irland i 
de sidste 10 Aar. Enhver By med Re
spekt for sig selv har en Flyveklub, 
en eller flere Flyvepladser - og det 
varer sikkert heller ikke længe, før 
hver større Skole har sin egen Ma- . 
skine til Undervisningen i de første 
Begyndelsesgrunde. Og i England 
har Ungdommen alle Chancer for at 
være med. I Løbet af 1938 meldte 
over 48.000 Drenge i 14-15 Aars Al
deren sig til det nyoprettede frivil
lige Luftværnskorps, og det er man
ge af disse Drenges største Haab en 
Gang selv at kunne styre en Maskine 
ud over de syv Have, paa de lange 
Ruter, som forbinder Imperiets vidt-
forgrenede Besiddelser. E. e. 

* 
Imperial Airways og 

Postbefordringen. 

IMPERIAL AIRWAYS, der befordrer 
al den oversøiske Luftpost til og 

fra England, har fra 10. August d. A. 
maattet suspendere Bestilling paa Pas
sagerbilletter til de oversøiske Lande 
paa Grund af den meget betydelige 
Stigning i Postbefordringen, der har 
fundet Sted i det sidste Aar. 

Der befordres i Øjeblikket Post til 
48 Lande udenfor Europa, og denne 
Befordring vil yderligere blive udvi
det, naar der i Løbet af 1940 bliver le
veret 50 nye Maskiner til R~ternei~ 
som er i Ordre fra U. S. A. 
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P. 32 er en 3 Motors Bombeflyvemaskine, der i længere Tid har været i Brug i 
den italienske Hær og bl. a. blev meget benyttet under [(rigen i r1be.~sinien, Jwor 

den stadig bruges af de derværende italiemke Tropper. 
r:-::=:,:-:-

F. N. 305. En-Motors Jagertype, lavvinget Mo;wplan, den fremsUlles enten som 
eensædet aaben Maskine el-ler tosædet lukket. Motoren er en Alfa Romeo 115-1, 
seks-cylindret luftkølet paa 200 H,[(, Maskinens Nettovægt er 7'()0 kg og der kan 

tr(!nsporteres en Nyttelast paa 280 kg. Maximalhasligheden er 310 km/T. 

1 .. : .. .-
•• t " .. . ~-

P. 23 R. Denne Maskine har Verdensrekord over 1000 og 2000 km med en 
Nyttelast paa 5'000 kg med 403 km/T. 
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P. 50 II. Den nyeste Model som fremstilles af Piaggio & Co., 
en 4-Molors Bombeflyvemaskine. 

Italiensk 
Flyvemaskine-

1 ndustri 
AKTIESELSKABET PIAGGIO & CO., 

1\. Genua, begyndte sin Virksomhed 
paa det aeronautiske Konstruktions
omraade i 1915, idet det byggede et 
stort Etablissement for Konstruktion 
af Vand- og Landflyvemaskiner. 

Dette Etablissement producerer alt 
for Land- og Vandflyvning, i Træ, 
Duraluminium, elektrisk svejset, rusL 
frit Staal, saaledes at der nu fremstil
les kraftige 3- og 4-1\lotors Flyvema
skiner for Civiltransport og store 
Bombemaskiner, blandt hvilke der er 
P 23 R, som fornylig har erobret Ver
densrekord for Hastighed over 1000 
og 2000 km med en Nyttelast paa 5000 
kg med 403 km i Timen. 

Denne Fabrik, der disponerer over 
et Lokale for aerodynamiske Forsøg 
med Lufttunnel til Afprøvning af Ma
skinerne og Bassin for Ponton og 
Baad-Prøver, suppleres af nogle Af
delinger af et andet Etablissement, 
der udfører Armering og forskellige 
rustfri Staaldele. 

2 andre Etablissementer, der sup
plerer hinanden, konstruerer Motorer 
og stilbare Propeller. Det vigtigste af 
disse Etablissementer har en Prøve
sal for Motor-Kontrol, en Prøvesal for 
Højdemaaling og en Kompressor-Frø_ 
vesal. Fra dette Etablissement er der 
udgaaet en hel Serie af Motorer, deri
blandt P XI .RC 40, der har opnaael 16 
internationale Præmier, hvoraf den 
Højderekord er særlig bemærkelses
værdig, der opnaaedes af Col. Pezzi, 
Præmien for 5000 kg Last med oven
for nævnte Maskine P 23, samt Ha
stighedsrekord over 1000 km med 
1000 kg Nyttelast af Breda 88 med 
524 km i Timen. 

Motorer af forskellig Styrke fra 400 
til 1500 HK, fra P VII for Rekogno
sceringsmaskinerne til P XII paa 1500 
HK. til de store Transportmaskiner 
og Bombardementsmaskiner, en hel 
Serie Motorer fremstilles til mange 
Flyvemaskinetyper, der anvendes in
denfor italiensk Flyvning. 

S. A. Piaggio & Co. er en af Italiens 
største Fabriker for fremstilling af 
Flyvemateriel og dens Resultater vi
ser, at dens Frembringelser er paa 
Højde med det bedste, der fabrikeres 
af den internationale Flyvemaskine
industri. 



F
OR første Gang i Flyvnin
gens Historie er der-kommet 

Passagerer pr. Flyvemaskine fra 
New York til København, idel 
>Dixie Glipper<, som afgik fra 
New York Lørdag Aften den 12. 
August Kl. 20.00 og ankom til 
Southampton Søndag Kl. 14, 
blandt sine 25 Passagerer med
førte det svensk-amerikmzske 
Ægtepar Mr. & Mrs. Ander
son, der skulde til Gøteborg og 
den danske Skibsinspektør Cor
nelius Lindholm, København. 

Den første Passaserflyvning New York
København med Trafikmaskiner 

Rejsen fortsattes med D.D.L.s 
>Dania< fra Croydon, hvorefter 
den første ordinære Flyverute 
New York- København er en 
Kendsgerning, og Skibsinspek
Lør Lindholm er saaledes den 
første danske Passager, der har 
krydset Atlanterhavet gennem 
Luften ad de ordinære Flyveru
ter. 

NY REKORD FOR 
JUNKERS11BOMBER 

FLYVERNE Seibert og Heintz 
satte den :JO. Juli 1939 ny Re

kord med den 2-Motor.~ Junkers
Bomber-2 Jumo 211 for Flyvning 
med 2000 kg Nyttelast, idet de fløj 
en Distance paa 2000 km med en 
Gennemsnitshastighed af 501 km/T. 

Junkers Bomber er udstyret med 
2 Jumo Motorer ci 1200 H.K. 

Rekordflyverne Seibert (t. v.) og 
Heintz efter deres Rekordflyvning 

med Junkers Bomber Jumo 211. 

t 
Flyverløjtnant 

Thomas B. Thomsen. 

HÆRENS Flyvertropper har atter 
mistet en af sine dygtige og 

pligtopfyldende Flyvere, idet Fly
verløjtnant Thomas B. Thomsen den 
8. August styrtede ned under en 
Øvelsesflyvning ved Oksbøl og dræb
tes paa Stedet. 

Flyverløjtnant Thomas B. Thom
sen blev Militærflyver i 1937 ved 
Jydske Flyverafdeling, men gjorde 
Tjeneste ved 1. Eskadrille, Sjælland
ske Flyverafdeling under Komma1'
tlo af' Kaptajnløjtnant Edsen Johansen. 

Flyverløjtnant Thomas B. Thom
sen vil altid blive mindet af sine 
Kammerater og Foresatte som en 
Flyver, der gjorde sin Pligt fuldt ud, 
og han satte Livet som Indsats for 
Opfyldelsen af denne Pligt. Ære 
være hans Minde. 

* 
Foreningen Danske Flyvere 

afholder Kegleaften. 

FREDAG den 8. September Kl. 20 af
holder Foreningen Danske Flyvere 

sin aarlige Kegleaften paa Tivolis Keg
lebaner. 

ULYKKEN VED 
STORSTRØMSBROEN 

MANDAG den 14. August forulyk
kede en af British Airways Tra

fikmaskiner paa Ruten fra Landon til 
København. Uvist af hvilken Aarsag 
udbrød der Ild i Passagerkabinen; og 
da Maskinen paa det Tidspunkt be
fandt sig over Farvandet mellem Fal
ster og Sjælland, lagde Flyveren re
solut an til Landing paa Vandet. Det 
lykkedes ham at sætte Maskinen i 
Vandet nogle Hundrede Meter fra 
Storstrømsbroen, og i samme Nu Ma
nøvren var foretaget krøb Flyveren ud 
igennem Førerrummets Vindue, og 
svømmede hen for at hjælpe Passa
gererne ud. Dette mislykkedes imid
lertid, og ikke længe efter gik Maski
nen til Bunds. Alle ombordværende, 
Telegrafisten og 4 Passagerer, om
kom. Flyveren reddedes efter at være 
svømmet hen til Storstrømsbroen, 
hvorfra der blev kastet en Rednings
krans ud. 

Den hurtigt iværksatte Hjælpeak
tion fandt Maskinen. En Dykker brag
te Ligene af de fem forulykkede op, 
og Vraget af Maskinen blev transpor
teret til Land af en af Christiani & 
Nielsens Kranbaade. 
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Brugbarbedsgrænsen for vore Blindflyvningsinstrumenter 
Den lcunsfige Horisonf - Vøriomeferet 

Den kunstige Horisont. 
Den kunstige Horisont (Gyrohori

sonten) tjener som Erstatning for den 
egentlige Horisont til hovedsagelig 
yed Flyvninger over store Stræknin
ger at gøre det lettere for Flyveren at 
holde Luftfartøjet vandret. Dens Vir
kemaade ligner Retningsgyroens, idet 
en fuldkommen kardansk ophængt 
Gyro med lodret Rotationsakse søger 
at bibeholde sin Retning i Rummet. 
Da Gyroen ved Friktion i Lejerne og 
af øvrige forstyrrende Kræfter kan 
drejes bort fra sin oprindelige Ret
ning, er den forsynet med en Tilba
geføringsanordning, som giver et 
Maal for Nøjagtigheden af Horisont
visningen. Denne Tilbageføringsan
ordning bestaar hovedsagelig af 4 
Penduler, som lukker mere eller min
dre ensartet af for 4 i Forhold til Gy
roaksens Retning fast anbragte Blæ
sedyser, alt efter som Gyroaksens Ret
ning stemmer overens med den Lod
rette eller ej. Er de 4 Dyser ikke lige 
meget afdækket, opstaar der et Kraft
par, som atter bringer Gyroaksen til
bage til sin lodrette Stilling. 

Horisontvisningerts Nøjagtighed be
grænses af følgende Omstændigheder: 

1: De ovennævnte 4 Penduler staar 
ikke altld virkelig lodret, men stiller 
sig i den tilsyneladende lodrette Ret
ning, under et nøjagtigt fløjet Drej 
altsaa i Z-Aksens Retning, d. v. s. at 
der ved ethvert Drej indtræder en 
utilsigtet Tilbageføring: Gyrohori
sonten >lægger sig i Drejet«, og viser 
ikke mere den virkelige Horisont. 
Denne Fejl er afhængig af Tilbagefø
ringshastigheden og af den Tid, i 
hvilken Tilbageføringskraften virker 
i een og samme Retning. Desuden er 
den afhængig af Friktionen i Gyro
ophængningen. 

2: Da et Drej stadig er forbundet 
med en Kursændring, som ogsaa de 
4 Penduler maa følge, virker herved 
Tilbageføringskraften i stadig sig 
ændrende Retninger paa den i Rum
met faste Gyroakse, saaledes at Gyro
ens Udvandring efter en vis Kursæn
dring atter kompenseres af det andet 
Pendulpars Tilbageføringsvirkning. 
Ifølge dette beskriver Gyroaksen un
der et Drej nogenlunde en Kegleover
flade, hvis Aabningsvinkel praktisk 
talt fremstiller Gyrohorisontens Drej
ningsfejl. Denne kan ved vilkaarlig 
lang Bibeholdelse af Drejet ikke 
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Ved Flyverløjtnant W. Fabian. 
(Luf'twissen Bd. 5, Nr. 12, Dec. 1938 

overskride en bestemt Størrelse. Her
efter er Drejningsfejlen f. Eks. efter 
et 90°-Blindflyvningsdrej af 45 Sek. 
Varighed ikke mindre end efter 1 el
ler 10 paa hinanden følgende Blind
flyvningsdrej paa 360° . Efter et Drej 
paa 360° kan Horisontens Drejnings
fejl endda være udlignet, forudsat at 
Drejet er fløjet ensartet, og Tilbagefø
ringsanordningen er fuldkommen 
symmetrisk. 

3: Drejningsfejlens største Værdi er 
allsaa opnaaet allerede efter ca. 90° 
Kursændring. Ved et krapt Drej -
altsaa lille Drejningslid - er den føl
gelig mindre end ved et fladt Drej, da 
Tilbageføringshastigheden allerede har 
sin største Værdi ved et Drej med en 
Krængning paa 2°. Dette gælder 
imidlertid kun, naar Friktionen i 
Gyroophængningen er saa lille, saa 
man ikke behøver at regne med den. 

4: Ved vore Gyrohorisonter har 
Tilbagehøringshastigheden under nor• 

male Sugeforhold en Middelværdi paa 
5° i Løbet af 45 Sek. Under et Blind
flyvningsdrej bliver derfor - uden 
at tage Hensyn til Friktionen - Fej
len paa ca. 5° ikke overskredet, for• 
udsat at Drivenergien har den fore
skrevne Størrelse og Gyroen det fore
skrevne Omdrejningstal. Ved et Drej 
med en Drejningshastighed paa 1 ° 
pr. Sek. opstaar en Fejl paa ca. 10°. 

Men da baade Sugetilførselen og 
Gyroens Omdrejningstal kan afvige 
meget fra Normalværdierne under 
Flyvning, er ogsaa væsentlige større 
Drejningsfejl mulige.•) 

5: Desuden forøger Friktionen i 
Gyroophængningsrammen Horisontens 
Drejningsfejl. Friktionens Indflydel
se er afhængig af Centrifugalaccele
rationen under Drejet, d. v. s. af
hængig af Luftfartøjets Egenhastighed 
og dets Drejningshastighed. Ved store 
Hastigheder og krappe Drej kan føl
gelig Drejningsfejlen antage større 
Værdier - end angivet under Pkt. 
4 -:_ i Særdeleshed ved ældre Instru
menter med stor Friktion i Lejerne. 

*) Efter Forfatterens Mening er Gyrohorlson• 
tens Tllb11geløringsh11stighed gjort for stor I 
Forhold til dens friktions- og stødbetingede 
Afvigelsesmuligheder. 

Variometeret. 
Variometeret tjener til at angive en 

Højdeændring. Vore Variometre maa
ler Trykforskellen mellem Trykket i 
det statiske Trykanlæg og i et var• 
meisoleret Luftkammer, der staar i 
Forbindelse hermed over et lille 
Haarrør. Ved en Forandring af Høj
den, altsaa af det statiske Tryk, op
staar en Trykforskel i Forhold til 
Luftkammeret, som kun kan udligne 
sig langsomt over det lille Haarrør. 

.,. r-----,--Lu1'ttartøjete vi.rke
lige Bøvægelee. 

\-Variometervi•ning. 

', ......... 
• s .. 

Afb. 3: Variometervisningen ved 
kortvarig optrædende Vertikalhastig
hed (skematisk). - Luftfartøjets vir
kelige Bevægelse. - Variometervis-

ning. 

For Variometerets Nøjagtighed og 
dets Brugbarhed til Blindflyvning er 
som for alle Luftfarts-Dyseinstrumen
ter følgende hovedsagelig afgørende: 
Den mekaniske Nøjagtighed af In
strumentet, Trægheden i Visningen, 
Visningens Afhængighed af Højde og 
Temperatur, og det statiske Trykan
lægs Nøjagtighed. 

1: Mekaniske Fejl ved Variomete
ret, som nedsætter dets Nøjagtighed i 
væsentlig Grad, kan opstaa ved usag
kyndig Behandling eller ved Over
tryk i Variometerdaasen under Dyk
ning, oaar den i Daasen indbyggede 
Sikkerhedsventil svigter. 

2: Trægheden i Visningen spiller 
ved Daasevariometeret en vigtig Rol
le, idet en vis Trykforskel (= Høj
deforskel) er nødvendig for at give 
Visning, en Trykforskel som først op
staar, efter at en Vertikalhastighed al
lerede i en vis Tid har været til Ste
de. Variometeret viser derfor først 
den virkelige Størrelse af Vertikalha
stigheden - aller rettere: ca. % af 
den virkelige Størrelse - et Stykke 
Tid efter Vertikalbevægel,sens Begyn
delse, hvilket ved ældre Instrumenter 
beløber sig til 10 Sek., ved nyere In
strumenter 6 Sek. Akkurat ligesom 
Instrumentet er bagefter ved Begyn
delsen til Stigning eller Glidning, an
giver det Udretningen heraf for sent, 
da de bestaaende Trykforskelle kun 
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Køb Dem en ,C UØ11

og lær at flyve gratis! 

Aut. Forhandlere og 
CUB Flyveskoler: 

Skandinavisk Motor Co. A/S 
Odense. Telf. 3546 

Magnus Christiansen 
Aalborg. Tel1. 6622 

Him Jensen, Kastrup Lufthavn 
Tel1. Kastrup 1010 

Aage Heldemann 
Aarhus. Tel1. 3715 og 3735 

Esbjerg Aeroplan Co. 
Esbjerg. Tel1. 1122 

Kr. 2,50 er hvad en 
CUB bruger i Timen 
i Benzin og Olie. og 
saa koster den ikke 
mere i Anskaffelse 
end et Automobil. 

CUB Trainer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. .... Kr. 8750 
CUB Sport 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 9600 
CUB Sport 50 . .. . ....... .. .... . . .. . .. .... ... Kr. 10800 
CUB Coupe 65 .............................. Kr. 14900 
Lukket 2-Sædet Kabine, Dobbelt Styring, Bagagerum, 
m.m. komplet, klar til Indregistrering. 

Ved Køb af en CUB lærer vi Dem at flyve gratis I 
Selv om De ikke i Øjeolikket tænker paa at købe 
Maskine, saa lær alligevel at flyve, det er en herlig 
Sport. Paa CUB Fabriken eller hos CUB Forhandlerne 
faar De paa særdeles billige Vilkaar Flyveudervisning 
af dygtige Flyvere, uddannede ved Hærens Flyver
tropper. Lad os give Dem nærmere Oplysninger. 

Cub Alrcraft Co., Ltd. Hovedkontor: Sundkrogsgade 1- 3. C. 9993. 

Fabrik og 
Flyveskole : 

LUNDTOFTE 
pr, Lyngby 

Telefon : 
HJortekmr 1315 
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Skotland-Irland-England· med Railway Services 
Med denne Artikel slutter vor Medarbejder sine Flyvninger i 
England og Skotland efter at na·ue gennem/løjet de vigtigste 
Ruter; disse opretholdes af British Airways, Scottish Airways, 

North Eastern Airways og Rai/way Suvices. 

FØRSTE Gang man hører Benævnel
sen: Jernbane-Flyveselskabet fore

kommer det En absurd. For de fleste 
er jo netop Jernbaner og Flyvning lo 
vidt forskellige Ting. 

Ikke desto mindre startedes i 1929 
el Fl yveselskab i England af en Sam
menslutning af fire store Jernbanesel
skaber Great Western, L. M. S., The 
London & Norlh Eastern og Soulhern 
Railways. Den første af Ruterne blev 
fløjet fra Great Western Railways af 
Imperial Airways paa Charter-Basis 
mellem Birmingham, Bristol, Cardiff 
og Plymouth. Ruten blev aabnet i 1933 
med en tre-Motorers ,veslland Wes-;ex-
1\laskine. 

Det følgende Aar startedes det nu 
kendte R. A. S.-Kompagni, en Forkor
telse af Railway Air Services. 

Delte Selskab flyver nu mellem 
London - Belfast - Glasgow via Bir
mingham, Stoke-on-Trent, Liverpool 
og Isle of l\lan. Desuden mellem Bir
mingham og Brislol til de vigtigste 
Byer i Syd-England: Southampton, 
Bournemouth, Brighton og Øen Wight 
Yed den engelske Kanal. 

Foruden at befordre Passugerer nyder 
Selskabet Privil('giet som Postflyveselskab. 

Ef ler Ankomsten til Croydon køres 
Posten straks væk til videre 

Befordring. 
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I øsende Regn ankom Passagererne 
fra Glasgow til Renfrew Airport i 
R. A. S.'s store Rolls-Royce, som rul
lede ind paa den brede tarmac - det 
store cementerede Stykke udenfor den 
kæmpemæssige Hangar. Paa Flyve
pladsen brændte det elektriske Lys 
endnu - Klokken var et Kvarter i 
otte, men den mørke Himmel forvand
lede Dag til Nat. 

I Buelampernes knaldhvide Skær 
stod den store fire-Motorers De Havil
land Maskine parat med snurrende Mo
torer. Den bar det - for en mandlig 
Passager i hvert Fald - ikke utilta
lende Navn >Venus<, og saa virkelig 
helt rristende ud med al sin Forsølv
ning, de grønne og røde Striber og 
slanke Krop. 

Interiøret var lige saa tiltalende som 
det Ydre; de ti Sæder var polstrede 
med blaat Læder, den samme Farve 
hele Kabinen havde. Som ethvert mo
derne Aeroplan var der selvfølgelig 
ved hver Sidedplads en Luftventila
tor og Varmereguleringsknap, som 
Passageren selv kunde indstille efter 
Behag" Og i det kolde, skotske Klima 
kunde det nok tiltrænges at aabne 
helt for Varmen; blev der for varmt 
i Kabinen, havde man altid Luftventi
latoren at ty til. Det er vel overflødigt 
at bemærke, at der ved hver Plads 
ogsaa fandtes en lille Læselampe, og 
at der under hvert Sæde laa det af 
Luftfartsministeriet foreskrevne Red
ningsbælte. Et saadant skal alle Ma
skiner, der flyver over aabenl Hav, 
have til hver enkelt Person ombord .. . 
og vi skulde over mange km Vand, 
før vi naaede det endelige Maal : Croy
don Airport udenfor London. 

Det varede ikke længe, før vi forlod 
det skotske Højland for sidste Gang og 
svævede over det aabne Vand med 
Kurs mod Belfast i Nord-Irland. Kun 
ganske langsomt brød Dagen igennem; 
men hYad enten nu Pilot'en syntes det 
var for trist at flyve i Graavejret, eller 
det var af Nødvendighed, saa steg han, 
indtil vi kom op over de mørke, regn
tunge Skyer, bort fra Regntykningen 
og ind i det mest straalende Solskin, 
der ødslede med Farver paa det bløde, 

maleriske Skydække, som her vrir 
skinnende hvidt .. . . . . der er virkelig 
noget om, at >over Skyerne er Himlen 
altid blaa«. 

De fire Motorer brummede saa hyg
geligt, mens de trak den fem Ton~ 
store De Havilland frem OYer Sk y
masserne. HYer af Gipsy-Six l\lolorer• 
ne udviklede 200 HK, og l\larchhasti g
heden var over 240 km i Timen. R. :\ . 
S. ejer en hel Flaade af D.ll.8613- Eks
press Air Liners, alle udstyret med fire 
Gipsy-Six Motorer. Vingefanget er 19,:-l 
m, og Biplanernes MaksimaImaslighed 
er 265 km i Timen . Foruden disse Ma
skiner besidder R. A. S. flere De Ha
villand 89A Dragon Rapide, to-1\loto
rers Biplaner, hver med 200 Heste
kræfter og af samme Mærke som D.H. 
86B Maskinerne. Vingespandet paa 
disse Dragon Rapide Maskiner er 13,8 
m, og deres Marchhastighed 2fi 1 km 
i Timen ... .. . 

m ør 
,.__,__.,, Rl1LYl&1 AIR SERVICES 

UD lSSOCIUED CONPUIES 
U llYl'O l ll $flTJUI lOIHU -
l HICIAfU <O MPH IU HIIII\ -

Kort over Railway Air Services Ruter. 
Den i Artiklen omtalte Rute markeres 

af Pilene. 
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INT 11V11 leve•e• øve• hele Jo•den B•ænds•of og 
Smø•eolle øf højes•e KvølHe• ,11 B•ug I FIJvemøsklne• 

TELEGRAMADR.: 

I NTAVA 

Braendstoffer: 

I NT AVA Flyvebenzin 77 
IN TAV A Ethyl Flyvebenzin 80 
I NT AVA Ethyl Flyvebenzin 87 
INTAVA Ethyl Flyvebenzin 100 
INTAVA Dieselolie 

Smøreolier: 

INTAVA White Band 60 
INTAVA Gray Band 80 
INTAVA Red Band 100 
I NTAVA Green Band 120 
INTAVA Blue Band 140 

Desuden leve•es unde• Be,egnelsen INT11V11 ønd•e P•o
duk•e• ,11 B•ug I Luf•fø••øle• - som f. Eks. INT11 V 11 
Vlppeø•msfed• - INT11V11 ln•••umen,olie - INT11V11 
s,øddæmpe•olle - INT11V11 Kompøsvædske m. m . 

WOALD WIDE SERVICE TELEFON NR.: 

CENTR. 5622 

SCT. ANN.Æ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 
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Paa \lej mod Croydon med den 4-Molors De Havilland. 

Vi fløj i over 1600 m Højde i 
det straalende Solskin; men da vi nær
mede os den irske Kyst, dalede vi 
gradvis, og kunde desværre kun kon
statere, at Vejret ikke var bedre i Ir
land end i Skotland. Over Ulsterky
sten laa en svag Taagedis, og først da 
vi var helt nede paa 500 Meter, kunde 
man med nogenlunde Tydelighed se 
Belfast Flyveplads. 

Smaa 55 Minutter efter Starten fra 
Renfrew landede vi glat i Belfast, hvor 
der var et Kvarters Ophold, inden vi 
igen skulde paa Vingerne. Blaatrøjede 
unge Mennesker kom løbende med den 
lille Postvogn, topfuld af forseglede 
Sække, og Benzintanken rullede frem 
ved Siden af den store sølvgraa Fugl. 
Inde i Administrationsbygningens 
Kontrolrum diskuterede Pilot'en og 
Radiotelegrafisten Vejrliget over den 
irske So, vi skulde flyve over, og stu
derede de meteorologiske Meldinger 
fra Stationerne paa den engelske Kyst. 
Passagererne strakte Benene i den 
smukke Ventesal og benyttede Lejlig
heden til at nyde en Cigaret. Selvom 
D.H.86B-Maskinen ikke hørte til den 
Type, der ifølge Regeringsdekret har 
Forbud mod Rygning, har Luftfartsel
skabet alligevel ment det mest opor
tunt at forbyde Tobaksrygning i alle 
deres Aeroplaner. Det gælder her, som 
i saa mange andre Tilfælde: safety 
firsl/ - og det er jo bl. a. al Verdens 
Flyveselskabers første Motto. 

Da Uret paa den store Hangar viste 
tre Minutter i 9, steg Passagererne ind 
i den lune Kabine, og præcis paa Sla
get ni rullede vi ud over Pladsen og 
var faa Sekunder eller paa Vingerne igen. 

strakte Forstæder. Efterhuanden som 
vi steg, forlod vi samtidig Bebyggelsen 
og svævede snart over flade, grønne 
og brune Marker. Bag os regnede det 
med Spande, forude sau det mere op
muntrende ud. Kiggede man rundt Ho
risonten, konstaterede man tre-fire 
Slags Vejr - kun ikke klart Solskin. 

Saa stod vi ud over den irske Sø, 
der adskiller England fra Irland. At 
dette Stykke Hav er en vigtig Færd
selsaare fik man rig Lejlighed til at 
konstatere fra den Højde. Utallige 
Dampere, store og smaa, stod op gen
nem >Søen« eller havde Kurs mod en 
af Verdens største Havnebyer, Liver
pool - lige som vi selv. At der blæste 
en haard Kuling nede i Havoverfladen 
beviste de krappe Bølger, som nu og 
da sendte en Sjasksø over en stor 
Tankdampers lave Dæk. Men oppe i 
2000 Meters Højde mærkede vi ikke 
noget til Vinden. 

Vi havde 100 km til Isle of Man, 
og passerede ogsaa Øen paa Klokke
slæt; men da der ingen Passagerer var 
at sætte af, landede Maskinen ikke, og 
fortsatte mod Liverpool, 140 km læn
gere Syd-Øst. 

Smaa fyrretyve l\linutter senere gled 
vi i lav Højde ind over den engelske 
Kyst, passerede l\lersey Floden og den 
gigantiske l\Ianchesterkanal. Vi fulgte 
Kysten et Stykke og øjnede snart Li
verpools Forstæder. Ude fra den ir
ske Sø strømmede bogstavelig talt 
Dampere af alle Størrelser mod Liver. 
pool - fra Luften saa det ud som laa 
der en Kæmpemagnet inde paa Land 
og ligefrem trak alle disse Skibe ind 
til sig. Jo nærmere vi kom Speke -
Byens Flyveplads, desto lavere gik vi. 
Det sidste Stykke saa lavt, at man !>yn
tes, man med Lethed kunde tage fat i 
en af de utallige Fabriksskorstenen, 
blot man rakte Haanden ud - men 
det var selvfølgelig Øjenbedrag ..... . 
tværtimod holdt vi os i passende Af. 
stand fra de sodende Uhyrer. 

Med et hældede Maskinen, og vi saa 
paa den store, grønne Flyveplads den 
hvide Ring omkring Navnet Liverpool 
i Kæmpebogstaver. Og hvad der var 
allerbedst: Solen skinnede i England! 

Et helt Kvarter gjorde Maskinen Op
hold i Speke Airport - en splinterny 
Flyvehavn, som forst blev færdig i 
1938. Den er et af de vigtigste Knude
punkter i den engelske Flyvetrafik og 
ligger omtrent lige langt fra Renfrew 
(300 km), Belfast (240) og Croydon 
(288). Her mødes R. A. S.'s sydgaa
ende og nordgaaende Maskiner, før de 
fortsætter mod deres respektive l\laal. 

Det vil føre for langt at beskrive 
den hypermoderne Lufthavn, som er 
opført i Speke .... .. det rnaa være nok 

Vi kredsede over Flyvepladsen, fløj 
nogen Tid over Belfast og den store 
Havn, de rygende Skorstene og ud- De Havilland Maskinen »Neptun« i Croydon Lufthavn. 
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Ordinær Postflyvning Panama-København 
via Atlanterhavet 

Det første luftpostbrev er ankommet til Danmark 

' -
VIA AIR MAll. 

I • . v,a. Atla.'n"t/c. by A, r-. --- --- -
1?ANS~ATLANTICO 

liil! 1=. d.1,· f ø ,~, . . .• 

DETTE Brev blev afsendt fra Flyve
pladsen i Cristobal-Colon i Pana

ma Kanal Zonen Søndag l\Iorgen Kl. 
7.30, og tilbagelagde i Løbet af Søn
dagen Ruten: Kingston, Jamaica 
(Ank. 12.20) via Cienfueges, Cuba 
(Ank. 15.20) til Miami i Florida, 
hvortil de kom Kl. 17.10. Herfra blev 
det Kl. 21.00 i Løbet af Natten til 
l\Iandag fløjet til New York med di-

at fastslaa, at det nyeste nyt er taget i 
Brug, hvad enten det er af teknisk Art, 
administrativt, Passagerbekvemmelig
heder ,alm. Service eller Vejrtjeneste, 
Post- og Telegrafkontor, Restaurant, 
o.s.v., o.s.v. 

Desværer tillod de femten Minutters 
Ophold ikke dybere Studier af denne 
utvivlsomt Englands mest moderne 
Lufthavn; men Passagererne kon~tate
rede i hvert Fald, at der var en for
træffelig og hurtig Service i den lyse 
og hyggelige Restauration, at Konto
rerne ikke havde det mindste tilfælles 
med, hvad man almindeligvis finder 
er Tilfældet i England, og at den briti
ske Høflighed og Hjælpsomhed var af 
den gode gammeldags - men det var 
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rekte Forbindelse til Atlantic Clipper, 
som paa 36 Timer fløj det over Atlan
ten til Marseille, hvorfra det med den 
hollandske Maskine fra Indien er 
fløjet til Amsterdam og endelig til 
København med Natflyveren. Onsdag 
laa Brevet paa »FLYV 4: 's Kontor 
efter at have tilbagelagt det lange 
Stræk Panama- København paa smaa 
fire Dage! 

vist ogsaa den eneste Overlevering fra 
tidligere Tider ...... 

Kl. 10.30 satte vi af paa det sidste 
Hop - mod Croydon . I Stedet for at 
flyve den korteste Vej, via Birming
ham, gik vi først til Stoke-on-Trent, 
hvor en Passager skulde af. Havde den 
Herre ikke været med, var vi gaaet di
rekte, da Stoke-on-Trent om Vinteren 
kun anløbes, naar der er Passagerer 
at sætte af eller hente. 

Til Gengæld var vi i Liverpool blevet 
instruerede om ikke at standse i Bir
mingham, da to Passagerer, som skul
de have været med til London, havde 
sendt Afbud paa Grund af Sygdom. 

Og derfor gik det fra Stoke-on-Trent 
for fuldt Drøn i eet Stræk mod Ver-

Fra Dansk Svæveflyver Union 

FLYVEGRUPPEN »ALBATROS«. 
Gruppen, der er startet af den kendh• 

Svæveflyveentusiast Orshitzky, Syvens · 
Alle 3, Mezz., S., Tlf. Amg. 2694x, Alfred 
Brodersen, Igor Lange, Lusia Lange, og 
som Flyveleder Sigurd Sjøholm. 

· Gruppen har i Øjeblikket to Over• 
gangsplaner, det ene, en Grunau Baby, 
bliver i disse Dage underkastet en grun
dig Reparation af Aeroplansnedker Hull
mann. 

Unionen ønsker Held og Lykke. 

CERTIFIKATER. 
A-Certifikat: Bertel Kring, Odense Svæ

veflyveklub. Henry Willadsen, Esbjerg 
Sports Flyveklub. 

Anna C. Carlsen, Alfred A. Carlsen, 
\Viggo Lindskov og Søren Sørensen, 
Svæveflyvegruppen , Ilingen •. 

Arne Quistgaard, Bornholms Svævefly
veklub. 

Allan Vigenberg, Værløse Svæveflyve, 
klub. 

Holger Johansen, Roskilde Svæveflyve
klub. 

B-Certifikat: Erik Malmose Clausen, 
Odense Modelflyveklub. 

Erik Vigenberg, Værløse Svæveflyve
klub. 

Tage Christensen og Poul Beldrig, 
Næstved Flyveklub. 

Thorvald Jensen, P. Hanefeld Møller 
og Kaj Petersen, •Aviator •, Aalborg. 

Øjvind Andresen, Værløse Svæveflyve
klub. 

C-Certifikat: Bent Halling Petersen, 
Københavns Svæveflyve Klub. 

Elever uddannet i Willy Jensens Skole 
i Lønstrup: 

A-Certifikat: Mary Ørts, Roskilde Svæ
veflyveklub. Poul Pedersen, Fyens 
Luftsport, Odense. Niels Gøtze, Vejle 
Svæveflyveklub. Ingvard Jacobsen, Viborg 
Svæveflyveklub. Jens C. Ginnerup, Viborg 
Svæveflyveklub. Villy F. Hansen, Svæ
veflyveklubben 1938. 

B-Certifikat: Ingvard Jacobsen, Viborg 
Svæveflyveklub. 

•Dansk Svæveflyver Union • byder her
med de nye Svæveflyvere velkommen. 

dens Metropolis - London, hvor vi, 
saa præcis som Vagtparaden i Køben
havn marcherer ind paa Amalienborg, 
landede paa Slaget 12.00. 

Paa fire Timer havde vi tilbagelagt 
den lange Strækning fra det skotske 
Højland via den flade, grønne 0 Ir-
land til England . . . . . . vi havde fløjet 
over snedækte Tinder, aabent Ha v, i 
Ruskregn og blændende Solskin, gen
nem Taagedis og Kulde, 

Man kneb sig selv i Armen, da Ka
binedøren blev aabnet af en blaaøjet, 
smilende Fyr med Kasketten kækt paa 
Snur, og spurgte: er det muligt, at du 
virkelig har oplevet alt dette - paa 
fire Timer. 

Scol. 
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Afslutningen paa »Dansk Svæveflyver Union«s Lejr 
i Lønstrup. 

D E sidste 14 Dage af Juli havde Unio
nen lidt mere Held med Vejret end 

i Begyndelsen af Maaneden, hvilket tyde
ligt fremgaar af Resultaterne. Der blev 
fløjet baade i Lønstrup og i Aalborg 
Lufthavn, saaledes at Kai Borch virkede 
som Leder i Lønstrup, og de tyske In
struktører Fengels og Wettstein i Aal
borg ved Flyvemaskineslæb; det var sær
ligt Medlemmer af Silkeborg Flyveklub, 
der uaaede vidt under Flyvningerne i 
Aalborg, idet de efter Dobbeltstyringerne 
i •Kranich • straks havde deres ~gen •Gru
nau Baby • at flyve med. 

En fuldstændig Liste over de opnaaede 
Resultater er endnu ikke udfærdiget, men 
,·il senere blive bekendtgjort. 

Som tidligere meddelt foranstaltede 
Unionen med velvillig Bistand af •B er
i in g ske Tidende• en Propaganda
turne med den tosædede •Kranich • og 
Motormaskinen Danmark rundt fra Aal
borg over Viborg - Esbjerg - Odense 
- København (Værløse) til Rønne, hvor
fra de den 10. August fløj over Kastrup 
I il bage til Tyskland. 

Ogsaa paa denne Danmarkstur var 
Vejrforholdene daarlige, Tordenbyger og 
Hegn umuliggjorde mangen Gang al Svæ
,•eflyvning, men dette til Trods blev Tu
ren gennemført til de fastsatte Tider, og 
i Esbjerg og Odense havde man endog 
enkelte t er m is k e F I y v n i n g e r med 
Stigninger fra 2- 300 Meter til 900- 10()0 
l\Ieter. ' 

Paa Værløse Flyveplads blev der Søn
dag den 6. August fløjet med forskellige 
interesserede, som var kommet til Stede, 
bl. a. Svæveflyvepioneren, Direktør Ej
nar Dessau, Grosserer J. Reimers og Hr. 
Heimers Son, der har •C• fra Grunau, 
Legationsraad H. H. Hensel, Direktør 
Per Ronberg, Militærflyveren, Løjtnant 
E. C. 0. Hydmann, samt enkelte af Svæ
veflyverne fra de københavnske Klubber. 

Efter Lejrens Afslutning har Unionen 
fordelt nogle Præmier, der var stillet til 
Haadighed til Udlevering til de Svæve
flyvere, der udviste et særligt godt Kam
meratskab og en god Arbejdslyst i Lej
ren, nemlig: 1 Sæt •Grunau Baby• Teg
ninger, 1 Flyvetur til Hamburg og retur 
og 1 Flyvetur Aalborg- København og 
retur (udsat af D. D. L.) 

P. 4. 

Præmierne blev fordelt saaledes: 
•Gru n au Baby• Tegningerne 

til Slagelse Flyveklub, der paa telegra
fisk Opfordring fra Lejrledelsen straks 
sendte deres Spil til Lejren, da •Avia
tor •s gik i Stykker, til Trods for at Klub
ben paa dette Tidspunkt ikke havde egne 
Medlemmer i Lejren. 

T u r e n t i l H a m b u r g til Michael 
Hansen, Silkeborg Flyveklub, der var en 
stor Støtte for Tyskerne paa Værkstedet 
i Hangaren ved all Repalionsarbejde o. I. 

T u r e n A a I b o r g- K ø b e n h a v 11 

til Poul Jacobsen, •Aviator •, Aalborg, 
der udførte et stort Arbejde paa Lejrens 
Kontor som Hjælper for Kai Borch. 

Unionen kunde meget ønske al vise sin 
Anerkendelse til flere af Lejrdeltagerne, 
men raader ikke over flere Præmier. 

NYE INDREGISTREREDE PLANEH: 
0. Y. 22 Unionens Plan - Fyens Luft

sport. 
0 . Y. 23 Stamer Lippisch Hoskilde 

Svu•veflyveklub. 
0. Y. 24 Stamer-Lippisch \Villy Jensen, 

Lønslrup. 
0. Y. 28 Unionens Plan Kolding Svæ

V"flyveklub. 
0. Y. 29 Grunau Baby 11 Silkeborg Fly

veklub. 
- Unionen ønsker særlig at kompli

mentere Silkeborg Flyveklub med den 
smukke Udførelse af •Grunau Baby« Pla
net, som viser sig at have særdeles gode 
Flyveegenskaber. 

Planet er i Juli Maaned blevet anvendt 
saavel til Hangflyvning som til Flyvema
skinslæb, og det har bestaaet Ildprøven 
til enhvers fulde Tilfredshed. Ikke alene 
Klubbens egne l\Iedlemmer, men ogsaa de 
to tyske Instruktører, Fengels og Well
stein, har følt sig lige saa vel flyvende 
i dette Plan som i et af de tyske, bygget 
af Eksperter paa en Flyvemaskinefabrik. 

AFHOLDELSE AF FLYVESTÆVNER 
O.L. 

U NIONEN indskærper, at Flyvestæv
ner, Opvisninger o. I. ikke maa af

holdes, uden at særlig Tilladelse fra Sta
tens Luftfartstilsyn foreligger. 

Andragende om en saadan Tilladelse 
skal indsendes til Luftfartstilsynet mindst 
14 Dage før Stævnedagen, indeholdende 

De berømte 

Oplysninger om Flyvepladsen, de Flyv
ninger, der ønskes foretaget, Piloternes 
Navne, den ansvarshavende Leders Navn 
o. s. v. 

DANSK SVÆVEFLYVER UDMÆRKER 
SIG I TYSKLAND 

PAA Svæveflyveskolen i Hornberg har 
el af Medlemmerne i Unionens Slam

gruppe, Ingeniør Ej vin d V ø g g, delta
get i et Kursus i Juli Maaned. Ingeniør 
Vøgg har som bekendt flere Aar i Træk 
været paa Skoler i Tyskland og var ved 
Begyndelsen af delte Kursus saa vidt, al 
han var klar til Prøverne for Sølv-C. ln
geniør Vøgg havde Varighedsflyvningen 
paa 5 Timer fra et tidligere Aar, men 
manglede Overlandflyvningen og Højde
flyvningen. 

Den 18. Juli startede han i en •l\Iini
moa c og gennemførte en Overlandflyv
ning paa 511 km, altsaa fulcltucl nok lil 
Opfyldelserne af Betingelser for Solv-C. 
1-hijde g e v i n s t e n slog derimod ikkl' 
li!, idel den største Vinding under denne 
Flyvning var 700 Meter, og Vejret gav 
paa senere Kursusdage desværre ikke 
Mulighed for den krævede Højdeflyv
ning Skyhøjden var for ringe. 

Forhaahenllig behøver Ingeniør Vøgg 
ikke al tage til Tyskland endnu en Gang 
for al udfore Højdeflyvningen, som ak
kurat lige saa godt kan flyves her i Dan
mark - vi mangler blot Svæveplanet. -

HOLTE SVÆVEFLYVEKLUB. 

H OL TE har nu faaet sin Svæveflyve
klub startet, den er foreløbig paa 

ni Medlemmer; til Formand valgtes Evald 
Eriksen, Dronninggaurcls Alle 36, Holte , 
og til Kasserer Knud Shousbøll, Vejle
gaardsvej 1, I., Holte. Klubbens Flyvele 
der er Carl Silberg, Toftcbæksvej 15, 
Lyngby. 

Klubben gik straks i Gang med al 
færdigbygge Formandens paabegyndte 
Skoleplan, som er bygget efter Unionens 
'1 Pgninger, og som vi regner med at faa 
færdig i September l\laaned. Vi bygger 
derfor hver eneste Aften og Søndag paa 
Værkstedet, som er paa Nærum Kost
skole, hvor vi har Garage til Klubbem 
Spil; vi har faaet Tilladelse til at benytte 
en stor Gymnastiksal til Montering af 
Planer. 

!{lubben fik i August Maaned bevilget 
100 Kr. af Søllerød Sogneraad, som Klub
ben vil bruge til Fremskaffelse af et Spil. 

P. 4. L. 

HUSUN 
Aperiodishe Kompasser 

ALFRED RAFFEL 1 A/s København C.6395 
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King Peter II Cup 
i London. 

Danmark deltager for første Gang 

F OR første Gang har Danmark delta
get i en international Modelflyve

konkurence. Det skyldes forsl og frem 
mest Det Danske Luftfartsselskab og 
Det Kgl. Danske Aeronaut iskc Sclska',~ 
Forstaaelse og Vellvil)e, at det blev mu
ligt at sende et lille men dog s tærkt Ho"d 
til London, og Forbundet er d isse to In 
stitutioner megen Tak skyldig derfor. 

Det danske Hold bestod uf ,Jorgcn Nis
sen, Formand for Odense ;\ (odel Flyve 
klub og Richard Jensen, OM-F, som 
Deltagere, og Undertegnede som Fører. 
Det er mig en Glæde her i denne Artikel 
at kunne fortælle andre Modelflyvere 
løst og fast om Stævnet, og det er mit 
Haab, at det automatisk vil forøge In
teressen for Modelflyvningen, naar de 
ser, at der er Chance for dem til at kom
me med næste Gang. 

•Passagerer til London bedes begive 
sig til Paskontrollen «, gungrer det i den 
store, flotte Hal i Københavns Luft
havns nye Administrationsbygning. Uden
for snurrer Condor'ens fire Motorer, og 
vi var glade for at skulle flyve netop 
med denne Maskine. Fuld Gas - Hju
lene ind - Kurs London. Danmark, 
Østersøen, Tyskland, Holland, Kanalen 
og endelig Sydengland glider forbi un
der os og smukke Skyer over os. En saa
dan pragtfuld Luftrejse skulde omtales 
og roses til Skyerne, men da det er Mo
delflyvestævnet i London, vi skal høre 
om, maa vi holde os ved Jorden og vi 
landede saa paa Croydon Airport til sæd
vanlig Tid. 

Der var beredt os en stor Modtagelse, 
modelflyvemæssigt set, idet Vinderen af 
de engelske Udtagelseskonkurrencer til 
Wakefield Cup 1937 og 38, Mr. E. Clm
steneuf med et stort Smil bød os Vel 
kommen og fulgte os pr. Bus og Taxa 
til vort Hotel ved Russel Square. Turen 
tog >kun , 11/2 Time. Det var mrget in
teressant at køre tværs gennem London, 
og naar man saa _skal køre i venstre 
Side, ser mah jo alt under en anden 
•Indfaldsvinkel• , end man er vant til. 

Paa vort Hotel boede desuden det hol
landske og del schweiziske Hold. Da vi 
havde spist, gik vi i sluttet Trop en væl
dig Aftentur gennem City for al se Lon
dons Hjerte, og det blev maaske no"Pt 
sent, inden vi kom hjem. " 

Næste Morgen (Torsdag) gik vi tre 
Hold atter en Tur, denne Gang lll en 
.Modelshop i Nærheden. Indehaveren var 
meget interesseret i at vise os "11 lille_,, 
sød og hvæsende Benzinmotor paa 1 / 10 

HK, men Forholdet mellem Pris og He
stekraft burde have været anderledes. 
Forretningen omfattede desuden Model
tog og -skibe og var en typisk engelsk 
Hobby-shop. Indenfor Modelflyvningens 
Omraade var Forretningen dog ikke vel
assorteret, og de bedste danske Modelfir
m~er kan godt ,være med i Vognen•, 
hvilket dog ikke betyder, at de ikke kan 
hlive meget bedre. 

Da vi kom tilbage til Hotellet, ven
tede nogle Journalister paa at faa et 
Billede af alle tre Hold med Modeller, 
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Sir Lindsay Everadr aabner Stævnet. Til venstre Dr. Thurston. 
Forrest t. v. F. A. l.s Repræ.~enlant med Frue. 

og de fik det. Det maa siges, at Pressen 
var om sig. Hver Dag blev Stævnet om
tall i alle Blade med samme Selvfolge
lighed som det øvrige Stof. 

Om Ef'lermiddagen skulde alle Delta
gerne mødes ved Royal Aero Club paa 
Piccadilly 119 overfor Hyde Park. Nu 
først saa vi alle Deltagerne paa een 
Gang. Der var 60 Deltagere fra 8 Natio
ner, nemlig Belgien, Danmark, England, 
Frankrig, Holland, Jugoslavien, Schweiz 
og Tyskland, og Luften dirrede af Hilse
ner paa de forskellige Sprog. Fra de en
gelske Modelflyveklubber og S. M. A. E. 
(Society of Model Aeronau ticul Engine
ers) ankom , Spidserne •, og snart var ca. 
100 Mand samlet. Kl. 17 steg alle ind i 
to toetages Busser, der skulde føre os ud 
til Faireys Great West Aerodrome, hvor 
Stævnet skulde foregaa. Denne Gang var 
det blot for at se paa Ten ænet og fnr 
at indflyve Modellerne, at vi skulde 
derud. 

Jørgen Nissen og Richard Jensen prø
vede for første Gang deres Modeller i en
gelsk Luft og fik rettet nogle smaa 
Skævheder, der var kommet paa Turen. 
Deres Modeller fløj iøvrigt udmærket 
ved nogle smaa Højstarter, men da vi 
kun havde to Modeller og var det mind
ste Hold, der var mødt, turde vi ikke 
starte med fuld Snor af Hensyn til Bort
flyvning. Det skulde senere vise sig, at 
vi tænkte rigtigt. 

Ved at laane en Vinde, fik vi Lejlighed 
til at prøve denne Form for Højstarl, 
men der blev ikke brugt mere end 50 m 
Snor. Tyskerne brugte fuld Snor, 200 
Meler, og blev ogsaa straffet derfor, idet 
to af deres Modeller fløj bort. Den ene 
fik de igen, men den anden var ikke til 
al finde trods timelang Eftersøgning. 
Den blev fundet om Søndagen 5 km der
fra. Modellen, der blev fundet straks, 
var næsten ødelagt, og Tyskerne mente, 
det var gjort med Vilje af en ukyndig 
Person. De havde forsaavidt Ret, for 
ved nærmere Undersøgelse saa man paa 
Beklædningen Aftryk af en Kats eller 
Hunds Poter. Den største Overraskelse 

yar dog, at Tyskerne næste Morgen stil
lede med Modellen fuldstændig repare
ret og flyvedygtig igen. De havde arbej
det hele Natten, for at faa den færdig. 

Fredag Morgen Kl. 10 mødtes alle Del
tagerne i Y. M. C. A. (d . v. s. IL F . U. M.) 
Bygningens Foredragssal og Kl. 11 be
gyndte den tekniske Undersøgelse af Mo
dellerne. De blev maalt og ve jet, men 
ingen var for lette. Der var flere l\Iodel 
ler, der kun havde 15,5 g/dm" Planbe
lastning, men Gennemsnitte t var 18- 20 
g/dm2

• 

I en Pause fra Kl. 13- 14 spiste alle 
Deltagerne Lunch paa en meget fin Re• 
staurant, og Royal Aero Club var Vært. 
Kl. 15.30 var den tekniske Undersøgelse 
slut og alle havde faaet Startmærker og 
Adresseplakater til Modellerne. 

Kl. 16.30 var vi inviteret til Te og h 
i Royal Aero Club, og her blev der for 
første Gang budt Velkommen. Inden vi 
gik, fik vi Invitation til al be~ogc en 
Modelflyveklub, Northern High Model 
Aero Club, om Aftenen Kl. 19. Der blev 
vi budt paa Øl, Sodavand, Chokolade o~ 
Cigaretter, og Klubbens smukke Embll.'m 
blev uddelt til alle Gæsterne. Der blev 
sunget engelske, lyske og jugoslaviske 
Folkesange, og som Slut paa Sangafde
lingen sang alle uden Undtagelse -
Lambeth walk . Den kendte alle! 

Aftenens Sensation var Fremvisning 
af Film fra King Peters Cup i Jugosla
vien sidste Aar. Filmen var taget mt>d 
den lange Vej fra Jugoslavien for at 
glæde os. Den blev modtaget med bra
gende Bifald. Til Slut talte et af Klub
bens Medlemmer, Mr. D. Copland, Inde
haver af Verdensrekorden for Motormo
deller med en Tid af 33 Minutter og !l 
Sekunder, sat med en selvkonstrueret 
Motormodel under King Peter Cup Stæv
net i .Jugoslavien 1938. Det var vel nok 
en Klubaften. 

* 
Saa oprandt endelig Lørdagen, dl' r 

var den første Konkurrencedag. Spæn
dingen var størst hos de store Hold, de 
smaa placerede sig i Tankerne beskedent 

l 

J 

, 
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voNKEfi-lLER&STELLING 

.. 
GUMMIBAADE 

REDNINGS-GUMMIBAADE 
FOR SKIBE OG LUFTFARTØJER 

HURTIGTBYGGEDE 
FLYDEBROER 

BALLONER OG SPIL 
I ALLE SLAGS UDFØRELSER 

FALDSKÆRME 
I ALLE STØRRELSER 

FASTSPÆNDINGSSELER 

------.: - -
BERLIN W62 KLEISTSTR.11 • 256104,05 

Tegningerne, et Sæt Ribber og Diagonaler 
til 

Skoleglideren S 38 
sælges for 65 Kr. 

SLAGELSE FLYVEKLUB 
Oluf Jensen, Hellig Andersvej 3, Slagelse 

-BENZIM
PETAOLEUM' 
-PARAFFIM
BRÆMDSELSOLIE 

DET FORENEDE OLIE KOMPAGNI A/s 

BRUG 

L 
AVIATl·ON BENZIN 

~ 

FAAS I ALLE LUFTHAVNE JORDEN OVER. 

HELLE.SE.NS 
T8R-C.LEJVE.NT 

* kendt * 50 
Aars 

teknlsk For81m. 

og 

som 

ældst 

og 

bedet praktisk Erfaring I 

* ······I' Aamerdam Part• 
Antwerpen Reni 
Athen 8e7tj1T1:t 
Buoelo111 Rip 
Bera Rom 
BUb•o Ranerdam ==- :::.=: Geni Valetta 
Obenl Wan:zan 
Belalnafon Wien f:::oUnopel Z..KNb 

11::: tr.t:t 
Llaabo11 Belrutb 
Loodoa Bombay 
Lmem Calcutta 
Ltaemboura-

Ola....,. 
11.adrld 
~ ... 

* 
Por10A'
Porto Rico 
PortofBpam ~ .. -Bio Ge Jlmiro 
llourlo 
Ø&ITadar 
Saa&o Domlnsrn 
Sao Paulo 
Valparaloo 

ca Venezuela 
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.Iørgen Nissen med OY-1 og Richard .lensen med OY-2, 
der f loj bort ved første Flyvning. 

paa de sidste Pladser, men del endelige 
Hesullat viste dog en uventet Placermg 
af de 8 Nationer. 

Vi ankom til Faireys Flyveplads Kl. 11 
i vores uundværlige Busser, der tjente os 
under hele Opholdet paa S. M. A. E.'s 
Bekostning. Paa Flyvepladsen var der 
rejst et stort Tell til Stævneledelsen, ,Jg 
50 Royal Air Force Soldater begyndte at 
lave Afspærringer og Baase til de 8 
Hold. 

Desuden havde nogle Tekniker,~ op
stillet tre Højtalere og en Mikrofon, 
hvorfra hele Stævnet blev ledet og alle 
l\lt dtlelelser og Taler kunde høn·, langt 
væk. Fra Kl. 11-13 var det tilladt at 
indflyve med Højstart. 

Kl. 12 samledes Sportskommissionen, 
der blev ledet af en Repræsentant fra 
F.A.l. og som bestod af samtlige Lan
dets Holdførere og S. M. A. E. 's Besty
relse. Reglerne for Stævnet blev gennem
gaaet og Startfølgen blev fastsat saa
lcdes: 1) Frankrig, 2) Danmark, 3) Bel
gien, 4) Holland, 5 Jugoslavien, 6) Tysk
land, 7) England, 8) Schweiz. 

Præcis Kl. 13 ankom Sir Lindsay Eve
ranl 1\1. P. i sin private Fox Molh Flyve
maskine og aabnede Stævnet med en Talt• 
Lil Dellagerne, hvori hun fremhævede Mo
dell'lyvningens Betydning som el Udvik
lingstrin for de unge Mennesker, der yil 
fortsætte i Civil- og Militærflyvningens 
Tjene~le. 

Kl. 14 begyndte endelig Stævnet. Vej
ret var roligt og varmt og Himlen over
skyet og Termikken var lige netop saa 
kraftig, at Modellerne kunde blive lidt 
deroppe. 

Som forstc Dansker startede Jørgen 
Nis~en og I ik en Tid al 4.57 Minutter og 
en Distance pua ca. -l Kilometer. Da Turen 
kom til lUchard Jensen, fik vi Ret i vo
res Formodning om Bortflyvning. Hans 
Model blev deroppe og svævede bort 
uden at sige hvorhen. Tidtagerne saa 
den i 4.14 Minutter. 

dellen. Da vi kun havde to Modeller, 
havde vi jo ikke Raad til at miste nogen, 
men trods en Undersøgelse paa over to 
Timer og en Løbetur paa 7 km ialt over 
Pløjemarker, gennem Skove og over 
brede Vandløb, vi maatte vade over, var 
det umuligt at finde Modellen. Desværre 
blev Modellen ikke fundet, inden vi rej
ste hjem. 

Mens vi havde været borte, havde Ty
skerne ogsaa mistet en Model. Den var 
set i 7 Minutter, hvilket var Dagens bed
ste Tid. Modellen blev fundet 4 km der
fra. 

Det maa siges, at det gik meget trægt 
med at faa startet, og inden Stævnet hnr
te op Kl. 20, havde flere endnu ikke faact 
deres første Start. Grunden var dog mest 
den, at der et Par Gange skulde lande og 

starte nogle Militærflyvemaskiner, og vi 
maatte indstille Flyvningerne en hah· 
Time el Par Gange. At dømme efter Da
gens Hcsultater mente mange, at Ty
skerne vilde vinde. Deres Modeller fløj 
genncmgaaendc bedst, og det maatte 
være Tilfældigheder, der gjorde, al el 
andel Hold vandt. 

Tyskernes Modeller gik alle fint i 
Højslarl, men nogle trak saa voldsomt 
til Vejrs, at Snoren sprang seiv om Star
teren gav mere og mere Snor og Hesul
talel blev, al Modellerne ved Beruringen 
med Jorden forundrede Udseende og ikke 
kunde Nyve mere. 

,Jugoslaverne havde mange Uheld, og 
det mau siges, at Modellerne fra Jugo
slavien, Schweiz og England gik daarligt 
i Højstart. De slingrede eller skred ud til 
Siden. En juguslavisk Model skred ud i 
50 m.s Højde og vedblev at kun-c, men 
inden den naaede Jorden, havde den 
fløjet I % Minut. 

Søndag Formiddag Kl. 11 fortsatte 
Stævnet, og det gik nu lidt raskere med 
de mange Starter. Der maatte kun star
tes een ad Gangen, og som Følge deraf 
opnaaedes kun to Starter til hver Del
tager. 

Sent paa Eftermiddagen kom endelig 
de første Sensationsflyvninger. Det var 
Franskmændene, der fik en Flyvning 
paa 9 Minutter, hvorefter Modellen ikke 
kunde ses mere. Endnu en Flyvning paa 
7 Minutter afsluttede Franskmændenes 
Flyvninger. 

Dernæst fik Englænderne een Flyv
ning, den bedste paa hele Stævnet, paa 
12 Minutter. Modellen blev senere fun 
det paa en Gade inde i London - 30 
km fra Startstedet. 

Da Stævnet var slut Kl. 20, var det 
endnu ikke muligt at regne ud, hvem 
der vilde blive Nr. 1- 2- 3 o.s.v. Det ble,· 
først offentliggjort ved den store Ban
quet Mandag Aften. 

Mandag Morgen vaagnede alle Delta
gerne godt trætte, men Dagens Begiven
heder ruskede godt op i os. 

Kl. 9.30 rullede vi igen i vores kære 

Richard Jensen, en R. A. F. Soldat 
med Kompas og jeg løb straks efter Mo- Det tyske Holds Modeller. 
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Busser af Sted paa en pragtfuld 2 Timers 
Tur til Penlhursl i del ~mukke Landskab 
i Kent, Englands •Nordsjælland •. 

Paa Vejen eller rettere i Lut'len saa 
vi flere Afdelinger af de rappe Spitfire
og Hurricane-Jagere. Vi skulde først 
nyde en lille Cocktail eller tre hos den 
herlige Dr. Thurston, Presidenl for 
S. M. A. E., i hans smukke Landsted i 
Bidborough og herefter videre til Pent
hurst for at besøge et gammelt engelsk 
Herresæde, der ejedes af en aldrende 
Adelsmand, Lord d'Lisle and Dudley. 
Han var senere V ært ved en pragtfu Id 
Lunch i en idyllisk Kro i Penthurst. 

Snart gik Turen aller hjem til London, 
og vi havde lige et Par Timer fri, inden 
vi skulde til den store Banquet i Grosve
nor House Kl. 19. 

Denne Banquet overgik vore største 
Forventninger. Der var indbudt ca. 300 
Mennesker. Lord Wakefield (Oliekon
gen), de engelske Modelflyveres højtel
skede Velynder, gav denne Middag til 
Ære for King Peter's Cup Deltagerne, 
og Lord Wakefield var naturligvis Af
tenens Midtpunkt. Desuden var den en
gelske Luftfartsminister Sir Kingsley 
Wood, Jugoslaviens Minister i London 
Soubbotitch, Sir Lindsay Everard og fle
re andre Medlemmer af det engelske Par
lament, Repræsentanter fra 13 engelske 
Dagblade og Tidsskrifter, samt mange 
andre Personligheder til Stede. 

Lige efter Middagen blev Vinderlisten 
oplæst, og den kom som en Overraskelse 
for alle. Frankrig blev Nr. 1. Dernæst 
England Nr. 2, Tyskland Nr. 3, Jugosla
vien Nr. 4, Holland Nr. 5, Schweitz Nr. 
6, Danmark Nr. 7 og Belgien Nr. 8. 

King Peter Cup Pokalen, der var over 
en halv Meter høj, blev derefter over
rakt Frankrig, og Bifaldet rungede i den 
store Sal. England og Tyskland fik hver 
en flot Pokal for deres Præstationer, og 
alle 8 Holdførere fik hver et Par smukke 
Sølv-Manchetknapper med S. M. A. E. 
indgraveret. Lord Wakefield og Sir 
Kingsley Wood holdt et Par glimrende 
Taler, og efter disse fik Lord Wakefield 
overrakt et flot Album med smukke Fo
tografier af den unge Kong Peter II af 
Jugoslavien, og den jugoslaviske Mini
ster overbragte en Hilsen fra Kongen til 
Lord Wakefield og Deltagerne i King 
Peter's Cup: Aftenen sluttede med en 
Række fornøjelige Taler og Sange. 

Hermed var King Peter II Cup 1939 
afsluttet, og vi var en uforglemmelig Op
levelse rigere. 

Til Slut vil det være interessant at se 
nærmere paa Placeringen af de 8 Natio
ner. Der blev givet Point baade for Tid 
og Distance, og Resultatet udregnedes 
for de 6 bedste Modeller paa hvert Hold. 

Frankrig vandt paa blot to ekstra gode 
Flyvninger, medens Resten af Flyvnin
gerne var ganske almindelige. 

England vandt paa blot een god Flyv
ning, den paa 12 Minutter og 30 km. 

Tysklands Modeller var absolut de bed
ste, og de vilde være blevet Nr. 1, med 
blot een ekstra Flyvning paa ca. 5- 6 
Minutter. 

Jugoslavien, Holland og Schweiz hav
de baade Fejlstarter og Havarier og laa 
omtrent paa samme Niveau. 

Danmark blev paa kun tre Flyvninger 
Nr. 7, medens Belgien med 4 Modeller 

Det sejrende franske Hold. Yyderst til højre den bedste 
og Nr. 3 fra venstre den næstbedste. 

og dermed 8 Flyvninger kun klarede sig 
som Nr. 8. 

Vi har kun Grund til at beundre de to 
danske Deltagere for deres Præstationer, 
og hvis vi til King Peters Cup for Svæ
vemodeller i 1941 kan sende 5- 6 Mand 

Brugbarbedsgrænsen for vore 
Blindflyvningsinstrumenter 

(Fortsat fra Side 254) 

langsomt kan udligne sig over det lil
le Haarrør. Naar man altsaa f. Eks. 
fra vandret Flyvning pludseligt lader 
Luftfartøjet stige (eller synke) i 5 
Sek. med en lodret Hastighed paa 12 
ml s og derefter atter hurtigt lægger 
det vandret, saa vandrer Variometer
viseren langsomt op til en største 
Værdi paa kun ca. 7 mi s, hvilken 
den naar efter 5 Sek. Forløb, for atter 
først efter Forløbet af en Del Sekun
der langsomt at gaa tilbage til Nul 
(Afb. 3). 

3: Variometerets Træghedstid er 
• afhængig af Flyvehøjden, fordi Tryk
ændringen med Højden i Nærheden 
af Jorden f. Eks. er dobbelt saa stor 
som i 6000 m Højde, eller ca. 3 Gan
ge saa stor som i 10.000 m Højde. 
Variometerets Træghed er derfor i 
6000 m Højde ca. dobbelt saa stor og 
i 10.000 m Højde ca. 3 Gange saa 
stor som i Nærheden af Jorden. Den 
svarer til Instrumentets Følsomhed 
ved Statoskoptilslutning, som af
hænger paa samme Maade af Højden. 
Bortset fra Trægheden er Daaseva
riometerets Visningsnøjagtighed ved 
længere konstant Stigning eller Glid-

med ialt 12 Modeller, kan vi placere os 
blandt de bedste. 

Allerede fra nu af bør der arbejdes 
derpaa i de mange danske Modelflyve
klubber. 

S v e n W i e I B a n g. 

ning dog praktisk talt uafhængig af 
Flyvehøjden. 

4: En Fejl ved det statiske Trykan
læg, f. Eks. Utæthed i Ledningssyste
met, ved Sammenføjninger eller i et 
Instrumenthus, kan fremkalde en 
kortvarig Fejl i Variometerudslaget, 
da Lufttrykket inde i Luftfartøjet, 
naar Vinduer, Døre og lign. aabnes 
eller lukkes, ændrer sig meget i For
hold til Variometerets Følsomhed. 

Er det statiske Tryk forfalsket med 
en konstant blivende Størrelse, op
træder der ikke nogen Fejlvisning. 

Luftf artf o rsi kringer 

I 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Praktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret 

Lufthavnen 
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Dansk Modelflyver Forbunds 
2. ordinære 

Generalforsamling 

L ØRDAG d. 5. August Kl. 20 indledte 
MFs Formand, Sven Wiel Bang, 

Forbundets 2. ordinære Generalforsam
ling, der blev afholdt i Globus Aero 
Klubs Lokaler. 

Til Stede var Repræsentanter fra 12 
Klubber. 

Efter Forslag fra Svjln Bang blev Bent 
Ziegler, Globus, valgt til Dirigent. Diri
genten gav derpaa Ordet til Formanden, 
der aflagde Beretning fra Bestyrelsen. 
Herunder omtaltes bl. a. Propagandahæf
tet, som er blevet trykt i 4000 Eksem
plarer, hvoraf 3000 er blevet distribu
eret, bl. a. til Klubbestyrelserne, Bladre
daktionerne og 1000 Sløjdlærere. Størst 
Betydning for nye Klubdannelser har de 
Hæfter haft, der er sendt til interesse
rede Enkeltpersoner, idet saadanne i 
flere Tilfælde har startet Klubber paa 
Grundlag af Propagandahæftets Oplys
ninger. Antallet af Klubber er som Føl
ge af intensiv Propaganda steget fra 17 
til 45 i det forløbne Aar. 

Formanden takkede til Slut de afgaa
ede Bestyrelsesmedlemmer for deres 
store uegennyttige Arbejde paa deres for
skellige Poster. Bl. a. oplystes det, at 
Kassereren, Johan Støckel, ved en om
fattende Udsendelse af Breve til bety
dende Mænd indenfor dansk Erhvervsliv 
havde formaaet at faa 3 Velyndere til at 
støtte MF med 600 Kr. 

Herefter aflagde Forbundets energiske 
Kasserer, Johan Støckel, Regnskabet, der 
balancerede med 4034,62 Kr. Der blev 
givet Decharge for dette. 

Forskellige Lov-, Rekord- og Konkurren
ceregler ændres. 

Af praktiske Hensyn behandledes der
efter Punkt 4 i § 8 i de nye Lovforslag 
omhandlende Lovændringer, Rekord- og 
Konkurrenceregelændringer. 

Af Lovændringer kan nævnes, at Mi
nimum af Personer til en Klubstart blev 
sat op fra 5 til 10. 

Man besluttede at indføre en § 3, hvori 
det hedder: •Som livsvarige Æresmed
lemmer af MF optages Personer, der af 
Forbundets Bestyrelse skønnes at have 
fremmet Modelflyvesporten i Danmark 
stor personlig og uegennyttig Indsats. De 
indstilles til Udnævnelse paa Generalfor
samlingen. c 

Af andre betydende Forandringer kan 
nævnes, at Bestyrelsen blev udvidet fra 

Til »FLYV«'5 EKSPEDITION 
Vesterbrogncle 60. København V. 

De bedes sende mig portofrit: 
Knud Flensted Jensen: 
MODELFLYVEBOGEN 

Beløbet, Kr. 2.75 følger hermed. 

Navn. ____________ _ 

Adresse ___________ _ 
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M.F.s nye Bestyrelse snap-shottet i Sommerdress under Værløsestævne/. 
Fra venstre: Jørgen Frederiksen, Jørgen Nissen, V. 0. Andersen, 

H. Schrøder, Erik G. Flensted og Formanden H. E. Hansen. 

5 til 7 Mand, idet Næstformanden og 
Propagandalederen for Fremtiden bliver 
to Mandater. Som nyt Mandat indførtes 
en tilsynsførende. Grunden til Udvidelse 
af Ledelsen skyldes, at en langt større 
Udvikling af Modelflyvningen her i Lan
det har fundet Sted, end man forudsaa 
ved Stiftelsen. 

Ikke mindre end 3 Sæt Forslag til Re
kordregelændringer var indkommet til 
Debat. Det var ogsaa forudset, at Be
handlingen af disse vilde trække sig i 
Langdrag. Ca. tre Timer blev det dis 
kuteret frem og tilbage, førend man fik 
de kommende Regler antaget. 

Her skal blot nævnes, at man har ved
taget at reducere de eksisterende 16 
Klasser til 14, hvorved Antallet af mu
lige Danmarksrekorder nedsættes bety
deligt. Bl. a. er Stok- og Kropmotormo
dellerne kommet i Klasse sammen. 2 nye 
Klasser er indført: Klasse 7: Indendørs 
Gummimotormodeller. - Klasse 9: Svæ
vemodeller mellem 70 og 350 cm Spænd
vidde konstr. efter F. A. I.s Regler. 

For Motorkropmodeller vedtoges Re
gelen, at største Kroptværsnit mindst skal 
være KroplængdeXKroplængde divideret 
med 100 (LXL/100). 

Indenfor Gummimotormodeller kan der 
nu ogsaa noteres absolut Danmarksre
kord for E. Størst Tid efter Vandstart. 

Valg af Bestyrelse. 
Formanden meddelte nu, at Forbun

det var kommet i den kritiske Situation, 
at ikke mindre end 4 af de 5 Bestyrel
sesmedlemmer definitivt traadte tilbage, 
nemlig Formanden: Sven Wiel Bang, 
Næstformanden og Propagandalederen: 
Johannes Thinesen, Kassereren: Johan 
Støckel og Rekordprotokolføreren: Per 
Weishaupt. Som Kandidater til For
mandsposten havde man Henning Schrø
der, der nu afgik som Sekretær, og For
manden for Modelflyveklubben •Dragør«, 
H. E. Hansen. Da Stemmerne stod 10 
mod 10 afgjorde Formanden Udfaldet og 
udpegede som sin Efterfølger Hr. H. E. 
Hansen. Schrøder blev valgt som Næst
formand. !øvrigt fik Bestyrelsen følgen
de Udseende: 

Formand: H. E. Hansen, •Dragør«, Ma
riendalsvej 56, IV, København F. 

Næstformand: Henning Schrøder, Hawk, 
Helleruplundsalle 11, Hellerup. 

Kasserer: Jørgen P. Frederiksen, Valby 
Modelflyveklub, Mellemtoftevej 8, 
St., Valby. 

Sekretær: V. 0. Andersen, Vanløse Mo
delflyveklub, Aalekistevej 108 B, 
Vanløse. 

Propagandaleder: Erik G. Flenstcd, 
Sundby Aero Modelklub, Englands
vej 38 C, li., Sundby. 

Rekordprotokolfører: Jørg. Nissen, Oden
se Model-Flyveklub, Hjallcsevej 121, 
Odense. 

Tilsynsførende: Ole Holten, »Cirrus«, 
Krogvej 22, Holte. 

Til Revisorer valgtes Johan Støckel, 
Globus Aero Klub, og Poul Jørgensen, 
Sundby Aero Modelklub. 

Eks-Formanden, Sven Wiel Bang, tak
kede den nye Bestyrelse, fordi den hav
de villet lade sig vælge i nuværende kri 
tiske Situation. 

Den nye Formand, Hr. H. E. Hansen, 
bød den nye Bestyrelse Velkommen, den 
vilde faa en svær Opgave, thi de skulde 
ikke blot bevare, det de overtog, men de 
skulde gerne have gjort Forbundet dob
belt saa stort til næste Aar. 

Den afgaaede Næstformand, Johs. Thi
nesen, takkede sine Kolleger for det gode 
Samarbejde og fremhævede den Selv
stændighed, hver havde arbejdet med pan 
sin Plads. Ligeledes takkede han Repræ
sentanterne, idet han fortalte, at til Troels 
for meget Fritidsarbejde havde det væ
ret en stor Glæde for ham at virke i Be
styrelsen siden MFs Start. 

Een af de vedtagne Lovændringer blev 
taget i Brug med det samme, idet Schrø
der foreslog, at Bang, Thinesen, Støckel 
og Weishaupt skulde optages som livs
varige Æresmedlemmer af Forbundet, 
hvilket havde Generalforsamlingens Til
slutning. 

Dirigenten sluttede Mødet med at ud
bringe et Leve for dansk Modelflyvning. 



Lands,Modelflyvekonkurrencen paa V ær løse Eksercerplads 

I Forbindelse med Generalforsamlingen 
afholdt MF sin 2. Landskonkurrence 

i Aar, denne Gang paa Værløse Ekse,rcer
plads Søndag d. 6. Aug. Kl. 12. 

De blev fløjet i de samme 5 Klasser 
som ved Pinsestævnet. For at lette Ar
rangementet var Deltagerantallet i hver 
Klasse begrænset til 5. Disse blev udpe
get som Resultatet af en Udtagelseskon
kurrence, som Klubberne, der ønskede 
at komme i Betragtning, fik Besked paa 
at foretage lige i den ellevte Time. Som 
Følge af den korte Frist meldte der sig 
kun et ringe Antal Deltagere, hvoraf ca. 
17 mødte til Konkurrencen. 

Vejret var trods Varme og Solskin ikke 
godt for Modelflyvningen, da det blæste 
en Del. 

Lidt over Kl. 12 indledtes Dagens Kon
kurrencer, idet Konkurrencelederen, Hen
ning Schrøder, jordstartede sin Wake
fieldmodel i Klasse A fra den specielt 
fremstillede Startbane. Modellen gik ef
ter Starten paa Næsen, og Fejlstart blev 
noteret. Det blev imidlertid Optqkten til 
en Række af andre Fejlstarter. Hver Del
tager skulde have to Starter. Det var 
yderst vanskeligt at faa de lette Balsa
modeller til at foretage ordentlige Star
ter. De fleste gik paa Næsen eller blev 
blæst i Jorden. 

Dog fik Nicis Hassing, der er en af de 
fineste, maaske den bedste Motormodel
flyver her i Landet i Øjeblikket, sine to 
Modeller til at foretage upaaklagcligc 
Starter. Hans Selvkonstruktion i Klasse 
A, NH15, udførte efter en Jordstart i 
Træk 2 Looping the Loops og et Immel
mannturn og landede derpaa i Glide
flugt. 

Svævemodellerne blev højstartet med 
en 100 m lang Snor. Mange af .Modeller
ne fik Vingebrud under Optrækket, an
dre gik i Hakflugt efter Udløsningen, 
idet denne var yderst vanskelig at fore
tage. 

Først Kl. ca. 16 kunde Konkurrence
lederen meddele Resultaterne: 
Klasse A: Motormodeller under 100 cm 

Spv.: 
Nr. 1: Nicis Hassing, •Cirrus c, NH-16, 

35,4 Sek. 
Nr. 2: N. 0. Christensen, Hoskildc Mo

delflyveklub, 2, 6 Sek. 
Nr. 3: Svend Aage Hansen, •Zephyr •, 

F J5, 1,8 Sek. 
Klasse B: Motormodeller mellem 100 og 

350 cm i Spv.: 
Nr. 1: Nicis Hassing, •Cirrus c, NH 11, 

55,1 Sek. 
Nr. 2: Svend Hansen, Hoskilde l\Iodclfly

veklub, Selvkonstr., 19,4 Sek. 
Klasse C: Svævemodeller under 100 cm 

Spv.: 

SV - HI 
Spændv. 148 cm. 
Tegning 2.00 
Byggesæt4,85 
+ Porto 

9 anerkendte Danmarksrekorder, med flyvninger 
over 17 Minutter og 9 Kilometer, er opnaaet af 
denne berømte Model. Kan bygges uden forud 

gasende Kendskab. 
Dansk Modelflyveindustri - Skjern 

(Katalog gratis) 

Nr. 1: Jørgen P. Frederiksen, Valby Mo
delflyveklub, •Bubi •, 8,5 Sek. 

Nr. 2: Bent Søndergaard, •Cirrus• , 4,7 
Sek. 

Klasse D: Svævemodeller mellem 100 og 
150 cm Spv.: 

Nr. 1: 0. Sørensen, •Zephyr •, SV-Hl, 1 
Min. 30, 1 Sek. 

Nr. 2: Svend Aage Hansen, •Zephyr •, 
SV-Hl, 67,7 Sek. 

Nr. 3: Terkild Hansen, Valby Modelfly
veklub, •Libelle •, 11,2 Sek. 

Klasse C: Svævemodeller mellem 150 og 
350 cm Spv.: 

Nr. 1: Eivind Petersen, Odense Model
Flyveklub, •Strolch •, 1 Min. 44,5 
Sek. 

Præmierne blev uddelt af Sven \Viel 
Bang. 

Første-Præmierne var Sølvbægre udsat 
af Det Kgl. Danske Aeronautiske Sel
sliab. Anden-Præmierne var Gavekort, 
gyldige hos os og udsat af Dansk Model
flyveindustri, Skjern. Endelig blev Stæv
nets absolut bedste Præstation belønnet 
med Time i Dobbeltstyring hos Flyvelæ 
rer HIM Jensen, udsat af Ill. Familie 
Journal. Den tilfaldt Eivind Petersen, 
O.M.-F., for en Flyvning paa 2 Min. :-l9 
Sek. med en •Strolch •. 

Klubbern tilraades at arbejde med Sigt 
paa kommende MF-Landskonkurrencer 

. allerede nu, bl. a. ved at afholde Klub
konkurrencer i al Slags Vejr. Man maa 
kende sine Modeller under alle Vindfor
hold for at gøre sig Haab om Placerin
ger ved kommende Konkurrencer. 

* 
KLUBMEDDELELSER TIL ~FLYV«. 

D A •FLYV• i Fremtiden vil blive ud
sendt d. 1. i hver Maaned, maa 

Medddelelser til næstfølgende Nr. af' 
•FLYV c være Propagandalederen, Erik 
G. Flensted, Englandsvej 38 C, Il, Kø
benhavn S., i Hænde senest cl. 5. i hver 
l\faaned. 

Codan 
Gummistøvler 

»FLYV 1« 
Spændvidde ................. 49 cm 
Tegning ................. Kr. 0.25 
Byggesæt ................ Kr. 2.00 
Færdig Model ........... Kr. 4.50 

Alle Dele er færdig tilskaarne 
og Planlisterne bøjede i V-Form 

»FLYV 2« 
Spændvidde . . . . . . . . . . . . . . . . 71 cm 
Byggesæt incl. Tegning. . Kr. 3.00 
Færdig Model . . . . . . . . . . . Kr. 6.50 
.FLYV 2• er ligesaa let at bygge som 
.FLYV 1 • og meget let at sætte op i 
Højstart. - Sæt DanmSJksrekord med 
.FLYV 2•. Den er i Klasse IX. Man 
forbavses over, hvor elegant • FLYV 2 • 
flyver, og hvor nem den er at have 
med at gøre. 

»SUPER W 12« 
Spændvidde . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 cm 
Planbelastning . ........ ca. 15 g/dm2 
.SUPER W 12" er en Model i Klasse X. 
Byggesættet indeholder foruden Teg
ning i fuld Størr. en de!ailleret Bygge
anvisning og en Flyveinstruktion be
regnet paa Begyndere. 

»W 17« 
klar til Beklædning 

Spændvidde ................ 145 cm 
Planbelastning. . . . . . . . . ca. 18 g/dm2 
Den fulde Glæde af Flyvning med en 
Model faar man kun, naar den er vel

bygget, og det er en Fornøjelse 
at samle en • W 17•, hvor alle 
Delene, der leveres færdig
tilskaame, passer ganske nøj
agtigt sammen • W 17" er i 
Klasse XI. 

Bygge- Færdig 
sæt Model 

• W 12· Kr. 6.00 Kr.18.00 
• W 17• Kr.12.75 Kr. 35.00 

Byggesættene leveres kompl. med over
skuelig Tegn , udførlig Bygge- og Flyve
instruktion. Alle Dele saasom Ribber, 
Spanter, Næseklodser, Lister o.l. er fær
dig lilskaame Værktøj ikke nødvendigt. 

Forlang Prisliste over • W • Materialer 
hos Deres Forhandler. 

W-Modellerne, FLYV 1 og FLYV 2 faas hos de fleste 
Sports- og Legetojsforr. samt Bog- og Papirhandler. 

En Gros: Erik Willumsen 
5, Kronprinsensgade - København K 

Tlf. Central 9230 
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M.-F.s NYE BESTYRELSE. 

SOM del frcmgaar af Referatet af Ge
neralforsamlingen den 5. August har 

Forbundet nu valgt sin nye Bestyrelse, 
som har konstitueret sig saalcdcs: 

Formand: H. E. Hansen, Mariendals
vej 56, Kbhvn F. 

Formanden modtager alle lienvendei 
ser angaaende Dannelse af nye Klubber 
og slaar til Raadighed med Vejledning i 
alle saadanne Spørgsmaal; Formanden 
vejleder ogsaa de bcstaacndc Klubber i 
alle Sager, der ikke paa Forhaand hen
hører under andre Bcslyrclscs1i1cdlcm
mers Omraade. 

Næstformand: Henning Schrøder, Hel
leruplunds Alle 11, Hellerup. 

Næstformanden er M.F.s Repræsentant 
i D. K. D. A. S. og giver Oplysninger un
gaucnde Arrangementer af Stævner saml 
Deltagelse i saadanne i Ind- og Udlan
det. 

Sekretær: V. 0. Andersen, Aalckislevl' j 
108 B, Vanløse. 

Sekretæren besvarer Spørgsmaal an 
gaaende Dannelse af nye Klubber og Op
tagelse i M.F. af disse. 

Kasserer: Jørgen P. Frederiksen, l\Irl
lcmloflevej 8, Valby. 

Kassereren har hele Forbundets Regn
skabsvæsen under sig og besørger Ind
kassering af Kontingenter og modtager 
Betaling for Emblemer rn. v. 

Propagandaleder: Erik G. Flen~tcd , 
Englandsvcj 38 C, II., Kbhvn. S. 

Propagandalederen modtager Kluhher
nes Meddelelser og Nyhccls~tof til Offent 
liggørelse i M-F.s officielle Organ FLYV; 
delle Stof skal være Propagandalederen i 
Hænde d e n 3 cl i r i 1\1 a a n e cl c n. gnd 
vidcrc. modtager hun Nyheds- og Propa
gandaslof til Dagbladene, saml giver 
Svar paa Forespørgsler unguacnclc Arran
g<'menl uf Udstillinger. 

Hekorclprotokolførcr: ,Jørgen Nissen, 
Hjallescvej 121, Odemc. 

Hckordprotokolførcren modtager alle 
i\leddelclser angaaencle nye Rekorder til 
Offentliggørelse i FLYV. For at en Re
kord kan anerkendes maa den først 
være godkendt af Hekorclprolokolførc-
rcn. B e s t y r e 1 s e n. 

NY ELITEFLYVER: 

PEH WEISHAUPT, Odense .Model-Fly
veklub, blev den 24. Juli Eliteflyver 

Nr. M.4 med sin PERW-45a , Hyænen • 
(Klasse 5). De tre Tider, der blev fløjet 
mellem Kl. 19.30 og 22.00, var: 2 min. 
04,9 sek.; l min. 30,5 sek.; 1 min. 33,8 
sek. 

l\lODELFLYVEKLUBBEN »FREM«. 

D EN 30. Juli afholdt denne Klub Kon 
kurrence ved Aulbjerg, der ligger 3 

km ve l for Sdr. Vollum. 
Stævnet, der var det første i Klubben~ 

Historie, var først truet af en ret kraf
tig Vinci, som heldigvis løjede af senere 
paa Eftermiddagen. 

Nr. 1: Michael Hansen, F J-1, 7 Points. 
- Præmie: Byggesæt til SF-14. 

Nr. 2: Jcnst Konstmann, FJ-1, 6 Points. 
Nr. 3: Boy Konlmann, Selvkonslr. B-K-2 

(79 cm Spv.), 5 Points. 
Nr. 4: Kar lin Jensen, F J-1, 4 Points. 

(NB: Klubberne bedes opgive Resulta
terne i Sekunder i Stedet for Points, da 
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man ellers ikke har Anelse om Præsta
tionerne.) 

Stævnet afsluttedes med en Masse
start, der vandtes af Jens Konstmann. 

Klubben, der startedes 25.- 2.- 39, har 
nu 15 Modeller fra F J -2 ned til B-K-4, 
der er 49 cm i Spv., 7 Modeller er under 

Bygning, blandt hvilke den største er 349 
cm i Spv. Det bliver interessant at se, 
hvilke Resultater der kan opnaus med 
en Model af saa store Dimensioner. Maksi
mumsgrænsen for Spændvidden er jo 
350 cm, saafremt man da ønsker al sættr 
Rekorder. 

REKORDERNE 
I den sidste Muaned før Generalfor

samlingen herskede en livlig Kon
kurrence, specielt mellem Odense Model
Flyveklub og , Cirrus c, Holte, om hvem 
der skulde stua med Førerstillingen til 
Generalforsamlingen. Det dygtigt gen
nemf ørtc Angreb pua OM-F lykkedes for 

Per Weishaupt trækker sin .Hyæne• op 
til I. Betingelsesflyvning til 

Eliteflyverprøven. 

snu vidt for den energiske Holteklub, 
som de satte sig i Besiddelse af de abso
lutte H.ckorder, saalcdcs at •Cirrus • nu 
besidder alle 5. 

Paa den anden Side bevarede OM-F 
sin Førerstilling som Indehaver uf 
flest H.ekorder, men tæt fulgt af Cirrus. 
OM-F har nu 25 af de 75 anerkendte, 
Cirrus 21, Fredericia II 8 og Hawk 7. 
Paa Enkeltpersonernes Omraacle bevare
de Per Weishaupt sin Stilling med 15 H.c
korder, Hassing har 12, Hich. Jensen 9 og 
Mogens Friis og Henning Schrøder Iwer 
7. De enkelte Hekordcr var følgende: 

Klasse 1: Den 7. Juli satte Hassing, 
Cirrus, Jordstartclislancerckorden op til 
298 m med sin NH-8. Men den 9. .Juli 
erobrede C. H. Carlsen fra Als den sid~t
nævnte H.ekorcl, idel hans Selvkonstruk
tion , Dixie • fløj 400 m i •orkanagtig 
Storm• . Hans Model havde en Planhe
lustning paa 17,7 mod Hassings ca. 11,2. 

Den 12. Juli satte Hassing de lo forstc 
danske Søstarlrekorder, idet hans NH-10 
floj 11,8 Sekunder og 25 .Meler paa Vcj
lcsø ved Holte. Det er en Balsumoclcl 
med tre Pontoner, og Modellens Længde 
er lidt større end Spændvidden. Planbe
lastningen laa pau ca. 13 g /Kvclm. Has
sing opstillede den 7. Juli med NH-8 
den første danske Hastighedsrekord i 
Klassen. Den blev paa 7,81 m /sek. Gum
mitværsnittet var knap 20 Kvmm. 

Klasse 2: •Cirrus<s Næstformand, Ove 
Hansson, erobrede den 8. Juli de to Di
stancerekorder fra Sven Hansen, H.os
kilde. Han opnuacde 131 m i Jordstart 
og 240 m i Huandsturl. Modellen var en 
ombygget •Triumf (svensk), der vejede 
58 g. 

Klasse 3: Den 5. Juli tog Hich. Jensen, 
OM-F, Haandslarldistanccrekorclcn fra 
H. Schrøder, idet hans RJ-6 fløj :144 m. 
Modellen har cl Planareal puu 12,3 
Kvdm, vejer 158 g og har en .Motor pua 
40 Kvmm. i Tværsnit. Propellen er 335 
mm Dium. og 470 mm i Stigning. 

Klasse 4: Poul Kuniss, Cirrus, erobre
de den 15. Juli den omstridte Distance
rekord i Haandslart, idet hans PK-10 
fløj 550 m. Modellen er 965 mm i Spv., 
745 mm lang og vejer 140 g med et Plan
areal paa 11,6 Kvdm. Gummitværsnittet 
er 72 Krom. - Niels Hassing forbedre
de sin Hastighedsrekord betydeligt den 
21. Juli, idel hans NII. Speedsier fløj 
15,38 m/sek. Planbelastningen er 21 
g/Kvdm. og Gummitværsnittet 7H Kvmm. 

Klasse 6: Den 13. Juli lilbhgccrobrcdr 
Per Weishaupt, OM-F, de lo Varighcds
rekorcler, idet hans PcrW-45a • Hyænen 
fløj 52,1 sek. i Jord~tnrl, r,3,5 sek. i 
Haandstart. Allerede Dagen efter satte 
han Haandslartrekordcn op til 1 min. 
40,5 sek. - det var samtidig absolut 
OMF-H.ekord. Den 22. Juli sattes Jorcl 
startsrekorden op til 1 min. 08 sek. og 
samtidig forbedrede hun sin egen Di
stancerekord til 242 m. Haandstartrekor
den paa 1 min. 40,5 sek. var Per Weis
haupts 50. Danmarksrekord. PerW-45 
•Hyænen < er lige cl Par mm for lang til 
al opfylde FAis Hegler. Spændvidden er 
1466 mm, Planarealet 22¾ Kvdm. og 
Vægten 370 g. Gummiet har cl samlet 
Tværsnit paa 96 Kvmm. og trækker en 
Propel paa 500 mm Diameter og 570 
mm Stigning. 

Klasse 9: Med sin \Vakefieldmodcl 
NH-11 forbedrede Niels Hassing, Cirru~, 
den 16.- 7. sin Distancerekord betyde
ligt, idel han fløj 610 m. Sven Han~cn, 
Hoskilcle, opstillede med sin Selvkon
struktion •Saturn • en Hastighedsrekord 
paa 6,67 m /sek. Modellen vejer 267 g, 
deraf 75 g Gummi. 

B,: Med sin Flyvning paa j50 m crol>
rcdc Poul Kuniss den 15. Juli den ab~o
lullc Distnnccrckorcl fra Per \Veshanpl , 
hvis •Gorilla • i April fløj •156 m. l\frn 
allcrccle Dugen efter fløj Nicis Hass ing~ 
\Vakcficldrnodel 610 m. Nu nærmer vi 
os cftcrhaunclen den første Kilometer. 

C. Ogsaa den absolutte Hastighedsre
kord log Niels Hassing fra Per Wci~
haupl. Hans NH-Spccdslcr opnaacdc• 
15,38 m/sek., medens den gumle Hekord 
var paa 13,78 m/sek. Hassings Hastig
hed pua ca. 55 km/t ligger over den c-n
gclske H.ekord. Modellen gennemfin.i 
Strækningen pua 3,2 og 3,3 Sekunder. 



Dansk Modelflyvnings Historie 
2. Peieiode - i923-i93'1 

l •Luftens Erobring•, som Aeronau
tisk Selskab udgav, fandtes i Juli

Nummeret 1923 en interei.sant Artikel 
om Modelbygning og Modelflyvning af 
Sekretæren, Kaptajn Alf Bruhn. Af 
denne fremgaar bl. a., at i Foraaret 
HJ23 oprettede Selskabet et Kursus for 
Modelflyvere, hvortil ca. 25 havde ind
tegnet sig. 

Verdensrekorderne var paa dette 
Tidspunkt 2000 m i Distance, 9 Min. i 
Varighed og ca. 200 m i Højden. 

Man læser endvidere, at l.ioteborgs 
Modellflyvningsklubb havde indbudt 
Dansk Modelflyvningsselskab til inter
nationale Modelflyvninger under Ud
stillingen i Goteborg. 

Resultatet af ovennævnte Kursus var 
en Modelflyveopvisning, som skulde 
finde Sted den 23. Sept. paa Amager 
Fælled. Paa Grund af Vejret blev Kap
flyvningen til stor Sorg for Tilskuerne 
aflyst; men Snedker A. Larsen reddede 
.Situationen ved at demonstrere 3 Mo
deller. 

J • 

Den 7. Oktober afholdtes saa Kap-

og praktiske Udførelse • paa Teknolo 
gisk Institut. Elementære matematiskt' 
og fysiske Kundskaber var øns krligl'. 
Prisen var 5,00 Kr. pr. Deltager. 

Dansk Flyvemodel• og Glideflyver• 
Forening. 

Dette sidstnævnte Kursus gav Stødet 
til Dannelsen af • Dansk Flyvemodel- og 

men ingen mødte! Selskabet overtog 
iøvrigt Protektoratet for Foreningen 
ved Aarets Slutning. I Vinterens Løb af
holdtes en Gang maunedligl Medlems• 
møde paa Polyteknisk Læreanstalt. 

For at ingen skulde indmelde sig i 
Foreningen udelukkende for en Kon 
kurrences Skyld, indførte man, at dt>r 
ved Indmeldelse umiddelbart før 1•11 

Konkurrence skulde betales 5 Kr., som 
saa gik ind som Indskud og Kontin · 
geni. 

For at vise, paa hvilket Grundlag 
man dengang konkurrerede, er her uf-

flyvningen. 10 Modeller var til Stede, 
Kaptajn Bruhns egen dog uden for 
Konkurrence, A. Larsen vandt Bedøm
melsesprøven, i hvilken der toges Hen
sy til rational Konstruktion og haand
værksmæssig Udførelse. Glideprøven, 
hvor Modellerne startede fra et af Bat
teriets Observationstaarne, vandt stud. 
art. Lønborg, hvis Model gled 24 m. 
Stud. polyt. Bonne vandt Varigbedskon
kurrencen i Haandstart med Motormo
del - hans Model fløj i 14.3 Sekun
der og tilbagelagde 97 m. Snedker Lar
sen sejrede i Flyvning med •Selvstarh 
- 30 m i Distance. Han fik ogsaa en 
særlig Præmie for haandværksmæssig 
Udførelse. 

Le Dous og A. Larsen med Motormodel'len fra 1924. 

I Vinteren 1923-24 afholdtes endnu 
et Kursus »Modelflyvningens Teori 

Snedker Larsen med Motormodel Nr. 1 
i 1923. 

Glideflyver Forening•, der stiftedes 7. 
April 1924. Hr. C. le Dous havde ud
sendt Indbydelser, og 11 var mødt. Den 
første Bestyrelse kom til at bestaa af: 
C. le Dous (Formand), A. Larsen (Kas
serer), H. Bonne (Sekretær), J. Ryding 
og Helge Nielsen (Repræsentanter). Re
visorer blev Leo Mathiesen og S. Ørslev. 
Indskudet fastsattes til 1 Kr. og det 
maanedlige Kontingent til 1 Kr. 

Denne Forening var et Skridt imod 
den første deciderede Modelflyveklub; 
den virkede i de første Aar som saadan, 
men allerede fra Starten var den, som 
Navnet angiver, ogsaa bestemt til at bli
ve en Glideflyveklub. 

I Løbet af 1924 arrangerede Forenin
gen adskillige >Prøveflyvninger< og Op
visninger. Der konkurreredes om ad
skillige Præmier, udsat dels af Medlem
mer, dels af andre interesserede. 

En særlig karakteristisk Type fra den 
Tid er Stokmodellen med to Propeller 
og to Stokke, der mødtes bagtil. Med en 
saadan opnaaede A. Larsen i September 
en Distance paa 156 m og 36 Sekunder, 
medens le Dous i Oktober fløj 82 m ef
ter >Selvstart«. Til en af disse Opvisnin
ger var Aeronautisk Selskab indbudt -

trykt Foreningens •Reglement for Kon
kurrenceflyvning•: 
1. Flyvning i lige Linie med Haand

start mindst 30 Meter. 
2. Flyvning efter Tid med Haandstart 

mindst 5 Sekunder. 
3. Kredsflyvning med Haandstart 

mindst en Halvkreds til højre. 
4. Kredsflyvning med Haandstart 

mindst en Halvkreds til venstre. 
5. Flyvning i lige Linie med Jordstart 

uden Anstød mindst 30 Meter. 
6. Flyvning efter Tid med Jordstart 

uden Anstød mindst 5 Sekunder. 
7. Belastningsflyvning med Jordstart 

uden Anstød med mindst 10 % Nyt
telast. 

For hver mindste Ydeevne regnes 100 
Points, som bliver procentualt afre gnet. 
For Klasse 7 bliver der reg net 5 Points 
for hver 10 % og Meter. Der bliver ktLn 
startet i Klasse 7 paa særligt Forlan
gende. 

Modellerne inddeles i tre Klasser: 
A. Modeller med Krop. I Kroppen 

skal der kunne indtegnes en Kreds pa.a 
mindst 5 % af Maskinens Vingefang. 
Maskinen skal være forsynet med Un
derstel. 
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B. Modeller med Stok, skal være for
synet med Understel. Krogenes Afstand 
maa ikke være s lorre end Vingefanget. 

C. Hekordmodeller, kan bygses efter 
Ønske. 

Deltaser Klasse A i Konkurrence sam
men med Klasse B, gives et Tillæs paa 
25 % lil Klasse A. 

1925. Forskellige Præmier udsættes. 
Første Model med Helprofll. 

Den 26. April 1925 vandt C. le Dous 
en Præmie, udsal af Aeronautisk Sel
skab, fm· en Flyvning paa 101,1 m. 
August afholdtei. en Konkurrence i Ka
strup Lul'lhavn, Lil hvilken Del Danske 
Luflfarlssclskau havde udsat 3 Flyve
lure, som Præmier. 

Aarels konstruktive Sensation var, at 
Snedker A. Larsen den 17. Maj præsen
terede den første danske Model med 
Helprofil (altsaa ogsaa beklædt paa Un
dersiden). I Efleraaret fremkom han 
med en 2,5 m Svævemodel, der sandsyn
ligvis er den førs te danske. Den havde 
78,5 dm2 Planareal og "ejede 1600 g. 
Den var beklædt med indisk Moll og 
dopet. Den kan siges at være en Forlø
ber for den nu almindelige brugte Type 
Svævemodeller. Som Paaskønnelse her
af fik Larsen ved Foreningens General
forsamling i Januar 1926 en Slipsnaal i 
Form at' en Propel. 

Medlemmer af D.M.O.G.F. omkrillg Snedker Larsens Svævemodel, 
Danmarks først. 

1926. Tilbagegang. 
1926 var et sløjt Anr. I Løbet af del 

foresaaende Aar var Medlemstallet da 
let fra 15 til 7. Der blev foretaget nogle 

Flyvninger. Saaledes vandt Larsen i Juli 
et Sølvuæser, som Kaptajn Kofoed-Jen
sen i 1\124 havde udsat for den første 
Flyvning over 25 Sekunder efter Jord
starl" dog havde man senere nedsat Va
righeden lil 20 Sekunder. Larsens Mo
del fløj 23 Sekunder. Han vandt des
uden en Højtaler for Bygningen af de 
fleste Modeller i 1926. Der var ogsaa en 
Vandrepokal i Foreningen. Le Dous 
havde vundet den 2 Gange og Larsen li
geledes to Gange, men i Maris 1927 tog 
Larsen den til Ejendom. I Juli sennem
f ørtes en interessant Konkurrrence, 
nemlig en Vandrinssflyvning over 250 
m, lo Gange mod to Ganse med Vinden. 
Mun maalte foretage saa mange Starter, 

270 

Vær ogsaa moderne I Deres Korrespon
dance I Skriv paa Maskine; det sparer Tid 
og gi'r Tankerne ny Flugt. Moderne Men
nesker ved, det er praktisk at udføre alt 
skriftligt Arbejde paa Maskine - og paa 
samme Tid faa Indtil 10 Kopier. De kan 
faa en 1ste Klasses Skrivemaskine, blot 
De betaler 20 Kr. ved Modtagelsen. For
lang Brochurer og nærmere Oplysninger. 

JOHAN STØCKEL, Hambroes Alle 21, 
Helrup 1850, Hellerup. 

man vilde. Den, der først havde naael 
igennem, havde vundet. Le Dous vandt 
med 1 Time 17 Min. 

To virkelige .M.odelllyverhistorier. 
Et af Medlemmerne fra den Tid var 

Helge Nielsen, der fortæller : 

•Naar man dengang skulde ud at fly
ve med sine Modeller, kunde man altid 
regne med en stor Tilskueri.karc, der in
teresseret saa til. Desværre var det ikke 
heldigt for Modellerne, du mærkeligt 
nok de mest interesserede Tilsku-ere var 
dem, der havde Cykle med. Jes førte 
dengang en Flyvejournal for hver en 
kelt Model, og naar jeg havde været 
ude at flyve, sluttede Journalen gerne 
saaledes: Flyvningerne blev afbrudt, da 
Modellen fløj ind i Cykle, hvor Propel
len blev slaaet i Stykker. Engang, da 
der var en Rullestol Lil Stede foi-uden 
alle Cyklerne, var det netop lige Rulle
stolen, der var Aarsugen til den iluslaa
ede Propel. 

Tit skele det ogsua, at man kom i Dis
kussion om Flyvning med nogle af Til
skuerne. Man fik sommetider Raad, der 
var mere velmente, end de var gode. 
Blandt andet stod en Dag, forrest i Til
skuerskaren, en ældre svær Herre med 
et rødmosset Ansigt og saa interesseret 
til, da jeg trak Gummisnoren op. Da 
han havde set lidt paa det, siger han til 
mis: •Hør De der, saafremt De indret
tede Modellen med lo Gummisnore, saa
ledes at naur den ene Gummisnor lob 
ud, trak den den anden op, sau kunde 
Modellen blive ved at flyve. • Herren 
forstod vist ikke, hvorfor de omkring
staaende gav sig til at le; men da jeg 
lidt efter saa efter ham, var han for
svundet.• 

( 



I 

Angrebsflyvemaskine 
Bevl!ll!!lbnlng fremefter, 

Fjern-Rekognoscerings
og Bombeflyvemaskine 

Bevl!ll!!lbnlng fremefter, 

2 Masklnkanoner - Kaliber 20 mm 
med 60 Sprcengprojektller pr. Kanon 
og 4 Maskingevcerer - Kaliber 7,9 mm 
med 500 Patroner pr, Maskingevcer 

2 Maskinkanoner - Kaliber 20 mm 
med 60 Sprcengprojektller pr. Kanon 
og 2 Maskingevcerer - Kaliber 7.9 mm 
med 500 Patroner pr, MaskIngeveer 

N. V. NEDERLANDSCHE VLIEGTUIGENFABRIEK FOKKER 
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OG MERCURY LUFTKØLEDE FL YVEMOTORER 
"BRISTOL" PEGASUS Motorer, - hvis Cylinderindhold er 
28,7 I - er indbygget i mange- kendte civile og mili
tære Flyvemaskiner, hvortil ogsaa hører hele Flaaden af 
Imperial Airways "Empire" Flyvebaade, og mange Ver
densrekorder er blevet sat med Pegasus Motorer. -
Pegasus XVIII, der er udstyret med en To-trins Super
charger, og som har stor Ydeevne i alle Højder, udvikler 
977 HK i Starten, 1Q14 HK i 915 m og 896 HK i 4730 m. 

Stor Yde evne forenet 

"BRISTDL" MERCURY, Cylinderindh. 24,9 I, er særlig beregnet til 
Anvendelse i moderne Kamp- og Bombeflyvemaskiner med 
stor Ydeevne, og den er indbygget i "Bristol" Blenheim, som 
er Verdens hurtigste Bombeflyvemaskine. Som Følge af dens 
fortrinlige Ydelse i store Højder I Forbindelse med ringe 
Vægt og Omfang, blev Mercury valgt til at skulle frem
stilles i et meget stort Antal til Brug for det engelske Royal 
Air Force; ligesom den ogsaa bygges i Udlandet efter Licens. 
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VERDENSKATASTROFEN 
OG SPORTSFLYVNING 

DEN længe ventede Katastrofe er 
indtraadt i sin første Fase. Kri

gen i Evropa er udbrudt. 
Et Opgør mellem Tyskland som Ho

vedfaktor paa den ene Side og Vest
magterne paa den anden, synes atter 
at skulle ryste Jorden og sprede sine 
Dønninger ud over den ganske Ver
den. 

Hvor lang Tid Krigen vil vare og 
hvad den vil medføre, ogsaa for neu
trale Stater, lader sig ikke overskue. 

Som det under disse Forhold er 
ganske naturligt, og som man ogsaa 
derfor maatte forvente, er al Privat
flyvning og Motor-Sportsflyvning her 
i Landet bragt til Ophør paa samme 
Maade, som det ogsaa er sket i vore 
Nabolande. Overalt er der foretaget 
store Indskrænkninger i den civile 
Luftfart. Indskrænkninger, der i høj 
Grad vil sætte den internationale Luft
trafik i Evropa i Stampe. 

Denne Tingenes Tilstand vil, saa
fremt den bliver af lang Varighed, 
utvivlsomt ogsaa snart vise sine Virk
ninger paa Fremstillingen af civile 
Flyvemaskiner og ikke mindst paa 
Tilvirkningen af Sportsmaskiner og 
private Maskiner, naar der ikke mere 
findes AfsætningsmuUgheder for disse. 

Den Motorsportsflyvning og Privat
flyvning, der var under saa stor Ud
vikling og Opblomstring herhjemme, 
standses saaledes brat. Yngre og ældre, 
Mænd som Kvinder, der med Liv og 
Sjæl havde kastet sig over Sportsflyv. 
ningen med Glæde og store Forvent
ninger, maa saaledes - i hvert Fald 

for en Tid - se deres skønne Drømme 
briste. 

Disse Forhold vil selvfølgeligt ogsaa 
sætte sine Spor paa Aeronautisk Sel
skabs Virksomhed. Der er dog ingen 
Grund til at tro eller antage, at Sel
skabet maatte komme ind i et lignen
de Dødvande som under Verdenskri
gen 1914- 18, hvor hele den civile 
Flyvning var paa et langt lavere Ud
viklingstrin end nutildags. 

Svæveflyvningen, der har saa man
ge begejstrede Tilhængere her i Lan
det, ·kan uden Tvivl fortsættes, i hvert 
Fald naar den stadig dyrkes indenfor 
begrænset og tilladt Omraade. Denne 
Sport har endog Mulighed for at faa 
Tilslutning fra den Kreds af Unge, der 
foreløbigt er afskaaret fra Motorsports
flyvningen. 

Modelflyvningen kan ligeledes fort
sættes uhindret og udvikle sig jævnt 
og normalt, idet man maa gaa ud fra, 
at Modelmaterialer stadigt vil kunne 
skaffes til Veje. 

Vedrørende >Flyves Virksomhed, da 
maa og vil det være Redaktionen 
magtpaaliggende, at vedligeholde den 
høje Standard vi altid har søgt at hol
de Bladet i, saaledes at det ogsaa i 
denne vanskelige Tid kan bringe Ny
hedsstof af enhver Art indenfor Flyv
ningens forskellige Grene, der vil 
kunne tilfredstille saavel Motorflyvere 
som Svæve- og Modelflyvere. Alle 
Kræfter maa sættes ind paa under 
disse Omstændigheder, hvor Landets 
Grænser er mer eller mindre lukket, 
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Stilhed og Optimisme • 
I Københavns Lufthavn 

STILHED hviler over Lufthavnen, da 
vi en af de smukke Sensommer

dage aflægger et Besøg derude, for at 
høre lidt om Udsigterne for den frem
tidige Lufttrafik, - i Øjeblikket er de 
jo ikke særlig lyse; men en Foran
dring kan heldigvis indtræde med 
Dags Varsel, og man ser med Tillid 
Fremtiden i Møde trods de alvorlige 
Tider. 

Vi aflægger først Flyveleder Wulff 
et Besøg og spørger ham, hvad han 
mener om Situationen herude. 

Flyveleder Wulff saa ud over det 
trøstesløse Øde, tændte sin Pibe og 
sagde: >Ja, et opmuntrende Skue kan 
man jo egentlig ikke kalde det. Over
bebyrdede med Arbejde er vi heller 
ikke. Naar Aalborg Maskinen er lan
det Kl. 15,15, kan vi lukke og gaa 
hjem. Nu har vi ti Starter og Landin
ger om Dagen - imod de 300 til 350 
under normale Forhold. Det gør jo en 
Forskel.< 

Han modtog et Telegram, som 
meldte, at K. L. M.'s Douglas-Maskine 
kunde ventes, og faa Minuter efter 

at holde Læserne a jour med aeronau
tisk Stof af Betydning. 

Mer end nogen Si~de maa Selska
bets Medlemmer og iøvrigt alle Per
soner, der har Interesse fælles med 
Flyvningen, betragte det som en 
kær Pligt at staa Skulder ved Skulder 
og bistaa hverandre og Bestyrelsen 
med i vanskelige Tider at vedligehol
de Interessen for den danske Privat
og Sportsflyvning, saaledes at denne 
atter vil være i Stand til at udfolde 
sig med fuld Kraft, naar Verdenssi
tuationen igen bliver normal. 

I det hele taget er Tiden inde til, at 
alle, der har Interesse for og Kærlig
hed til Flyvningen og dennes Vel
færd, slutter sig sammen om Aeronau
tisk Selskab, for i Enighed og ved fæl
les Kræfter at søge holde saa megen 
Flyvning i Gang, som Forholdene kan 
tillade. 

Man maa derfor opfordre alle gode 
Kræfter - hvor end de nu i Øjeblik
ket hører hjemme - til at slutte sig 
nær sammen, for i Flok og Følge, med 
ærlig og god Villie at være med i et 
uselvisk Arbejde til Fremme af vor 
fælles Sag: Flyvningen. 

Redaktionen. 
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l(øbenhavns Lufthavn - uden Trafikmaskiner. 

kredsede Maskinen over den øde Fly
veplads for at rulle ind paa den graa 
Cement og aflevere de otte Passage
rer, der var med fra Amsterdam. Den 
Dag var det selveste Smirnoff, som 
førte den store Douglas. 

»Er der Tale om at lukke Lufthav
nen helt-«. 

»Det haaber vi da ikke«, svarede 
Hr. Wulff; >naar den første Nervø
sitet har lagt sig, er det jo muligt at 
neutrale Lande som Danmark, Hol
land og Sverrig vil kunne opretholde 
Trafiken; men det ligger udenfor min 
Kompetence at udtale mig herom -
det henhører jo under Luftfartselska
bets Styrelse.< 

Han fortalte om de Vanskelighe
der, der nu var forbundet med at op
retholde Civilflyvningen, da Over
flyvningsreglerne er meget skrappe. 
For det første maa man selvfølgelig 
kun overflyve dansk Territorium om 
Dagen - og al Flyvning skal foregaa 
med Jordsigt. Den største Højde, det 
er tilladt at flyve i, er 500 Meter. Paa 
den anden Side kan en Maskine ikke 
flyve i mindre end 200- 250 Meters 
Højde over f. Eks. Midt-Jylland, hvor 
Terrænet er højest. Er der tæt Sky
dække, eller er det meget usigtbart 
Vejr, betyder det, at Flyvningen i saa 
Fald maa opgives, da Maskinen ikke 
maa flyve over Skyerne, men skal 
holde sig indenfor de 500 M~ters 
Maximumshøjde, og under 200 Meters 
Overflyvning kan der ikke være Tale 
om af Hensyn til Bebyggelse og Be
folkning ...... saa der er nok af Van
skeligheder. 

Det Danske Luftfartselskab ophørte 

med Rundflyvningerne over Køben
havn frivilligt, inden Benzinrestrik
tionerne kom, men der er stadigvæk 
intet i Vejen for, at en travl Mand 
kan chartre en Flyvemaskine og i 
Hast stikke af til f. Eks. Esbjerg eller 
Aalborg, ligesom det i paakrævet Til
fælde er muligt at tilkalde Luftambu
lancen. 

Dog udtalte Havneleder Leo Søren
sen, at han haabede det samme, som 
vi alle sammen gør i disse Dage, -
at Danmark som nevtralt Land med 
Tiden vil kunne gøre en Indsats i 
Opretholdelsen af bl. a. forskellige 
Luftpostruter paa Udlandet, og at den 
omtrent fuldstændige Lammelse af 
Udenlandstrafiken kun er et Tids
spørgsmaal. 

Trods den næsten uhyggelige Stil
hed, som rugede over Københavns 
Lufthavn, sporede man en vis Opti
misme. Maatte man blot haabe, at den
ne Optimisme vil give sig Udslag i 
Aabningen af danske Ruter i denne 
alvorlige Tid. 

Scot. 

Vi har kort Tid efter at ovenstaa
ende er skrevet, faaet at vide fra D. D. 
L., at Berlin-Ruten genaabnes Onsdag 
den 27. September, saaledes at der fly
ves fra København Kl. 9,35 og fra 
Berlin Kl. 13, foreløbig bliver der 
kun en Forbindelse daglig. 

Med England er der ogsaa saadanne 
Forhandlinger i Gang, at man nu med 
Sikkerhed kan regne med, at denne 
Rute er genoprettet, naar disse Linier 
læses. Red. 
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·FLYVE-DIESELMOTOREN 
00 DENS ANVENDELSE 

HVORLEDES gaar det egentligt med 
Udviklingen af Dieselmotoren -

Raaoliemotoren - til Brug i Luftfar
tøjer og i hvor stor Udstrækning be
nyttes i det hele taget Dieselmotoren i 
den moderne Luftfarts Tjeneste? Dette 
Spørgsmaal høres ofte fremsat og dis
kuteret. 

Det er da heller ikke uden Grund, 
at man i Tider, hvor civil og militær 
Flyvning spiller en stor og afgørende 
Rolle, hver indenfor sit Omraade in
teresserer sig for denne Motortype, 
hvormed Fagskrifter og Pressen alle
rede Aar tilbage beskæftigede sig i ud
præget Grad. I Tale og Skrift fremhæ
vedes herunder Dieselmotorens store 
Fordele fremfor Benzinmotorens, og 
man spaaede den en stor og glansfuld 
Fremtid indenfor Flyvningen. 

Der er sikkert ikke den mindste 
Tvivl om, at de store Landes Flyve
motorfabriker og Flyveteknikere saa
vel i Teori som i Praksis i Løbet af 
de sidste 10 Aar har ofret et overor
dentligt stort Arbejde, megen Tid, 
mange Kræfter og uhyre Summer paa 
l rlviklingen af Flyvedieselmotoren. 

Opgaven er imidlertid saa vanskelig, 
al det synes som om Lande som Ame
rika, England, Frankrig og Italien, i 
hvert Fald indtil videre har stillet Sa
gen i Bero. 

Muligvis er det de store Krav til mi
litære Rustninger, der i de seneste Aar 
i disse Lande har lagt saa stor Beslag 
paa Flyvemotorfabrikerne, at Forso
gene med Dieselmotorer har maattet 
træde i Baggrunden. 

Kun i Tyskland synes man vedbli
vende at ofre Flyvedieselmotoren 
endog stor Interesse og at fortsætte 
det Forsøgs- og Udviklingsarbejde, 
der tilsidst maa føre til de forventede 
gode Resultater i alle Retninger. I 
hvert Fald er der i Løbet af de sidste 
Aar fabrikeret store Antal af Junkers 
500/600 HK Flyve-Dieselmotorer, der 
væsentligt benyttes i store tyske Fly
vebaade o. I. Luftfartøjer. 

Som det vil-være bekendt er de For
dele, der er forbundet til Dieselmoto
ren jo væsentligt: 
at Brandfaren paa Grund af Brænd

oliens høje Flammepunkt er ringe 
eller i hvert Fald langt mindre end 
ved Brug af Benzin, 

at Brændstofforbruget for givne Ydel
ser kun er ca. ¾ af Benzinmoto
rens tilsvarende Forbrug samt 

al Dieselmotoren er noget simplere i 
sin Konstruktion, idet den ikke er 
forsynet med Tændmagneter og 

Karburatorer. 

For Trafikluftfartøjer spiller Brand
sikkerheden naturligvis en meget 
stor Rolle. 

Paa lignende Maade, som man 
langt foretrækker Helium for Brint i 
Luftskibe, vilde det være en overor
dentlig stor Fordel at kunne erstatte 
Benzin i Flyvemaskiner med et min
dre brandfarligt Brændstof. 

Der er imidlertid i Flyvemaskiner, 
og ikke mindst i Trafikluftfartøjer, 
truffet saa mange Sikkerhedsforan
staltninger til Undgaaelse af Brand, 
al saadanne Ulykker heldigvis sjæl
dent indtræffer. Ved Uforsigtighed 
kan der selvfølgeligt foraarsages Ilde
brand saavel i Flyvemaskiner som i 
Automobiler eller andre Transport
midler, men i Almindelighed kan del 
vist siges, at Statistiken godtgør, al 
Faren for Brand i Trafikflyvemaski
ner er minimal under Flyvning. 

De fleste Flyvemaskinbrande, der 
kendes, staar i Forbindelse med 
Nedstyrtningsulykker, der jo i sig 
selv indebærer andre Farer for Men
neskeliv end Brand. Nedstyrtnings
ulykker i den civile Lufttrafik hører 
jo imidlertid til Sjældenhederne. 

Dieselmotorens forholdsvis ringe 
Forbrug af Brændstof er en Faktor, 
der kan blive af stor Betydning for 
Trafikluftfartøjer, ikke alene rent 
økonomisk, men ogsaa af vægtmæs
sige Grunde. 

Dette kan hensigtsmæssigt belyses 
ved et Eksempel. Lad os som dette 
Eksempel betragte to ensartede Tra
fikluftfartøjer, hvoraf det ene er for
synet med 4 Stk. Dieselmotorer, der 
under Rejse hver udvikler 500 Heste
kraft, og det andet forsynet med 4 
Stk. Benzinmotorer, der hver udvik
ler samme Hestekraft, og lad os an
tage, at de to Flyvemaskiner begge 
skal gøre en uafbrudt Rejse af 15 
Timers Varighed. 

Dieselmotor-Flyvemaskinen bruger 
da under den paagældende Rejse: 

165 
4 X 500 X lOOO X 15 = 4950 kg Brændotle 

Benzinmotor-Flyvemaskinen bruger 
under den paagældende Rejse: 

225 
4 X 500 X tOOO X 15 = 6760 kg Benzin 

Det vil altsaa med andre Ord sige, 
at Trafikflyvemaskinen med Benzin
Motor skal medføre 1800 kg mere 
Brændstof end Trafikflyvemaskinen 
med Dieselmotorer. 

Antager man, at Brændolie koster 
10 Øre pr. kg og Benzin 25 Øre pr. 
kg, vil Dieselmotor-Maskinens For
bmg repræsentere ca. 4950 X 0,10 = 
495 Kr., og Benzinmotor-Maskinens 
Forbrug repræsenterer c. 6750 X 0,25 
= 1687 Kr. 

Selv om de opgivne Brændstofpri
ser ikke skulde svare nøje til de vir
kelige Værdier, giver dette Eksempel 
dog et godt Indtryk af Dieselmoto
rens store Fordele, i hvert Fald paa 
længere Rejser, hvor Forskel i Mo
torvægt ikke faar saa stor Betydning. 

Med Hensyn til Simpelhed i Kon
struktionen, maa det erkendes, at 
Dieselmotoren, som foran antydet, er 
noget mere enkelt og ikke indehol
der saa mange Organer som Benzin
motoren. 

Naar Dieselmotoren, til Trods for 
dens ovennævnte Fordele, ikke har 
kunnet følge Benzinmotoren i Udvik
ling, saa skyldes det først og frem
mest, at den vedvarende er for tung 
i Forhold til dens effektive Ydelse 
og dermed de Vanskeligheder, der 
er forbundne med at konstruere og 
fremstille en solid og driftsikker 
Motortype, der kan finde almindelig 
Anvendelse i Luftfartøjer og til
fredsstille de mangeartede Krav, der 
her stilles. 

Medens en moderne luftkølet Fly
vemotor paa 600- 1200 HK vejer 
ca. 0,75 kg pr. Hestekraft, saa er 
Vægten af nu benyttede Dieselmoto
rer til Flyvemaskiner ca. 1 kg pr. 
Hestekraft, og Vægten af Dieselmoto
rer, der benyttes i Luftskibe, ca. 2 
kg pr. Hestekraft. 

Til Sammenligning kan anføres, at 
Vægten af Dieselmotorer til Skibe og 
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stationære Anlæg er oppe paa mange 
Llange større Værdier. 

Ved Siden af sin forhold~vis ringe 
Vægt .har den moderne 1-lyve-.l:lenl'i 
zrnmolor den Fordel, at den i korle 
1 iuspenoder, for Eksempel under 
1•lyvemaskinens Start, kan bnnges 
til at afgive betydelig større Heste
k,raft end den normale. Delle gøres 
ved det saakaldte »Boaslc, det vil 
sige ved en Forøgelse af lndsug
nrngstryk og Ladnrng. En tilsvaren
tle Uverladnrng af LJieselmoloren la
der sig vanskeligt etablere. 

Som nævnt foran er !len lyske 
Junkers Dieselmotor hovedsageligt 
!len eneste Dieselmotor, der har fun
tlet større Anvendelse i Flyvemaski
ner, og den benyttes ikke meget 
uden for den lyske Luftfart. Saa Vldt 
vides er det kun enkelle Eksempla
rer, der er solgt og benyllel udenfor 
Tyskland. 

Mange af de store tyske Flyvebaa
tle, der benyttes paa lange oversø
iske Ruter, er forsynet med Junkers 
Dieselmotor, og muligvis anvendes 
denne Motortype ogsaa i store lyske 
Militærluftfartøjer. I hvert Fald e1· 
!ler i Løbet af de sidste Aar inden
for den tyske Lufttrafik fløjet flere 
Millioner Kilometer ved Hjælp af 
Junkers Dieselmotorer. 

Herhjemme kender vi Flyve-Die
selmotoren fra det store lyske Tra
fikluftfartøj G. 38 »Hindenburg«. 

Denne Flyvemaskine har 4 Stk. 
Junkers Dieselmotorer og har med 
dem dagligt fløjet mellem Berlin og 
Lufthavnen ved Kastrup i flere Aar. 

!øvrigt er dette Luftfartøj det ene
ste af de mange forskellige Flyvema
skiner, der dagligt bar befaret Køben
havns Lufthavn, som er forsynet 
med Dieselmotorer. 

Af det ovenfor anførte vil i det 
store og hele fremgaa, at Flyve-Die
selmotoren - til Trods for de For
dele, der principmæssigt knyttes til 
denne Motortype - endnu ikke er 
kommen ud over Forsøgsstadiet, og 
at dens Udvikling har været ringe i 
Forhold til Flyve-Benzinmotoren. -
Kun den tyske Junkers Dieselmotor 
har indenfor den tyske Luftfart fun
det en Del Anvendelse til specielle 
Formaal. 

Der vil sikkert endnu hengaa en 
rum Tid, inden der med Sikkerhed 
kan fremskaffes Udtalelser om, hvor
vidt Flyve-Dielselmotoren i Fremti
den vil kunne tage Konkurrencen op 
med Flyve-Benzinmotoren og der
med finde almindelig Anvendelse 
Verdens-Lufttrafiken. E. 
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K. L. M. fylder 20 Aar 

En af K L M's første »Trafikflyvemaskiner«, en ombygget /(.rigsflyvemaski11e 
af Typen D H 9. - Maskinen kunde tage: en Flyver og to Passagerer, - naa,• 
de ikke var for tykke og ikke havde for megen Bagage. - Større Kufferter blev 

bundet fast paa Siden af Maskinen oven paa del underste Bæreplan. 

DEN 7. Oktober 1919 blev det ver
densomspændende K. L. M. ind

registreret i Haag som Koninklijke 
Luchlvaart Maatschappij Voor Neder
land En J(olonien N. V. 

Den Mand, der ogsaa i Dag er delle 
Selskabs Generaldirektør, Albert Ples
man, gav Initiativet til dets Oprettel
se og kan med berettiget Stolthed se 
tilbage paa de tyve Aar, der er forlø
bet. 

Kapitalen til at starte det lille 
Hollands store Luftfartselskab blev 
rejst ved at Landets største industri
elle Foretagender tegnede sig som Ak
tionærer. I Løbet af 1923- 1927 gik 

Regeringen med til at betale de ¾ af 
det uundgaaelige Tab, som maatte 
fremkomme i Begyndelsen; men 10 
Aar efter Starten, i 1929, blev Kapita
len forøget, og den hollandske Rege
ring blev Aktionær med 5 Repræsen
tanter og 2 i Ledelsen. 

Hollænderne var ikke længe om at 
opdage den Betydning, Luftfarten vil
de faa rent internationalt og anlagde 
de to kendte Lufthavne Schiphol og 
Waalhaven. Den førstnævnte, som er 
Amsterdams Lufthavn, er en af de 
vigtigste i Europa som Anløbs- eller 
Endestation for danske, tyske, sven
ske, engelske og andre Selskaber. 

Et Billede af den første Flyvemaskine, som tilbagelagde Rejsen mel-lem Holland 
og Hollandsk Indien ad Luftvejen, den gamle Fokker F VII, som staar i For
grunden af Billedet. Maskinen i Baggrunden er en helt moderne Douglas D C ."!, 
som nu flyver paa Ruten. Foran Maskinerne staar K L M-Flyverne Scholte og 
Geijsendorfer sammen med Flyveren van der Hoop, som fløj den første Tur. 
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K. L. M.'s Direktør, Albert Plesman 
og Indiensflyveren Scholte. 

K. L. M.'s første Maskine var en 
D.H.9, bygget i Storbritannien, men 
allerede inden Udgangen af 1920 hav
de man anskaffet en fire-sædet F.2., 
som blev leveret af :,Dutch Aeroplane 
Work'-<, et Foretagende, der paa det 
Tidsbunkt lige var blevet oprettet af 
Anthony Fokker efter hans Tilbage
komst fra Tyskland, hvor han havde 
opholdt sig under Krigen. Denne F.2.
Maskine var Begyndelsen til Selska
bets kommende Flaade af Fokkenna
skiner, en, to og tre Motorers. Gamle 
Flyvere vil erindre Navne som F.3, 
F.7, F.8, F.12 o. s. v. 

Berømt blev K. L. M. ved at skifte 
1<1yvemateriel, lige saa hurtJgt som 
Tegnere, Konstruktører og Fabriker 
skabte nyt, i Stedet for at flyve med 
Maskinerne, man havde anskaffet, 
indtil de var slidt op. Denne Politik 
har Selskabet ført indtil i Aar, og dets 
Flaade tæller baade Fokker F.36, 
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Fokker F.22, begge fire Motorer, Dou
glas D.C.2, og D.C.3, samt Lockheed 
Super Electra, de sids tnævnte, som i 
særlig Grad anvendes paa de vestin
diske og asiatiske Ruter. 

K. L. M.'s første Rute var mellem 
Amsterdam og London, som blev 
fløjet hver anden Dag; den blev stif
tet d . 17. Maj 1920. De første Passa
gerer var to Journalister, et Brev fra 
Londons Lord Mayor til Borgmeste
ren i Amsterdam var den første Post
sending, og den første Fragt var et 
Bundt Aviser. Flyver og Mekaniker 
var Englændere, og den Gang kostede 
Billetten seksten Pund, 12 Shilling. 
Men det varede ikke længe, før denne 
Rute blev befløjet daglig, og snart ef
ter oprettedes en anden Rute mellem 
Hamburg og København i Forbin
delse med Deutsche Luftreederei. 

Fra 1926 gik det Slag i Slag med 
Udvidelse af Ruterne og Samarbejde 
med de andre Landes Luftfartselska
ber, saaledes at K. L. M. i Dag om 
Sommeren rlriver tyve forskellige Ruter 
i Forbindelse med andre store Selskaber. 

Den regulære Rute til Hollandsk 
Indien blev aabnet i 1929, hvor man 
fløj en Gang hver 14. Dag, men alle
rede Aaret efter afgik hver Uge en 
Maskine i begge Retninger. De første 
Forsøg paa denne Rute blev allerede 
gjort i Oktober 1'924, og det tog den 
Gang 13 Dage at tilbagelægge Stræk
ningen - i Dag flyves den paa ca. 5 Dage! 

I 1934 deltog K. L. M. i det berømte 
Mildenhall-Melbourne Race med en 
D.C.2., som tilbagelagde Distancen 
paa tre Dage, atten Timer og sytten 
Minutter. K. L. M. blev No. 2 efter 
Scott og Black. Samme Aar udførte 
Selskabet sin første Flyvning over At
lanterhavet fra Amsterdam til Cu
ra~ao i det Karaibiske Hav, hvor man 
nu driver Luftfart paa de sydameri
kanske Stater og er et vigtigt Led i 
Forbindelsen med U. S. A. i Samar
bejde med Pan American Airways. 

Siden 1922 har K. L. M. fløjet paa 
København, hvor Geijsendorffer lan-

Der er ogsaa ansat en dansk Fllyver i 
I( L M: Luftkaptajn og Kilometermil
lionær Svend Steinbeck - en af 
K L M's dygtige lnd(en-Ruteflyvere. 

dede med den første hollandske Tra
fikflyvemaskine paa den gamle Fly
veplads paa Kløvermarksvej; Geij
sendorffer var forøvrigt den første 
udenlandske Trafikflyver, som lande
de i Kastrup Lufthavn. Ligeledes spil
lede K. L. M. en ikke ubetydelig Rol
le ved Undsætningsflyvningerne un
der den frygtelige Isvinter 1929, hvor 
al anden Trafik end Lufttrafiken var 
standset. 

I sytten Aar har K. L. M. fløjet paa 
København, og Hollænderne skylder 
det intime og gode Samarbejde med 
Det Danske Luftfartselskab en ikke 
ringe Del af deres Sukces i Skandina
vien. Og naar man i disse Krigsdage 
tænker paa K. L. M.'s 20 Aars Jubi
læum, bør man ogsaa huske, at det er 
dette Selskab, der ene af alle uden
landske Selskaber opretholder Trafik
flyvningen mellem Danmark og Hol
land og derfra fører Trafiken igen
nem til England og Frankrig. Netop 
i disse vanskelige Dage, hvor Situa
tionen Time for Time ændres, maa 
man haabe, at Hollænderne vil faa 
Held med sig til at gennemføre denne 
Trafik ogsaa i Fremtiden. Scot. 

§ A\ ~I IL IE IB li ~ ID 
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Hurtig Indheftning - Let Oplukning 

PRIS Kr. 2.00 

Kan bestilles i enhver Boghandel eller 
paa Bladets Eksped., Vesterbrog. 60 
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Hvordan bliver en Flyvemaskine til? 
,,FL~V" besøger 

Skandinavisk Jlero lndusfri i Jlalborg 

alle Størrelser, Krydsfiner, Staalpla
der, Bolte, Skruer og Tusinde andre 
Ting - alle de 3000 Dele af en Flyve
maskine. Ved Siden af Lageret ligger 
Maskinværkstedet med Drejebænke, 
Fræsemaskiner og en Udslansnings
maskine, som .~nurrer under kyndige 
Hænder, mens de forstc Raamaler•ia
ler faar Form. Her forarhcjdcs all e 
de Smaating, som senere bliver fær
digbehandlede i Klejnsmedien, clcr 
ligger i direkte Forlsa~llelsc af l\la
skinværkstedet. 

Naar alle Smaadelene er færdigbe
handlede, tager Smedene i Svejseriel 
fat paa at bygge Flyvemaskinens Krop, 
som bestaar af utallige sammensvejse
de Slaalrør; hvert eneste Staalrør er 
gennemprøvet og kontrolleret og leve
res med Certifikat af Leverandøren. 
Naar hele Konstn1ktionen er !'>ammen
svejset, gennemgaas med Lup hver 
eneste af de 400 Svejsninger af to 
.Mand ...... Grundighed, Præcision og 

Aalborg Lufthavn. Ansvarsbevidsthed er de tre Ting, 
som præger Skandinavisk Aero Indu
stri. Der føres Kontrol over hver ene
ste nok saa lille Del, saaledes at der 
findes el Par Tusind Kort for hver 

D D L 's store tre-Motorers Fok
• • • ker landede elegant i Aal

borg Lufthavn, præcis fem Kvarter ef
ter at vi havde forladt Kastrup. Paa 
hele Turen havde vi haft det mest 
slraalende Solskin, og de mange Pas
sagerer, som benyttede Luftvejen mel
lem de to danske Byer, nød Udsigten 
til fuldt Maal, mens vi med 210 kmT. 
fo'r af Sled over det sjællandske Land
skab og ud over Kattegats let krusede 
Overflade og Djurslands gul-grønne 
.Marker. 

Ogsaa i Aalborg skinnede Solen, da 
vi i den komfortable Bus kørte fra 
Lufthavnen ind til Jyllands mest mo
derne By, der nu desuden huser en 
saa moderne Industri som en Flyve
maskinefabrik. 

Det er paafaldende, straks man træ
der ind i Skandinavisk Aero lndustri's 
Fabrik, at der er saa rent og lyst, man 
føler instinktivt, at her er »alt paa sin 
rette Plads« - hvad det ogsaa er, ud
talte den unge Ingeniør Mogens Hart
tung, som elskværdigt viste mndt. 

Vi begyndte Rundgangen i den store 
Fabrik i Lageret, hvor alle de Materi
aler ligger, som samlede til eet Hele i 
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den anden Ende af Huset forlader Fa
briken som færdige »KZ 11«-Flyvema
skiner. Her ligger Stabler af Staalrør i 

Forarbejdning af Bæreplanerne. 

-
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Motor og Instrumenter paamonteres 
en K.Z.-Sport. 

400 Sammensvejsninger kræver Flyvemaskinens 

Staalskelet. 

Maskine leveret; Kopierne af disse 
Kort sendes til Luftfarttilsynet. Des
uden fører man en særlig Kontrol ved 
Montagen af de enkelte Dele, og man 
er paa denne Maade sikret mod For
glemmelser. Naar all er kontrolleret, 
sættes en Seddel paa den paagældcn
de Del med Datomærke og Kontrollø
rens Initialer. 

Ogsaa under Forarbejdningen af 
Planerne gælder det, at kun del bed
ste Materiale anvendes, ligesom hver 
enkelt Del underkastes en Række Kon
trolprøver. Naar Staalskeletlel er svej
set sammen med Centralplanet, som 
ogsaa er af Staalrør, er Maskinens 
Krop færdig. Centralplanet er den 
stærkeste Del af hele Kroppen, da del 

er her Bæreplanerne fastgøres og Un
derstellet med Gummihjulene paamon
teres. Saa begynder man al beklæde 
Skelettet med Krydsfiner, hvorover 
trækkes stærkt Lærred - Flyvema
skinen begynder al faa >Forme. 

Naar Benzintank og Styregrejer er 
anbragt, kan Motoren, Propellen og 
Instrumenterne sættes paa Plads. Men 
disse Dele er Ting, som Fabriken i 
Aalborg ikke selv fremstiller. Til 
Sporlsmaskiner bruger man 105 HK 
Hirth-Motorer, til de lukkede Cupe
Maskiner, engelske Cirrus-Minor paa 
90 HK. Propel og Instrumenter er af 
tysk Fabrikat. 

Samtidig med Montagen af Bærepla
nerne, Højde- og Sideror, paasæltes 

K. L. M. opretholder 
Englandsforbindelsen 

DET meddeles hened alle Interesse
rede, al Englandsforbindelsen via 

Amsterdam med Det Kgl. Hollandske 
Lufifortselskab K.L.:\1. foreløbig oprethol
des under den nuyærende Krigssituation. 

Flyvningen foregaar med amerikan
~ke Civilluftfartøjer af Douglas DC-3 
Flagship-Typen, en Maskintype, som 
de krigsførende Magter alle ved an
vendes udelukkende til civilt Brug i 
den kommercielle Luftfart. 

For yderligere al udelukke enhver 
Forveksling af Douglasmaskinen med 
militære Luftfartøjer, er der paa Ma
skinerne tydeligt malet Nationalitets
mærket: Holland. 
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Der afgaar daglig lo Maskiner fra 
Kastrup, Kl. 9.00 og Kl. 12.00 med An
komst i Amsterdam Kl. 12.15 og Kl. 
15.20. Starten fra Amsterdam til Eng
land foregaar Kl. 13.00 og Kl. 16.30 
med Landing i Shoreham Kl. 14.40 
og Kl. 18.10. Foreløbig lander de ci
vile kommercielle Luftfartøjer i Sho
reham og ikke i Croydon, og Flyveti
derne angives med Forbehold. 

Da Flyveruten, grundet paa de mi
litært afspærrede Omraader, har 
maattet omlægges betydeligt, og l\fa
skinerne derfor maa flyve en ret stor 
Omvej - Nord om Blaavandshuk -
har det været nødvendigt at forhøje 

Motoren og Propellen, og Maskinen 
trækkes ind i Malerværkstedet, der 
her er indrettet efter alle Kunstens 
Regler med en særlig Anordning, der 
suger Sprøjtedampene ud af Værkste
det, mens et andet Anlæg blæser varm 
Luft ind i Lokalet. Fire Gange bliver 
Malingen grundet, hvor der er Lær
redsbetræk, der herved faar Styrke og 
Holdbarhed. Efter denne Proces ma
les Maskinen tre Gange, inden den kan 
gaa ud i Hangaren, hvor Sadelmageren 
paamonterer Hynder og Puder. 

Saa er Maskinen klar til Indflyvning 
fra Aalborg Lufthavn ...... og et smukt 
Stykke dansk Arbejde kan tage Luften. 

E- e. 

Prisen paa Flyvehillelien til Amster
dam til Kr. 285.00 og til London til 
Kr. 410.00. 

Luftf artf orsi kringer 

I 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 



Udvidelser af den britiske Flyvemaskineindustri 
I FØLGE engelske officielle Oplys

ninger, dateret den 31. August 1939, 
er Nyorganisationen af den britiske 
Flyvemaskineindustri saa vidt frem
me, at de oversøiske Fabriker er klar 
til at levere færdige Flyvemaskiner i 
s tørre Serier. Det drejer sig om de 
nyoprettede Fabriker i Canada, Au
stralien og New Zealand. 

Forrige Aar placerede del engelske 
Luftministerium store Ordrer paa 
langtrækkende Bombeflyvemaskiner i 
Canada, og de er blevet efterfulgt af 
andre Bestillinger paa Jagere, Rekog
nosceringsmaskiner, Søluftfartøjer og 
Skolemaskiner. Blandt de elleve store 
canadiske Industrivirksomheder, der 
er gaaet i Gang med Bygning af Fly
vemateriel, er »Canadian Associated 
Aircraft«, omfattende otte Fabriker, 
hvoraf de to er Samlefabriker, belig
gende i Montreal og Toronto. Paa 
disse to Fabriker, der forsynes med 
Enkeltdele fra seks andre Fabriker, 
bygges bl. a. >Handley Page Hamp
den I« Bombeflyvemaskiner. Leverin
gen af Hampden-Luftfartøjer er plan
lagt at skulle finde Sted ad Luftvejen 
over Nordatlanten, idet Maskinerne 
ved Indbygning af ekstra Brændstof
tanke kan flyve 4.800 km uden Mel
lemlanding. Maskinernes største Ha
stighed er 424 km/T. 

Handley Pages Hampden I Bombeflyvemaskine. 

Fabriker over hele Canada. 
De Fabriker, der er beskæftiget med 

Fremstilling af Krigsflyvemaskiner, 
findes spredt over hele Canada. I Ve
sten, i Vancouver, bygges Blackburn 
Shark Torpedoplaner og Rekognosce
ringsmaskiner. De canadisk byggede 
Shark-Bombere uds tyres med Bristol 
Pegasus IX, og deres største Hastig
hed er 270 km/T med en Rækkevidde 
paa ca. 1100 km. 

Bristol Beaufort Bombeflyvemaskine. 

De meget hurtige Hawker Hurricane 
eensædede Jagere med otte Maskinge
værer bliver bygget af >Canadian 
Car & Foundry Co.« i Fort William, 
Ontario. Sammen med Supermarine 
Spitfire Jagerne udgør Hurricane-,Ja
gerne Standard Udstyret ved Hjem
landets .Jager-Eskadriller. 

Tre andre engelske Flyvemaskine
typer bygges af Vickers canadiske Af
deling i Montreal, nemlig Airspeed 
Oxford (en to-motoret Overgangsma
skine), Bristol Bolingbroke to-motore
de Bombemaskine og Supermarine 
Stranraer Flyvebaad. Bolingbroke er 
det >oversøiske« Navn for Blenheim 
IV, der nu anvendes af Royal Air 
Force, og det er en forbedret Type 
af den originale Blenheim. 

Bolingbroke (Blenheim) har en 
største Hastighed paa 4 72 km/T og en 
Rækkevidde paa henved 3.200 km. 
Den er udstyret med to Bristol Mer
cury hver paa 920 HK. 

Skole- og Træningsmaskint'I'. 

Airspeed Oxford er beregnet lil 
Træning af Flyvere og Besætninger, 
der skal overgaa til flere-motorede 
Maskiner og de benyttes til Uddan
nelse i Navigation, Skydning, Bombe
kast, Luftfotografering og Rekognosce
ring. Nonnalt medfører de en Besæt
ning paa tre Mand. Deres Rækkevidde 
er 1400 km med normal Brændstof
beholdning. 

Stranraer Flyvebaaden er beregnet 
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Welli11gton I Bombeflyvemaskine. 

til Anvendelse over aabenl Hav, og 
dens Rækkevidde er 2700 km. 

National Steel Car Corporation i 
Toronlo bygger \Vestland Lysander, 
og de første canadisk byggede Maski
ner af de.nne Type har været i Luf
ten. I Toronto er endvidere de Havil
lands canadiske Fabrik, der bygger 
Tiger Moth, bl. a. til Brug for Uddan
nelsen indenfor det canadiske Lullvaaben. 

Virksomheden i Australien. 
I Lighed med det, der finder Sted 

i Canada, bygges der Flyvemaskiner 
paa Kraft i Australien. Ved Melbourne 
er en slor Fabrik i fuld Gang med 
Bygning af en meget stor Serie af el 
eenmoloret Metal-Monoplan. Der er 
placeret store Ordrer paa Bygningen 
af den meget hurtige, tomotorede 
Beauforl Bombeflyvemaskine, en Ty
pe, der bl. a. ogsaa skal anvendes ved 
den australske Luftstyrkes Eskadril
ler. Et meget betydeligt Antal af de 

P. 4. 

Beaufort-Maskiner, der bygges i Au
stralien, skal leveres til det engelske 
Royal Air Force's Eskadriller i Østen. 

Ogsaa i Australien er Flyvemaski
nen blevet lagt ind under en fast Or
ganisation, saaledes at to Virksomhe
der foretager den endelige Samling af 
Maskinerne, medens Enkeltdelene le
veres fra fire andre Industricentre i 
New Soulh Wales, Victoria, Queens
land og South Australia. 

Beaufort-Bombemaskinen er udsty
ret med to Bristol Taurus venlilløse 
Motorer, hver paa 1065 HK. Motorer
ne til de Beaufort, der bygges i Au
stralien, leveres foreløbigt fra Eng
land, men det er Hensigten snarest 
muligt at bygge hele Motoren i Au
stralien. 

For endelig at gøre New Zeelands 
Luftstyrke uafhængig af Leveringer 
udefra, planlægges Oprettelsen af en 
selvstændig Flyvemaskineindustri 
New Zeeland. 

De berømte 

»Efterretninger for 
Luftfart« 

Nr. 16 af 6. September kekendtgør: 

99. Danmark. Midlertidig Indskrænkning 
uf Flyvning over dansk Omraade. 

I Medfør af Ministeriel for Handel, 
Industri og Søfart under 3. d. M. ud
stedte Bekendtgørelse om midlertidi
ge Bestemmelser om Forbud mod 
Anvendelse af Benzin og Brændsels
olier til Drift af visse Befordrings
midler bringes det herved til almin
deligt Kendskab, al de i Bekendtgø
relsens § 1 omtalte private Flyvema
skiner omfatter Flyvemaskiner, der 
anvendes til Privatflyvning (herun
der Sportsflyvning) og til Skoleflyv
ning. 

100. Danmark. Midlertidige Bestemmelser 
vedrørende Flyvning m.m. over dansk 
Omraade. 

Civil Flyvning over dansk Omraa
de i Tiden mellem Solnedgang og 
Solopgang er forbudt. Civil Flyvning 
skal ske under Skyer og i en Højde 
af ikke over 500 m. Bekendtgørelse 
af 17. Marts 1936 vedrørende Over
flyvning af Byer, Bebyggelser m. m. 
bringes dog stadig i Erindring. 

101. Danmark. Luftruten København 
Rødbyhavn. Slukning af Luftfyr og 
Belysning paa Hjælpelandingspladser. 

Fra og med den 5. d. M. er alle 
Luftfyrene paa Strækningen Køben
havn- Rødbyhavn samt Belysnings
anordningerne paa Hjælpelandings
pladserne ved Rødbyhavn og Fed 
slukkede. 

Ligeledes bemærkes, al Carlsberg 
Obelisken er slukket. 

P. 4. L. 

HUSUN 
Aperiodish.e Kompasser 

ALFRED RAFFEL A/s København· C.6395 
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VON KEH lER&SfiELLI N.G 

GUMMIBAADE 

REDNINGS-GUMMIBAADE 
FOR SKIBE OG LUFTFARTØJER 

HURTIGTBYGGEDE 
FLYDEBROER 

BALLONER OG SPIL 
I ALLE SLAGS UDFØRELSER 

FALDSKÆRME 
I ALLE STØRRELSER 

FASTSPÆ.NDINGSSELER 

B ER LI N W 62 I<. LE I S T S TR. 11 • 2 5 61 04' OS 

~~~w~----·-
AIRPLANE OIL 

THE TEXAS COMPANY A/s 
KØBENHAVN 

-BEMZIM
PETAOLEUM 
-PARAFFIM
BRÆMDSELSOLIE 

DET FORENEDE OLIE KOMPAGNI A/s 

IIIITAVA leuel'er oa,er hele Jorden Bl'Cllndstof og 
Smøreolle øf bøfeste Kuølltøf tll Brug I Fl:,uemøsldner 

Brændstoffer: 
INTAVA Flyvabanzln 77 
INTAVA Ethyl Flyvabanzln 80 
INTAVA Ethyl Flyvebenzin 87 
INTAVA Ethyl Flyvebenzin 100 
INTAVA Dieselolie 

Smøraollar: 
INTAVA Whlte Band 60 
INTAVA Gray Band 80 
INTAVA Red Band 100 
INTAVA Groan Band 120 
INTAVA Blue Band 140 

Desuden leueres under Betegnelsen IIIITAVA andre Pro
dukter tll Brug I Lufdørtøfer - som f. Eks. IIIITAVA 
Vippearmsfedt - IIIITAllA lnstrumentolle - IIIITAVA 
Stødda,mpørolle - IIIITAVA Kompøsa,a,dske rn. m. 

-INTAVA 
WORLD WIDE SERVICE 

TELEGRAMADR.: INTAVA TELFON: CENTR. 5 6 2 2 
SCT. ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

HELLE.SE.NS 
Te R- E:.LE.JVE.NT 

* * kendt 50 
som 

Aars 
ældst 

teknisk Fot'llkn. 
og og-

bedst praktlak Erfaring 

* * ••••••r •s Opl • s1 
Amltordam Pari• Sierra Leone Porlo Alope 
Antwerpen Reni Somatuand Pono Rico 
Atben ReyltjaT!k T•nganJtta Port ot BpalD 
Ba.rceJona Rip Togoland PWltaAnllu 
Bern Rom Ria de Jaoelro 
BUbao Rotterdam Barb• dOI Rourto 

Rumcbuk BoUTII 8alT1dor 
8\ockbolm BrtU.11: Gutam Sanlo Domløao 
Valetta llullla Oapa Towu Bueno1 A1ra Sao Paalo 
Waraawa HIOOlla Ouabllnca Oolcmbl1 V&lpanlao ... w, .. Penur g:=~ Ooeta ru.. Veaauela 

oONatlnopel Zlpb BaapoD Ecu1dor 
K.,.uo --- =~:r ll1lrban Gu1tomall Adelaide 
Llbau Baa,tok Fum.ado Poo Uana1 Auckl&a4 
Lltp Batnla Blu"pon, Puncbal SoDdwu Brtaba119 
Llaiabo1> Belrulh Bm:,rna Gambia ~.J:°t1c, Ohnstohurch London Bomba, l!oenbal• 0"1- DIUledlD ....... Oalcutt.a T&D4Jou1•Pdok lohan.D•bmg You&øtdeo Boban Liasembourtr- OaotoD Toklo K•menm ~ LaUDONloD 

01•11ND Oolombo Liberi• Melboume llaclrtd BarblD AJ .... dria llelllla ~ Perlb Oporlo :=nr 
=K-

Nwebl w:n~rt,IID o.lo Nlprt• Peru ..... Oalru Pen EIIDbolh 
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Den engelske Flaades nyeste Dykkebomber 

ENKELTHEDER om den engelske Flaades nyeste Dyk
kebomber, Blackburn Skua, der tidligere har været 

omtalt i >Flyve: , er nu tilgængelige for Offentligheden. 
Blackburn Skua er et Helmetal Monoplan med indtrække
ligt Understel og Halehjul, og den er bygget til Anven
delse fra Hangarskibe. Standard Motorudstyret er en Bri
stol Perseus XII ventilløs, luftkølet Motor paa 905 HK, 
og den giver Maskinen en største Hastighed paa 388 km/T 
med fuld Krigslast. 

Planerne kan klappes tilbage langs med Kroppen. En 
særlig Type Flaps er anbragt paa Bæreplanets Bagkant, 
dels for at lette Start og Landing, men ogsaa til Brug 
som Luftbremser under Dykning. 

Besætningen bestaar af Flyver og Observatør. Ved en 
okonomisk Marchhastighed paa 232 km/T kan >Skua«en 
flyve 4,6 Timer, hvad der svarer til en Distance (i stille 
Vejr) paa ca. 1000 km. Bombeophængningen er anbragt 
inde i Kroppen. Dens nærmere Data er: 

Totalvægt: 3.733 kg. 
Planareal: 29,6 m 2• 

Planbelastning: 126 kg/m'. 
Propeldiameter: 3,51 m. 
Største Hastighed: 388 km/T ( i 1980 m) 
Største Hastighed ved Jorden: 338 km/T. 
Landingshastighed: 114 km/T. 
Tophøjde: 6040 m. 
Stigetid til 4570 m: 22,4 Min. 

Ifølge Meddelelse fra England ult. August vil Flaadens 
Luftstyrke komme til at udgøre 700 Flyvemaskiner (af 1. 
Linie), hvori Blackburn Skua indgaar som et meget be
tydningsfuldt Led. 

Rekordflyvning med Hirth-Motoren H M508 

E N Heinkel He116 med fire Hirth 
Motorer HM508 (240 HK) har 

for en Maaneds Tid siden sat Rekord 
ved at gennemflyve en Di.~tance paa 
10.000 km med en Gennemsnitshastig
hed paa 216 km i Timen. Den meget 
lange Flyvning, der blev kontrolleret 
af den tyske Aero Klub, foretoges 
over en 250 km lang Maalbane, som 
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blev gennemfløjet lpO Gange. Den sam
lede Flyvetid var 46 Timer 18 Min. 

Den firernolorede He116 er e~ Post
flyvemaskine, der er bestilt af Luft
hansa til Brug for Posttrafiken over 
Sydatlanten, og de fire 240 HK Hirth 
Motorer giver den en meget fordelag
tig økonomisk Drift. 

Den samme Motortype er indbygget 

i Me 108 >Taifun«, der bl. a. er llel
kendt fra sine Sejre i Flyvningen /fa. 
lien rundt og sin Højderekord. 

* 
Første Flyvespejdertrop 

oprettet i England 

DEN første Trop >Flyvespejde1·c« 
er netop blevet dannet i Slol'

brilannien i Byen /(edington, nær 
Jpswich. 

Flyvespejdertroppen har 30 Med
lemmer O{J fører Navnet >Stradishall 
R. A. F. Mr Troop«, fordi den har Sta
tion paa den nærliggende Stradishall 
Flyveplads. 

Drengene i Alderen 13 til 18 Aar bli
ver trænede i, hvordan alt Arbejde i 
Lufthavnen skal udføres, i Hangarer, 
mekaniske Værksteder, ved Vejrtje
nesten, Afsendelsen og Modtagelsen af 
Maskiner o. s. v. Som Lærere funge
rer R. A. F.-Inslruklører, og Drengene 
maa aflær,oc en endelig Prøve for 
L11ftværnsof{iecrer fm R. A. F. 

Flyvespejderne bærer den alminde
lige Spejderuniform; men deres Hals
tørklæder har Luflvaabene~s dybblaa 
Farve og dets Initialer. 

..... 



LOP 
RI NC E • HJUL • BREMSER 

FOKKER D. 23 

V I viser her den nyeste Fokker. 
Type, Fokker D. 23; det er en 2-

Motors eensædet Jager med Wal
thers Sagitta Motorer. Understellet 
kan, som altid ved de moderne Ja-

gertyper, trækkes op i Kroppen, men 
der er ved Fokker D. 23 anvendt et 
specielt System, idet det her er tre
delt og med Næse-Hjul. 

* 
»SUPER FLYV 2« 

MODELSVÆVEPLANET FLYV 2 er i 
disse Dage undergaaet en stor For

andring, som skulde give det populære 
Modelsvæveplan endnu bedre Flyveegen• 
skaber, idet der i Stedet for een Hoved
liste nu er 2 Hovedlister, samtidig med at 
Planarealet er gjort over 100/o større. End-

videre er Højde- og Sideror forandrede 
saaledes at FLYV 2, der nu hedder "SUPER 
FLYV 2" bliver leveret med profileret 
Højderor og større Sideror. Samtidig er 
Modellen gjort lettere, og alle disse For
bedringer vil sikkert yderligere forøge In
teressen for de populære FLYV Modeller. 

INTERNATIONAL FLYVEKONKUR

RENCE I FANKFURT AMMAIN. 

Sturmf ilhrer Kuhn efter sin Sejr 
med Ar 79. 

I denne Konkurrence om Luftfarts
minister Hermann Giirings Æres

præmie, der fandt Sted den 30. Juni, 
sejrede Sturmfilhrer Kuhn med Ara
do Ar 79, der blev ført af Oberstløjt

nant Junck. 

Konkurrencen blev ogsaa i Fjor 
vundet af Sturmfilhrer Kuhn, der li

gesom i Aar fløj Arado Ar 79. 
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Den tyske 

Svæveflyver 

ERICH GLOCKER 
med sit 

Kranich,Svæveplan 

hvormed han har 

opnaaet den 

imponerende Højde af 

9200 m. 

I Sommervarmen -
>Naar 4 Mand træner til A i Som

merens aller varmeste Tid bliver Op

findsomheden stor«, skriver Silke

borg F'lyveklub til os og sender sam
tidig ovenstaaende Billede, der viser, 

at Problemet Transport er løst paa en 

udmærket Maade. Og saa er de1· yder
ligere den Forde'l, at der ikke skal 

bruges Benzin, noget, man ikke 
mindst i den kommende Tid vil paa

skønne. 
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Ministeriel Bekendtgørelse 
vedrørende_ Svæveplaner 

N EDENSTAAENDE orienterende Op
lysninger vedrørende de ministe

rielle Bekendlgørelse1· for Svævefly
vere er af største Vigtighed. Klubber
ne bør have disse Bestemmelser i Er
indring, da det er i alles Interesse, 
ikke al komme i Konflikt med Lufl
farlsmyndighederne om disse Regler. 

I Henhold til Ministeriets Bekendt
gørelse af 3. Aug. 1938 skal Svæve
planer, som agtes benyttet uden f 01· 
»Begrænset Omraade«, altsaa til •»Ud
videt Svæveflyv1zing«, være i Besid
delse af gyldigt Luftdygtighedsbevis 
og være indregistreret i Dansk Luft
fartøjsregister. 

Saadanne Svæveplaner skal for al 
opnaa Luflfartstilsynets liodkendclsc 
og hermed dansk Lufldygligheds!Je
vis, bygges og fremstilles i nøje Over
ensstemmelse med de Regler, der i 
Luftfartsanordningens Reglement B 
er givet for Fremstilling og Godken
delse af Flyvemaskiner. 

Delte vil blandt andet sige, al Svæ
veplaner til , udvidet Flyvning« skal 
bygges paa hertil godkendt Værksted 
- efter godkendte Arbejds tegninger 

og under stadig Kontrol af Luftfarts
tilsynet og af deltes godkendte Værk
sledskontrollanter. 

Saadanne Svæveplaner, der er byg
get eller bygges uden Tilladelse og 
uden om de angivne Luftfartsbestem
melser, vil ikke kunne opnaa Dansk 
Lu{ tdygtighedsbevis eller Godkendel 
sesbevis, og maa altsaa ikke flyve her 
i Landet. 

Opmærksomheden henledes endvi
dere paa, at ingen Svæveflyver maa 
foretage Svæveflyvning uden for god
kendt >Begrænset Omraadec med min
dre vedkommende er i Besiddelse af 
gyldigt dansk Luftfarts-Certifikat, der 
giver Tilladelse til udvidet Svæveflyvning. 
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DANSK MODELFLYVER 
FORBUND 

Adresse: Mariendalsvej 56, København F. 

NYE KLUBBER UNDER M. F. 

Amager Aero Modelklub. 

SUNDBY AERO MODELKLU~ og AMA
GER MODELFL YVEKLUB er nu sam

let i een Klub under ovenstaaende Navn. 

Bestyrelsen bestaar af den tidligere 
Bestyrelse i Sundby Aero Modelklub, og 
Poul Jørgensen, Hallandsgade 5, III, er 
ogsaa den nye Klubs Formand. 

I S e n g e l ø s e er der dannet Model
flyveklub, Navnet er Sengeløse Model
flyveklub, og K. Bluitgen-Petersen, Sen
geløse Centralskole, er Formand. 

I Skanderborg er der ogsaa kom
met en ny Klub, Skanderborg Modelfly
veklub, Kjeld Østergaard, Adelgade 106, 
Skanderborg, er Formand. 

MEDDELELSE FRA DANSK MODEL-
FLYVER FORBUND. 

D ET har beklageligvis ogsaa indenfor 
Dansk Modelflyvning kunnet mær

kes, at der ude i Verden hersker Tilstan, 
de, der indirekte hæmmer al Sports Ud
øvelse, og som Følge deraf ogsaa Model
flyvesporten, idet nogle Propagandastæv
ner, som Forbundet agtede at lade afhol
de i September, for det første manglede 
mange Medlemmers Tilslutning, og for 
det andet kunde Forbundet ikke faa den 
fornødne Plads stillet til Raadighed. Vi 
meddeler vore Medlemmer dette, ikke for 
at forurolige dem, men fordi det er 
Dansk Modelflyver Forbunds Ønske, at 
der ikke skal fremkomme urigtige Ryg
ter om, at Modelflyvningen .bavde naaet 
sin Kulmination her i Danmark. Vi øn
sker, at alle Klubber standhaftigt maa 
staa den svære Tid igennem som maatte 
komme, og fortsætte det store Arbejde, 
der er saa godt i Gang, idet hvert Med
lem paa det kraftigste opfordres til pro
pagandamæssig Udbredelse paa en for 
Modelflyvningen værdig Maade. 

Bestyrelsen 
for 

Dansk Modelflyver Forbund. 

MODELFLYVEKLUBBEN »CIRRUS«. 

0 NSDAG den 16. August havde Klub
ben •Cirrus• indvarslet Ul ekstraor

dinær Generalforsamling. Der blev fore
taget Valg af ny Bestyrelse, idet den 
gamle Bestyrelse saa sig nødsaget til at 
trække sig tilbage, grundet pna mang
lende Tid. 

Den nye Formand blev den kendte Mo
delflyver Niels Hassing, Krogvej 3, Holte, 
som afløste Forbundets Tilsynsførende 
Ole Holten. 

Kasserer blev Anton Holm, som afløste 
Ove Hansson. 

Sekretær blev Gunnar Atlung, som aflø
ste Chr. Falkenberg Rasmussen. 

N.B. Der foreligger dog ikke noget om, 
at Ole Holten ikke forbliver som Tilsyns
førende for Forbundet. 

MODELFLYVEKLUBBEN »FREM«. 

V ED Konkurrencen, som Klubben af
holdt den 30/8, blæste det saa stærkt, 

at Modellerne fløj baglæns, hvorved 
Tiderne kun blev 3--4 Sek., hvorfor 
vi startede to og to. Hver vundet Flyv
ning regnedes for 1 Point, og Resultaterne 
kunde derfor ikke regnes i Sek. Senere, 
paa rolige Dage, har vi opnaaet Tider 
paa 30 Sek. Distance 100 m i Haandstart. 
Vore Modeller er ikke dopet, og vi an
vender almindeligt Krydsfiner, som vi 
skiller ad. Listerne laver vi ogsaa selv, 
saa vi kan bygge en Model, som F-J-1 for 
ca. 50 Øre. Modellerne er dog fuldt paa 
Højde med andre og dyrere Modeller, 
hvilket bevistes den 27. August, da der 
var tre Medlemmer fra Ribe Modelflyve
klub hernede. Deres Modeller fløj kun 10 
- 15 Sek. i Haandstart, medens vore fløj 
25-30. Klubben arbejder kun med Svæ
vemodeller, hvoraf vi nu har ca. 20. 
Klubben holder •Flyv• og •Flyvebladet •, 
for at vi derved kan holde os paa Højde 
med Modelflyvesportens Udvikling. 

N.B. 

D ET glæder altid Forbundet at høre 
om, hvordan de forskellige Klubber 

arbejder, vi kan derigennem se, hvor der 
eventuelt trænges til lidt vejledende Raad 
af forskellig Art, og til Klubben •Frem• 
skal vi tillade os følgende Bemærknin
ger: Det er under ingen Omstændighe
der tilraadeligt at benytte den Art Mate
rialer som ovenfor nævnt, for vel er Ae
roplanfiner dyrere i Indkøb, men i det 
lange Løb betaler det sig dog, idet man 
ikke kan forvente ordentlige Resultater 
med en daarligt bygget Model; at dopr 
Modellerne er absolut nødvendigt, da Be
klædningen ellers vil falde ind mellem 
Ribberne, og derved mistes Udnyttelsen af 
Profilet, som jo er det vigtigste i Planets 
Opdrift. 

At en Model, der er bygget saaledes, 
skulde flyve godt, er tvivlsomt. Vi vil an
befale Dem, at bygge lidt færre Modeller 
og gøre Dem lidt mere Umage, - fint 
Arbejde, fin Flyvetidl 

D.M.F. 
Saafremt der sendes Flyveresultater, 

bedes man erindre, at alle Tider regnes i 
Min. og Sek. Husk desuden, at alle Med
delelser til Propagandalederen s k a l være 
ham i Hænde s e n e s t d e n 5. i h v e r 
Maaned. 

DE TI KØBENHAVNSKE MODELFLY
VEKLUBBERS STÆVNE I VÆR
LØSE SØNDAG DEN 20. AUGUST 
1939. 

P AA Eksercerpladsen ved V ær løse blev 
der den 20. August afholdt et Mo

delflyvestævne, der var arrangeret af 
Valby Modelflyveklub. 10 københavnske 
Klubber var anmeldt som Deltagere, og 
60 Medlemmer mødte med ca. 100 Model
ler. Det var med megen Spænding, at 
man imødesaa Dagen, idet Haabet om 
godt Vejr var meget ringe, da det havde 
blæst ret stærkt de foregaaende Dage. 
Men for en Gangs Skyld var Vejrguderne 
med Arrangørerne, straalende Sol, godt 
med Varme og en Vindstyrke 5----6, saa 
alle Betingelser for fine Resultater var 
til Stede. Der blev ogsaa opnaaet en hel 
Del, man kunde være glad for, baade 
hvad Flyvning og Erfaring angik, det 
første vil man kunne se i de opnaaede 

Tider, det andet angaar baade Arrangø 
rer og Deltagere i fremtidige Stævner. 
Det viste sig straks fra Begyndelsen, al 
Deltagerne havde vanskeligt ved at være 
klar til Start indenfor de Min., der for
langtes i Proportionerne, det er en før
ste Betingelse for, at et Stævne kan 
forløbe godt, dernæst var det Højs tarter
ne, det var galt med, Snorene var i For
hold til Modellerne altfor skrøbelige, det 
kan ikke nytte at bruge den samme Snor 
til Klasse C. og E., for saa bliver Resul
tatet afgjort daarligt. Det er stadig Svæ 
vemodellerne, det er galt med, der var 
for mange gale Optræk, man skal være 
meget mere dreven, hvis man skal kunne 
trække sin Model op i Sidevind, det skal 
man vist ikke begynde paa, for det viste 
sig, at alle, der forsøgte, fik det Resul
tat, at Modellen trak ud i Siden, for der
paa i en Kurve enten at gaa i Hak eller 
fortsætte med Næsen lige i Jorden. 

Nan, det var alt det daarlige; men det 
gælder jo om at lære af hinandens Fejl, 
saa derfor maa vi ogsaa høre om de 
Fejl, der bliver begaaet. 

Af Hesultater kan følgende nævnes: 
Motormodeller. 

Klasse A. Finn Johansen fra Valby med 
en P.K.10, 2 Min. 37,5 Sek. 

Klasse B. Niels Hassing, •Cirrus • 111. en 
Wakefield, 6 Min. 41,9 Sek. 

Svævemodeller. 
Klasse C. Therkild Andersen fra Valby 

m. en Selvkonstruktion, 1 Min. 16,1 
Sek. 

Klasse D. Harry Nielsen fra Valby m. en 
Ikarius, 6 Min. 04,1 Sek. 

Klasse E. Finn Henningsen fra Valby m. 
en Pluto, 1 Min. 32,0 Sek. 

Klokken ca. 16,30 var Stævnet forbi og 
man drog op til Konditoriet, der ligger 
umiddelbart ud for Værløselejren; her 
var Præmieuddeling og fælles Kaffebord. 
Af de mange Præmier skal vi nævne: :i 
Stopure, Byggesæt for Motor- og Svæve
modeller, Bøger om Flyvning samt et Ga
vekort til Modelflyvernes Indkøbscentral 
i Skjern. 

Codan 
Gummistøvler 
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Modelflyvebogen 
Kommunelærer Knud Flensted Jen

sen har paa H. Hirschsprungs Forlag 
udgivet en Haandbog >Modelflyvebo
gen «, en god og overskuelig Vejled
ning for alle Modelbyggere og Model
flyvere. 

For at en Bog, der kalder sig »Mo
delflyve!Jogen«, skal kunne udføre sin 
Mission !Jlandt Danmarks modelflyve
lystne Ungdom, maa den forene !>aa
vel det elementære med det mere 
fremskredne, som det teoretiske med 
det praktiske, og det er netop det, 
denne Bog gør. For Nybegyndere i 
Modelflyvning er den en ypperlig Vej
ledning, som vil spare mange uerfar
ne for Ærgrelser og Skuffelser, og det 
er en fortrinlig Haandbog for videre
komne Modelflyvere, som higer mod 
de største Maal. 

I de teoretiske Afsnit behandles 
grundigt Modelflyvningens Aerodyna
mik, Flyvemodellernes Glideegenska
ber, Stabiliseringsforhold, Propelteo
rien m. m. I de praktiske Dele gives 
fyldig Oplysning om, hvordan man 
!Jygger Modeller og om, hvordan man 
flyver med dem. Modelflyvningen, 
som endnu kun er i sin Vorden her
hjemme, er indgaaende behandlet. 
For at Bogen kan finde Anvendelse 
som Haandbog, findes der bag i den 
et omfattende Sagregister. 

Den smukt udstyrede lille Haand
bog indeholder ca. 70 Afbildninger, 
Skitser og Planer, der yderligere gør 
Bogen nyttig til Selvstudium, idet Bo
gens iøvrigt klare og kortfattede Ar
tikler derved faar en Anskuelighed, 
der ikke mindst er af Betydning for 
Begynderen. 

Bogen kan anbefales paa det bedste 
til alle interesserede, og Prisen for den 
er meget rimelig: den koster Kr. 2.75. 

* Nye Rekorder 
D ET er nu ordnet saaledes, al der for 

Fremtiden vil komme en Rekordliste 
hver Gang, der sættes nye Rekorder, den 
ne vil blive lavet saaledes, at den sidste 

SV - HI 
Spændv. 148 cm. 
Tegning 2,00 
Byggesæt4,85 
+ Porto 

9 anerkendte Danmarksrekorder, med Flyvninger 
over 17 Minutter og 9 Kilometer, er opnaaet af 
denne berømte Model. Kan bygges uden forud• 

gaaende Kendskab. 

Dansk Modelflyveindustri - Skjern 
(Katalog gratis) 
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Hekord samt den nye Tid vil blive an
meldt, skulde man derfor ikke finde en 
Rekord i Bladet, er Grunden den, at en 
anden i Mellemtiden har forbedret den, 
og del vil altid være den s i d s t e Rekord 
vi modtager inden •Flyv • gaar i Tryk
ken, der anføres. 

Af de sidste Rekorder er følgende aner
kendte: 
OM-F.s Sekretær Richard Jensen den 12. 

- 8.- 39, Model R-J-6. Klasse 3b, 2 
Min. 16,5 Sek. Distance 375 m. 

Den første Sømodelrekord i Klasse 3. 
Sven Hansen, den 23.- 8.- 39, m. Mo
del Hio, 10,3 Sek. Distance 43 m. 

Nicis Hassing, den 20.- 8.- 39, Model N-H-
4b, 14 Min. 25,4 Sek. Distance 4000 
m. 

Hichard ,Jensen, den 22.- 8.- 39, Model 
R-J-7, Klasse 5, , Diamond •, Hastig
hedsrekord 10,2 Sekm. 

Per Weishaupt, den 24.- 7.- 39, med Mo
del Per W-45a •Hyænen •, Klasse 5b, 
2 Min. 4,9 Sek. 

Niels Hassing, den 20.- 8.39, Model N-H-
20. (Denne Model, der var med i Nor
disk Modelflyverpokal), Jordstart: li 
Min. 57 Sek. Distance 1710 m, Haand
slart: 4 Min. 37 Sek. Distance 1010 
m. 

Magnus Nielsen (Vingerne, Aarhus), den 
30.- 7.- 39, Model Hans Huckebein, 
Klasse 13a, Distancer 375 og 900 m. 

Børge Slegemeier (Fredericia), den 28.-
7.-39, Klasse 13a, 1 Min. 43,3 Sek. 

Poul Nørgaard Olsen (Næstved), den 13. 
- 8.- 39, Model: Selvkonstrueret Tan
dem, Klasse 15, 1 Min. 15,li Sek. 

Knud Flensted Jensen: 

MODELFLYVE
BOGEN 

En Vejledning for Model

byggere og Modelflyvere, 

saavel Svævemodeller som 

Motormodeller. 

En Bog der maa h.endes af 

af alle Modelflyvere - den 

sparer Dem for en Masse 

Besvær under Bygningen 

og giver mange gode Raad 

om Modelflyvning. 

Mange Illustrationer 

Pris Kr. 2.75 

Faas i enhver Boghandel 

eller tilsendes portofrit fra 

FL YV's Ekspedition, Vesterbrog. 60 

København V. 

Vi beder Dem læse 
denne Spalte! 

Byggesæt til »FLYV« og »W« Modelsvæve, 
planer er at foretrække , fordi ulle Delene 
er færdig tilslrnarne, og dette gælder ikke 
ulene Lister men ogsaa de munge Dele snu
som Hiliher, Monteringsklodser, Spær o. I., 
sun intet Værktøj er nødvendigt til Byg
ningen. Herved opnans at :\lodellernr kan 
udføres i et Minimum af Tid og med l't 
;\laksimum ufNojngtighed. »FLYV« og »W« 
Modellerne er saa populære, fordi Begyn
dere kan bygge dem, og fordi ogsua Videre
komne faar drn fulde r,J,.,rJe af at flyve med 
de færdige Modeller. 

Har De ikke pro,•ct :\lndelsvu•vellyvning før, 
knn vi unhefale vor »SUPER FLYV 2 .. , drr 
knn hygges i Løbet uf nogle fun Timer, og 
som er meget nem at tly,•e. Den koster s0111 
Byggesæt l{r. 3.50 og som færdig :\!odel 
lir. 6.00. Bande Plan og Hnjderor er prn• 
filerede, og der medfølger o,·erskuelig Teg
ning og udførlig Bygge- og Flyvevejledning. 

liun man tænke sig en hedre FritidsbPskæf
tigels<' end Bygningen af :\loclellerne i de 
morlw Aftentimer og Flyvningen i den 
skønne Natur - og sna er d<'I en rigtig Fa'r 
og Søn Sport_! 

»FLYV l« 
Spændvidde . . . . . . . . . . . . . . . 4!1 cm 
Tegning . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 0.25 
Byggesæt . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 2.00 
Færdig Model . . . . . . . . . . . . Kr. 4-.50 

»SUPER FLYV 2« 
Spænclviclcle . . . . . . . . . . . . . . 71 cm 
Byggesæt . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 3.50 
Færdig Model . . . . . . . . . . . . Kr. 6.00 

»SUPER W 12« 
Spændvidde . . . . . . . . . . . . . . . 97 cm 
Plnnbelastning . . . . . . . . . en. 15 g/dm• 
Byggesæt . . . . . . . . . . . . . . Kr. 6.00 
Færdig Model . . . . . . . . . . . Kr. 18.00 

»W 17« 
klar til Beklædning 

Spændvidde ... 145 cm 
Plnnbelastn. ca. 18 g/dm= 
Byggesæt .. Kr. 12.75 
Færdig Mod. Kr. 35.00 

Mnn behøver ikke at skrive efter •FLYV• 
og, \V, Modeller - De knn købes hos næsten 
nlle Sports- og LegetøjsforhnndJere snmt 

Bog- og Pnpirhnncllere. 

En gros: ERIK WILLUMSEN 
5, Kronprlnsensgade - København K 

Tlf. Central 9230 



Dansk .M.odelØyvnings Historie 
2. Pei-iode - ~923-~93'1 

(Fortsat fra forrige Nr.) 

Lidt Fremgang i 1927. 
Luftfartsudstillingen i Forum 1927 bi

drog i væsentlig Grad til atter for en 
Tid at bringe Liv i Klubben. Der var 
udstillet 7 Modeller (brandforsikret for 
2000 Kr.I). Typisk for en saadan Udstil
ling er, at mange indmelder sig, i dette 
Tilfælde 51, men mange blev ikke siden 
set. Ved Generalforsamlingen i Januar 
1928 var der kun 37 Medlemmer. For 
de mange nye Medlemmer blev der i 
Foraaret afholdt et Kursus, ved hvis Af
slutning der uddeltes nogle Præmier for 
smuk Bygning og for bedste Flyvning. 
Paa begge Omraader vandt Hugo Gy
ring Nielsen første Præmie 

Tiltagend~· Interesse for Glideflyv
ningen gaar ud over ModeJ,flyvnin

gen. 
Man var nu begyndt at bygge et Gli

deplan, og det medførte, som saa ofte 
senere, at Modelflyvningen blev for
sømt. Enkelte Medlemmer arbejdede vi
dere med Modelflyvningen. Frans Nord
vig og Helge Nielsen konstruerede saa
ledes en interessant Entemodel paa 1 m 
i Spændvidde. Den foretog engang paa 
Eremitagesletten en Flyvning paa ca. 
450 m. 

I August 1930 afholdtes en Modelfly
veudstilling i •Politikenes Foredragssal. 
Foreningens to Glideplaner var dog ud
-stillede samtidig. Men aktiv Modelflyv
ning var der stadig ikke meget af fra 
Foreningens Side. I August 1931 fore
slog Snedker A. Larsen at udskille Mo
delflyverne fra de ordinære Medlem
mer, saaledes at Modelflyverne ikke 
skulde betale nær saa meget i Kontin
gent; men det syntes ikke at hjælpe, og 
den 20. Januar 1932 opløstes Forenin
gen paa Grund af indre Stridigheder og 
manglende Kapital. 

Den i 1933 startede Svæveflyveklub 
•Maagenc havde som Medlemmer flere 
af de gamle Modelflyvere. Helge Niel
sen ledede sammen med Journalist 
Jens Strøm fra •Socialdemokraten• et 
Modelflyvekursus, Forbindelse med 
hvilket Helge Nielsen oprettede sin Mo
delflyveforretning. 

I Efteraaret 1933 deltog københavn
ske Modelflyvere med Aeronautisk Sel
skabs Hjælp i den skandinaviske Model
flyveudstilling i Gi'iteborg. Ved en sam
tidig Konkurrence vandt Gerhard Jen-

sen 2. Præmie for Svævemodeller med 
sin •Fafnir•. 

Søndag d. 30. December 1934 arran
gerede •Socialdemokraten • sammen med 
Svæveflyveklubberne •Maagen • og •Glen
ten • en Modelflyveopvisning paa Kløver
marksvejens Flyveplads. Trods meget 
daarligt Vejr gennemførtes Opvisningen 
i Overværelse af 200 Mennesker. Gyring 
Nielsens store Motormodel fløj ind over 
Publikum. Endvidere deltog Ingolf Han
sen, Willy Hansen og Willi Petersen med 
to-Meters selvkonstruerede Svævemodel
ler. 

Hugo Gyring Nielsen. 
•Drengebladet • havde i flere Aar in

teresseret sig for Modelflyvning og havde 
bl. a. offentliggjort Tegninger af Model
ler, konstruerede af Gyring Nielsen. I 

H. Gyring Nielsen med Pritschow. 

Sommeren 1934 afholdt Bladet i Forbin
delse med K. L. M. en Flyvelejr i Ka
strup Lufthavn. De fleste af Deltagerne 
var Drenge fra Provinsen. Desuden del
tog 13 norske Gutter. Gyring demonstre
rede her flere af sine Modeller, bl. a. en 
Pritschow med Parasol-Vinge. 

Gyring Nielsen er en særlig Omtale 
værd, da hans Omhu og sirlige Arbejde 
næppe overgaas af nogen. Hans ufor
gængelige Pritschow og Polzin, samt 
ikke mindst Schelhasse-Jageren, der dog 
led Totalhavari, er imponerende Arbej
der at skue. Han er ogsaa Pioner paa 
Sømodellernes Omraade. Bl. a. konstru
erede han en næsten •internationale 
Model med to Propeller og tre Ponto
ner. Kroppen var en triangulær Ramme 
af r u m æ n s k Grantræ, Propellen var 
af C u b a-Mahogni, Bæreplan og Stabili
sator af flækket Bambus beklædt med 
indisk Moll. Vægten var ca. 280 g, og 

Modellen lettede fint efter Start fra Van
det. Senere har Gyring Nielsen bygget 
Schelhasses Torpedo-Flugboot, lakeret 
med syntetisk Gummi-Emalje, der er 
særlig velegnet til dette Formaal. Ogsaa 
denne Model har gode Startegenskaber. 

Gyring Nielsen har ogsaa bygget Pres
luftmotorer. Paa Luftfartsudstillingen i 
Forum 1934 havde han 3 Modeller ud
stillet. 

Den anden Periode af dansk Model
flyvning kan siges at slutte med Udstil
lingen i Vesterport i Marts 1935. De kø
benhavnske Svæveflyveklubber havde ud
stillet saavel Modeller som Svæveplaner. 
lait var der udstillet 50 Modeller. Udstil
lingen var besøgt af 2000 Mennesker. 

3. Pel'iode. Fl!'ø ~9311. 
Knud Flensted Jensen. 

3. Periode kan siges at indledes med 
Udgivelsen af Knud Flensted Jensens 
Bog •Modelflyvning• i August 1934, den 
første danske Bog om Modelflyvning. 

Flensted Jensen stammer fra Vording
borg, hvor han var blevet •airminded• 
dels ved Ruteflyvernes Drønen over 
Byen, dels ved at hjælpe Fabrikant 
Hans Axel med at bygge Sportsflyvema
skiner. 

Først byggede han Skalamodeller, der
næst forsøgte han flyvende Modeller. De 
fleste endte dog i Kakkelovnen eller i 
Skarnkassen, da ingen af dem kunde 
flyve. Saa saa han en Dag en engelsk 
Entemodel hos Hans Axels Søn. Flensted 
Jensen forsøgte at efterbygge den, men 
uden positivt Resultat. "Saa byggede han 
den om til normal Motormodel, og en 
Vinterdag prøvede han den med et Re
sultat, der var langt over hans dristig
ste Forventninger. Senere opnaaede han 
op mod 100 Meters Distance. Nu gik det 
Slag i Slag. Efter at have læst en Del 
tysk Fagliteratur, byggede han •Der 

Flensted Jensen med S. F. 19. 
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grosse Winkler •, som han opnaaede fine 
Flyvninger med, og som inspirerede ham 
til SF-17, udgivet som en af de to Teg
ninger i , Modelflyvning•. 

Flensted Jensen har virket ivrigt for 
Udbredelsen af Kendskabet til Model
flyvning ved Foredrag og Artikler, og 
han har kons trueret en lang Række Mo
deller, me~l Svævemodeller, hvoraf flere 
er blevet udgivet. Især har SF-19 og SF-
25 •Pluto • gjort sig gældende. ' 

Flensted Jensen er Pioner med Hen
syn til Modelbygning i Sløjdundervisnin
gen i Danmark, og han har ledet •Ber
lingske Tidendecs to Kursus for Lærere. 

Odense Model-Flyveklub. 

Flensted Jensens Bog angav Retnings
linier for tidligere Modelflyvere og brag
te en Masse nye Tilhængere. Allerede i 
Foraaret 1935 var Udviklingen naael ~aa 
langt, at •Odense Model-Flyveklub • kun
de stiftes den 7. April. 

Klubben begyndte med 7 Medlemmer, 
der specielt havde faaet Blod paa Tan
den ved at bygge den tyske Model •Baby• 
af H . Kirsehke. Den første Bestyrelse be
stod af: Per Weishaupt (Formand), Aksel 
Boje (Næstformand), Johannes Thinesen 
(Sekretær) og Palle Miinler (Kasserer). 
Det første halve Aar arbejdede Klubben 
i Stilhed, og først ved et Flyvestævne paa 
Marslev Flyveplads i September viste 
Klubben sig for Offentligheden, idet en 
, Baby • og en •Strolch c blev højstartet 
og fløj ind over Publikum under stort 
Bifald. Snart voksede Medlemsantallet og 
var ved Generalforsamlingen i Oktober 
23. 

Klubbens første større Arrangement 
var en Udstilling, der udelukkende om
fattede Modeller. Den afholdtes i Kunst
udstillingsbygningen i Odense i ,Januar 
1936. Ca. 25 Svæve- og Motormodeller 
var udstillet. 800 Mennesker besøgte Ud
stillingen, der gav et Overskud pan 259 
Kr. og bragte Medlemstallet op til 100. 
Medlemstallet sank dog som sædvanligt 
hurtigt en Smule - del gør det jo næ
sten nitid ved saadanne Lejligheder. 

Baby. 

Klubben interesserede sig fra Starten 
for Rekorder og førte en Rekordproto
kol, hvilket gav Klubben et godt For
spring paa delle Omraade. Tyske Model
ler var fremherskende, især Klasing-Se
rien •Knirps •, , Baby • og , Strolch •. Man 
var lidt tøvende overfor Motormodeller, 
men da man lærte den ~venske , Tumnw
liten • og den tyske •Pritschow • at ken
de, kom man efterhaanden ogsna med 
paa delle Omraade. 

»FLYV« og Modelpropagandaen. 

Da •Flyv• blev populariseret i Somme
ren 1936, blev Orlogskaptajn K. Junger
sen Hedaktør for de tre sportslige Grem• 
af Flyvningen: Modelflyvningen, Svæve
flyvningen samt Sport~- eller Privatflyv
ningen. Han salte sig i Forbindelse med 
0 . M.-F., der beredvilligt gav ham de 
nødvendige Oplysninger og Fotografier, 
som Jungersen benyttede til Propag:uula 
fur Klub~tart i •Flyv •. 0 . M.-F. blev 

fremstillet som Mønster. • Flyv• forsøgte 
selv at bringe Tegninger til nogle Model
ler, der · dog ikke opnaaede nogen Suc
ces. Bl. a . udlovede •Flyv • 10 Eksempla
rer af •Dana-Sejleren • til de 10 første 
Klubber. Disse skød hurtigt op, nogle 
forsvandt atter, men mange blev. En 
Sammenslutning af disse Klubber kom 
pua Tale, idet Jungersen ofte skrev der
om og forhandlede om Sagen med davæ
rende Formand for Dans k Svæveflyver 
Union, A. Dochedahl, samt to Repræsen
tanter fra 0. M.-F., Johannes Thinesen 
og Per Weishaupt. 0. M.-F. havde alle
rede i sine allerførste Love haft Planer 
om en -Landsorganisation. Udkast til 
l\lønsterlove og Emblem blev offentlig
gjort, og en Konkurrence foranstaltet , 
ligesom en Rekordliste blev luvet. 

Odense Model-Flyveklubs 2. Ud
stilling. 

Imedens arbejdede Klubberne videre 
paa egen Haand. I Marts 1937 afholdt 0 . 
M.-F. den hidtil største Udstilling i Dan
mark, i hvilken ogsaa Klubber i Skjern, 
Silkeborg og Kolding deltog sammen med 
Hr. Sven Wiel Bang, København. Endvi
dere deltog Luftfartsselskaberne samt 
flere Modelforhandlere. lait var der ud
stillet 110 Modeller. Ca. 1100 Mennesker 
besøgte Udstillingen, der gav 200 Kr. i 
Overskud. Ved Hjælp af stor Propagan
da var Udstillingen kendt Landet over, 
og mange kom langvejs fra for al se den. 
Dir. Ellehammer var Protektor, og i Præ
sidiet sad : Kommandør Grandjean, da
værende Kaptajn (nu Oberstløjtnant) L. 
Bjarkov, Dir. K. Lybye, Kaptajn J. Folt-
1ilann, Ingeniør Krebs, Premierløjtnant 
Michael Hansen og HT. Dochedahl. Ban
de ved denne ug 0 . M.-F.~ foregnnende 
Udstilling arrangerede Klubben en sær
lig effektiv og økonomisk Propaganda i 
Form af et Katulog med Oplysninger om 
Udstillingen, Artikler om Modelflyvnin
gen saml Annoncer, der i}lke alene be
talte Kataloget, men endda gav et an
seeligt Overs kud, :,elv om Kataloget ud
deltes gratis. 

FABR,IKS AKTIEBOL.i-lG 
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NORTH 
AMERICAN NA25 

3-sædet Rekognosceringsmaskine 

specielt konstrueret i Samarbejde 

med den amerikanske Hær. 

Det amerikanske Luftvaabens 

Standard Rekognosceringsmaskine. 

Generalrepræsentant for Europa: 

! 

. . 

N. V. NEDERLANDSCHE VLIEGTUIGENFABRIEK FOKKER 
AMSTERDAM 
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BLenHelftl 
Foruden usædvanlig stor Hastighed, Rækkevidde, Bæreevne og Manøvredygtighed 
har Standard Blenheim - med fuld militær Last - en største Hastighed paa 
456 km/T., og den stiger til 4500 m paa I 1,5 Minutter - (Tophøjde 8.100 m) 
Den lander paa 332 m (Landingshastighed 80 km/T.) og starter paa 270 m. 
Den nyeste Blenheim Types Ydeevne er endnu bedre end Standard Typens, 
hvilket gør den til den mest overlegne indenfor sin Klasse. 

e • Bristo/· Blenheim er et f ritbærende, Helmteal Monoplan med glat Metalbeklædninf!, og den 
er udstyret med 2 • BristoJ• Mercury Motorer. Blenheim anvendes ved mange af det engelske 
Royal Air Force's Eskadriller som Standard-Maskiner. 

THE BRISTOL AEROPLANE CO. LTD., FILTON, BRISTOL, ENGLAND 
REPRÆSENTERET I DANMARK OG ISLAND VED A, B, C, HANSEN COMP., INDUSTRIBYGNINGEN, KØBENHAVN V. 

.P~IS: 
Pr. Aarganl( Kr. 4, 20 
Pr. Nummer 35 Øre 

l!JVIND CH~ISTl!NSl!N 
eoornYKKl!RI & FO~LAO 
Vesterbrogade 60 - Telf. 13404 

• 

• 

., 
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JUNKERS- J u 52/Jm 
som flyvende "Foredragssa I" 

Usædvanlig gunstige Pladsforhold i Junkers 52 byder de 

bedste Betingelser for Indretning af Kabinen til en moderne 

,,Foredragssal". Under Flyvningen gør denne flyvende Fore

dragssal en praktisk Undervisning mulig i alle flyvemæssige, 

navigatoriske og radiotelegrafiske Spørgsmaa I, og den 

byder paa væsentlige, gunstigere Fordele fremfor alle teore

tiske Undervisningsmetoder. 

J U N KER S F LUG Z EU G - U N D - M O TO REN W ER K E A. - G. DESSAU 
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DET KGL. DANIKE AERONAUTIIKE IELIKAB, 
Dngmnrhus, Khln n. V. Tlf. V. 7220, Lokal 9. 
Anerkendt nf F. A. I. (Fedt\ratlon Aeronnutlque 
Internationale) øom Enerepræaentant ror aero• 
nautløke lnterener I Danmark. 

DANIKE FLYVERE. 
Fmd.: Oberstløjtnant Tage Andersen, Ordrup 
vej 169. Charl. TIi. Ordrup 3471 y, 

DANSKE PRIVATFLYVERE (tllsl. D. K. D. A. 8.). 
Fmd.: Landøretøsnglorer C. A. Koefoed, Aml
clsvej 12, Kbhvn. V. TIi. Vester 2226 y. 

VESTJYSK FLVVEKLUB (tlløl. D. K. D. A. 8.). 
Fmd.: Landsretnaglører Bjørn Bjørn bak, Kon 
geoagade 70, Eøbjerg, 

AALBORG FLYVEKLUB. 
Fmd.: A. Schlottz-Christensen, Nytorv 5. 

SPORTSFLYVEKLUBBEN, 
1''md.: A. T. TI. Ohrt , lllegtl11111s, el 88. 

CUB-FLYVEKLUBBEN aACTIV•. 
J,'md.: lb Kroyer Christensen, Omognde 24, 
Kbh,,n. Ø. 

DANSK MODELFLYVERFORBUND. 
Fmcl.: H. B. llnru;en, l\fariendnls,ej fi6, 
Khhvn. 1''. 

DANSK IVÆVEFLYVER UNION (tllsl.D.K.D.A.8.). 
Lojtn. Frit, Rasmussen, V. noulev . 37, Kbh. V. 
Knpt. H. Ifrinridr Nielsr n, Ranrlhuspl. 45, -

SVÆVEFLYVEKLUBBER TILSLUTTET DANSK 

SVÆVEFLYVER UNION: 

AARHUS FLYVEKLUB. 
v/Hr. Leo Kmraa, Skolebakkel 11, Aarhus. 

BORNHOLMS SVÆVEKLUB, 
v/Hr. A. Qnistgaard, Shell Park, Rønne, Born
holm. 

DANSK LUFTSPORT. 
v/Hr. K. Thorck, Andersen, Nansenøgade 21, 
Kbh. K, 

ESBJERG SPORTS FLYVEKLUB, 
v/Hr. H. Holm, Skolegade, Esbjerg. 

FYENS LUFTSPORT, 
y/Hr. J, .Torgensen, Rldehusgade 36, Odense. 

KALUNDBORG FLYVEKLUB. 
v/Hr. J, A . .Jacobsen, V. Havne\',, Kalundborg. 

KOLDING FLYVEKLUB. 
v/Hr. W. Chr. J eosen, Drejers,•ej 3, Kolding. 

KOGE SVÆVEFLYVEKLUB. 
,•/Hr. Johs. Andreasen, Stormollevej 24, Koge. 

KØBENHAVNS SVÆVEFLYVERKLUB. 
Dybbolsgade 11, Kbh. V. 

NÆSTVED FLYVEKLUB. 
v/Hr. H. Juul-Hansen, .Jernhanegnde G, Næst• 
ved. 

RINGSTED FLYVEKLUB, 
v/Hr. Knud Andersen, Sndergnde 5, Ringsted. 

ROSKILDE SVÆVEFLYVEKLUB. 
v/R,. Bor,i,• .Johansen, Kobenhavnsvej G3, 
Roskilde. 

SILKEBORG FLYVEKLUB, 
,•/Hr. Lauritz Ostergnaril., Ahlersroyej 7, 
Silkeborg. 

SLAGELSE FLYVEKLUB. 
v/Hr. H. Gr,1uengnnrd, Gmkkelundsvej 7, 
Slagelne. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN aAVIATOR«, 
v/Hr. Bogtrykker C. Hoften-Andersen, Dan
mnrksgnde 5, Aalborg. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN »MAAGEN« af 1930. 
v/Hr. R. Keiler, Koogovej 21 , Kbh. S. 

KLUBADRESSER 

SV ÆVEFLYVEKLUBBEN »1938«, 
v/Hr, Sv. A. Tønnersen, Auatrallensvej 34, 
Kbh. Ø, 

SVÆVEFLYVEGRUPPEN •RINGEN•. 
v/Hr. Ing. G. Hansen, Ø. Sogn.de 104, Kbh. Ø. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN »MAAGEN«, Stevns. 
v/Hr. V. Kristiansen, Holtug pr. Storehedlnge. 

VARDE FLYVEKLUB. 
v/Hr . .r. B. Lønborg, Stausvej 8, Varde. 

VORDINGBORG SVÆVEFLYVERGRUPPE, 
v/Hr. Hans Axel, Vordingborg. 

VÆRLØSE SVÆVEFLYVEKLUB, 
v/Hr. Poul Vlgenberg, Værløse St. 

MODELFLYVEKLUBBER UNDER 

DANSK MODELFLYVER FORBUND. 

M. F. 

MODELFLYVEKLUBBEN •AABENRAA«. 
Fmd.: Walter .Jensen, Logumkloøtervej 150, 
Anbenrnn. 

AALBORG MODELFLYV~KLUB, 
Fmd.: All Houlberg, Fredericlag. 24, Aalborg. 

MODELFLYVEKLUBBEN •AIR«. 
Fmd.: .Torgcn Christensen, Adelgade 21, 
.Assens. 

ALS MODELFLYVEKLUB. 
Fmd. : H. Agerley, Blegcn 9, Sønderborg. 

MODELFLYVEKLUBBEN •AIR-SPEED«. 
Fmd.: B. Danielsen, Frodesvej 40, Aabyhoj. 

AMAGER AERO MODELKLUB, 
Fmd.: Poul J orgensen, Hallandsg. 5, Kbh. S. 

MODELFLYVEKLUBBEN •Cl RRUS«, 
Fmd.: Nicis Ilnsslng, Krogvej a, Holtr. 

MODELFLYVEKLUBBEN aCONDORu, 
Fmd.: P. Christiansen, Snbroesvej JO, 
Helslngor. 

MODELFLYVEKLUBBEN »CUB«, 
Fmd.: Ole Hansen, Fjordrnj 42, Nyborg. 

MODELFLYVEKLUBBEN »CUMULUS1. 
Fmd. : N. A. Thorn, Stjernholmsgade 32, 
Horsens. 

MODELFLYVEKLUBBEN •DRAGØR•. 
Fmd.: H. E. Hansen, ~lariendals,ej 56, IV, 
Kbhvn. F. 

MODELFLYVEKLUBBEN »FALKEN«. 
Fmd.: Ewald Nielsen, Lergra,•en, Nykubing F. 

MODELFLYVEKLUBBEN »FREDERICIA Ih, 
Fm 11.: Mogens Friis, Frolledyej, Fredericia. 

FRAUGDE-BIRKUM MODELFLYVEKLUB, 
Fmd.: Aksel ,Jacobsen, 1''raugde pr. l\fnrsle, St. 

MODELFLYVEKLUBBEl!I »FREM«. 
Fmd.: Bo~ Konstmann, Sdr. Vollum, 
Bredebro. 

FANØ MODELFLYVEKLUB. 
Fmd.: Brik llilrlsne Hansen, Flensborg Lager, 
Fann. 

MODELFLYVEKLUBBEN »GLIF«. 
Fmd.: Frans Nordvig, Yesterbyvej 11, 
Gentofte. 

GLOBUS AERO KLUB. 
Fmd.: Ewald Hansen, 1-}ricn, ej 15, Gentolte. 

CRENAA MODELFLYVEKLUB, 
Frn1l.: S. 111. .Jrnsen, Storegnde 18, Grenua. 

HADERSLEV MODELFLYVEKLUB. 
Fmd.: Knud E. Wulff, Norregnde 25, 
Hntlersle,·. 

HOLEBY MODELFLYVEKLUB, 
Fmd.: Erik Berland, Hnjbygaard Sukkerfabrik, 
Holeby, 

MOTORMODEL•KLUBBEN aHAWK•. 
Fmd.: Henning Schroder, Helleruplunds 
AIM 11, Hellerup, 

MODELFLYVEKLUBBEN »JAGEREN~ 
Fmd.: Leo Petersen, Sv. Henriksensvej 22, 
Gilleleje. 

LANGELANDS MODELFLYVEKLUB, 
Fmd.: Sv. T. Geil, Lohals, Langeland. 

NÆSTVED MODELFLYVEKLUB, 
Fmd.: H. Buch-Madsen, Ved Kilden 10, 
Næstved. 

ODENSE MODEL-FLYVEKLUB. 
Fmd.: Jorgen Nissen, Hjallesevej 121, Odenøe. 

SENGELØSE MODELFLYVEKLUB. 
Fmd.: K. Bhrltgen Petersen, Sengeløse Cen
tralskole. 

RIBE MODELFLYVEKLUB. 
Fmd.: Johan Kastrup, Kongenøgade 6, Ribe . 

ROSKILDE MODELFLYVEKLUB. 
Fmd.: Erik Sørensen, Gl. Landevej 14, 
Roskilde. 

SVENDBORG FLYVEKLUBS MODELAFDELING. 
Fmd. : V. Rasmussen, Havnen, Svendborg. 

SKJERN MODELFLYVEKLUB, 
Fmd.: Sv. Herborg, Kjærs All<! 14, Skjern. 

SILKEBORG MODELFLYVEKLUB. 
Fmd.: C. J. Norgaard Petersen, Solystvej 59, 
Silkeborg. 

RØNNE MODELFLYVEKLUB. 
Fmd.: Arne Lind, Sondergade 45, Ronne. 

MODELFLYVEKLUBBEN »SØLVFALKENc, 
Fmd. : .T. Anker ,Jensen, Prlorensgade 51, Faa
borg, 

MODELFLYVEKLUBBEN »SØLVPILEN1. 
Fmd.: Anker .Jensen, Priorensgade 31, 
J,'anborg. 

MODELFLYVEKLUBBEN «SVALEN«. 
Fmd.: Orla Mortensen, Viborggyde 6, Hobro. 

MODELFLYVEKLUBBEN »STRATUS«. 
Fmd.: Jorgen Gamet, Pnradlsgaarden, 
Avedore, Glostrup. 

MODELFLYVEKLUBBEN »STORMSVALEN•. 
Fmd.: Aage Due Jensen, Aakjærs All~ 12, 
Esbjerg. 

MODELFLYVEKLUBBEN »TERMIK•. 
},'md.: Jorgeo Mortensen, Slangerupgade 20, 
Hlllerod. 

MODELFLYVEKLUBBEN •TYFON•. 
Fmd.: P. T. Hald, Torvegade 12, Ringkøbing, 

VALBY MODELFLYVEKLUB. 
Fmd.: Jørgen P. 1''rederiksen, Mellemtoftevej 
8, Valby. 

VALLEKILDE MODELFLYVEKLUB. 
Jlmd.: Eigil nandlng, Vallekilde. 

VANLØSE MODELFLYVEKLUB. 
Fmd.: V. 0. Andersen, Aaleklstevej 108 n, 
Vnnlose. 

MODELFLYVEKLUBBEN »VINGERNE«. 
},'md. : Magnus Nielsen, l'oulsgnde 10, Jll, 
Aarhus. 

MODELFLYVEKLUBBEH •ZEPHYR«, 
J,"md.: 0. Snrensen, Boulevarden 45, 
Vordingborg. 

OLGOD MODELFLYVEKLUB, 
Fmd.: Kni Nielsen, Nnrregade, Ølgod. 

SKANDERBORG MODELFLYVEKLUB. 
1''md.: Kjeld Østergaard , ,\rlelgarle !06, Sknn• 
derhorg. 

BERLINGIK• TID•ND• I PLYV• KLU• . 
Plleøtræde M, Kbbvn. It. 

D• UNG• I l'LYVIKLU• . 
Politiken• B111. KbbvL It. 
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Privatflyvningen 
SOM tidligere meddelt, har Dansk 

Svæveflyverunions Stamgruppe 
faaet Løfte om et Olympiadeplan som 
Gave fra en anonym Velynder. Belø
bet er nu stillet til Raadighed, og 
Planet kan afsendes fra Tyskland i 
den nærmeste Fremtid; det er Aero 
Club von Deutschland, der staar for 
Arrangementet vedrørende Forsen
delsen, og Unionen har Løfte om, at 
Leveringen vil ske saa hurtigt som 
muligt. 

Det har været D. K. D. A. S. en 
stor Glæde at kunne være Unionen 
behjælpelig med Ordningen af For
maliteterne ved denne Sags heldige 
Løsning og det maa haabes, at Pla
net snart kan udklareres i Danmark. 

Det har ligeledes været en Tilfreds
stillelse for Selskabet, at Valutamyn
dighederne har givet Tilsagn om at 
stille sig velvilligt til Spørgsmaalet 
om Indførsel af Materialer og Reser
vedele til Svæveplaner fra Udlandet, 
naar saadanne Dele ikke kan faas 
herhjemme. 

Som omtalt i sidste Nummer af 
>Flyve medførte Krigen jo, at al Pri
vatflyvning stoppede med et Slag paa 
Grund af Benzinrestriktionerne. 

De mange Elever, der havde paa
begyndt Uddannelsen paa vore Flyve
skoler, maatte afslutte denne Virk
somhed uden Resultat, og de ca. 200 
Privat- og Sportsflyvere, der findes 
her i Landet, ser med Bekymring 
paa, hvorledes de skal faa de 10 Ti
mers aarlige Flyvning, som er nød-

vendig for Vedligeholdelse af deres 
Førercertifikater. 

I det Haab at kunne skaffe en Lys
ning for Sportsflyvningen i disse For
hold, har Aeronautisk Selskab hen
vendt sig til Regeringen om, at der 
maatte gives Tilladelse til Færdigud
dannelse af alle de Flyveelever, som 
før Forbudet havde ca. 8 Timers Sko
leflyvning samt om, der maa ydes saa 
megen Benzin til Privat- og Sports
flyvningen, at hver Flyver aarligt kan 
erhverve sig de 10 Timers Træning, 
der er nødvendige for at faa Fører
certifikatet fornyet. 

Man kan formentlig regne med, at 
der til Færdiguddannelse af Flyve
elever vil medgaa ca. 5000- 6000 l 
Benzin og at der aarligt til Vedlige
holdelse af Certifikaterne vil kræves 
ca. 40,000- 45,000 l Benzin. 

Saafremt Handelsministerium og 
Benzinnævn kan stille sig imødekom
mende overfor disse Benzintildelin
ger til Privatflyvningen, vil Luftfarts
myndighederne utvivlsomt se med 
Velvilje paa og give deres Minde til, 
at den omhandlede Skoleflyvning og 
Træningsflyvning foretages paa og i 
Nærheden af visse Lufthavne og Fly
vepladser. 

Det er vort inderlige Ønske, at det 
maa være muligt at skabe de omhand
lede smaa . Lyspunkter inden for den 
danske Privatflyvning inden alt for 
meget af det Arbejde, der var sal\, 
godt i Gang, skal blive ødelagt af Stil
standen. 
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Skal Bygning af de danske Sports
og Svæveflyvemaskiner hendø? 

I Oklobernummerel af >Flyv< blev 
der givet en Orientering om »Hvor

dan et KZII Luftfartøj bliver ti lc. -
:\lange har glædet sig over den smuk
ke og velindrellede Flyvemaskinfa
brik, som del er lykkedes Aktieselska
bet Skandinavisk Aero-Induslri al op
rette i Aalborg, og endnu flere har 
glædet sig over det gode Resultat, der 
er opnaaet af Fabrikens energiske Le
delse: Driftsleder V. Kramme og Fly
vemaskinkonstruk tøren K. Zeulhen 
sammen med en dygtig i\Iekaniker
og Haandværkerslab ved Fremstillin
gen af Sports- og Skolemaskintyper
ne K. Z. II Kupe og K. Z. II Sport. 

Disse Flyvemaskiner er med Und
tagelse af Motorer og nogle Instru
menter helt igennem dansk Arbejde. 
Tegninger, Konstruktioner og Bereg
ninger foretages paa Fabrikens Teg
nestue under Ingeniør Zeuthens Le
delse og Ansvar, og Bygningen finder 
Sted i Fabrikens forskellige velmon
terede Værksteder under Ledelse af 
Driftsleder Kramme. 

Fabriken er saaledes i Virkelighe
den den eneste Virksomhed her i 
Landet, som bygger danske Flyvema
skiner, idet alle andre Luftfartøjer 
civile og militære - fremstilles efter 
Tegninger og Specifikationer, som 
købes i Udlandet. 

Af disse to-Personers Monoplaner, 
hvis Fuldvægt er ca. 800 kg og som 

l(Z /I Sport 11d{ØI'er /(un~lflyvniny. 

har en i\laksimumsfarl af ca. 200 km 
i Timen, er Iler ialt bygget og afsat 1.i 
Stk., medens godt en halv Snes er un
der F~cnliggørelse. 

Luflfartøjslyperne har gennem-
gaael alle de Undersogelser og Prøver 
m. v., som er nødvendig for al faa 
dansk Lufldyglighedsbevis, og hele 
Fremstillingen foregaar under Luft
fartsmyndighedernes Konl1·0I. 

Da Krigen nu med el Slag har 
stoppet al Privatflyvning og al civil 
Skoleflyvning paa ubestemt Tid og li-

1'l) , - ' 
. 

(' 
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Den verdenskendte Flyvemaskinekonslruklø1· Anthony Fokkel' 
ved en KZ Il under el Besøg i Svejts. 
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geledes har forhindret Udforsel af 
Flyvemaskiner til andre Lande, maa 
del forudses, at denne danske Flyve
maskinvirksomhed ikke kan holdes i 
Gang, i hvert Fald paa det oprinde
lige Grundlag. 

Det vilde imidlertid være overor
dentligt beklageligt for dansk Fore
tagsomhed og dansk Flyveteknik, 
dersom del virkelig skulde vise sig 
uundgaaeligl al lukke Skandinavisk 
.\ero Industris Fabrik, der er ført 
frem med saa stor Flid og sejg Ener
gi og ved A11\'endelse af betydelige 
økonomiske Ofre. Det vilde ogsaa 
være yderst beklageligt, om de Erfa
ringer og Kundskaber, som møjsom
meligt er indvundne ved Konstruk
tion, Beregning, Fremstilling, Ud
eksperimentering og Prøvning af de 
danske K. Z. II Flyvemaskiner skulde 
gaa tabt. 

i\Ian maa derfor inden for Aero
nauliken oprigtigt onske, at der i del 
danske Samfund maa findes Udveje 
til at holde den omhandlede Virksom
hed i Gang, selv om det kun bliver 
for smaa Sejl. 

Der maa formentligt inden for den 
danske Teknik- og Flyvesagkundskab 
findes en vis Forstaaelse af, at denne 
Spire til en fremtidig national Flyve
maskinindustri af større Formal, ikke 
bør hendø, men holdes i Live. 

Det skulde ikke synes utænkeligl, 
ej heller særligt ejendommeligt, om 
tie militære Flyvevæ~ener, hvis Virk
somheder antagelig er forogel under 
de nuværende Forhold, kunde bruge 
KZII i\laskiner, der har en forholds
Yis god Bæreevne, en god Hastighed, 
gode Flyveegenskaber og el meget 
ringe Benzinforbnig Lil Skole- og 
Trænings flyYning. Del skulde ogsaa 
~ynes tænkeligt, at Flyvemaskinfabri
ken i Aalborg under de nuværende 
Forhold paa anden l\Iaade kunde as
sistere yore militære Flyvevæsener 
efter disses Ønsker. 

Lad os i hvert Tilfælde onske og 
haabe, at Flyvemaskinfabriken ved 
Limfjorden maa blive i Stand Lil al 
ride Stormen af, saaledes al den aller 
paa normal i\Iaade kan fortsætte og 
udvikle Virksomheden, naar Krigen 
engang er m·erstaaet. - Den har for-
tjent del. M. P. E. 
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Danske Marineflyveres Redningsdaad 

Til venstre Underkvartermester Kaj Petersen og til højre Flyverlojl111111l 
H e l var d, som reddede de tyske Marinere. 

DET tyske Minevagtskib >S.T. 701 «, 
der i længere Tid havde passet 

paa Minefeltet, der strækker sig fra 
Møen over mod Falsterbo, blev Lørdag 
den 21. Oktober ved Middagstid mine
sprængt, og Fartøjet sank øjeblikkelig. 
I det øde Farvand var der ingen, der 
observerede Katastrofen, og alle om
bordværende, med Undtagelse af fem 
Mand, mistede Livet. 

Det var lykkedes fem Mand al redde 
sig op paa en Tømmerflaade, hvortil 
de surrede sig fast, og i denne uhygge
lige Situation maatte de tilbringe fire 
Timer, alt imedens Søerne hvert Øje
blik skyllede ind over Flaaden. 

Men endnu en femte af de forulyk 
kede Tyskere reddede Livet. Han slap 
uskadt fra Eksplosionen og reddede 
sig selv i Land paa Møen efter en 
Svømmetur paa 10 Timer. 

Efter de Meddelelser, der foreligger 
paa dette Tidspunkt, har Minespræng
ningen af >S.T. 701< kostet nogle og 
fyrre Mand Livet. 

Busk D.K.D.A.S.s nye Adresse. 

OPMÆRKSOMHEDEN henlede~ paa, 
at Aeronautisk Selskabs Adresse 

er: Dagmarlws, København l ' . 

Foredragsaften med Film 
i D.K.D.A.S. 

En Flyverejse København-Berlin-Rom retur. 

TORSDAG den 9. Novbr. Kl. 20 byder 
Aeronautisk Selskab paa en Aften af 

særlig interessant og aktuel Karakter. 
FL YV's Medarbejder, Journalist Er

ling Bache, der vil være vore Læsere 
bekendt fra hans Artikler bl. a. om 
Flyverejser i England, hvorom han 
har skrevet her i Bladet, har gjort 
Rejsen København- Berlin- Rom re
tur med det Formaal at skildre denne 
Rejserute under de nuværende For
hold. Det er en Selvfølge, at Flyverej
ser under Krigsforhold byder paa 
særlig Spænding og Oplevelse, og del 
er da ogsaa lykkedes Erling Bache at 
opleve en hel Del, som det skal blive 
interessant at høre om ved hans Foredrag. 

Aftenen byder endvidere paa Film 
fra Rejseruten, som er stillet til Raa
dighed af Deutsche Lufthansa og ikke 
mindst disse Films vil berede Gæ
sterne en stor Oplevelse. 

Foredraget holdes i Nationalmu
sæets Foredragssal, Indgang Ny Ve
stergade 10, og alle Medlemmer af 
D. K. D. A. S. med 1 Ledsager har 
gratis Adgang. Endvidere indbydes 
Medlemmer af Foreningen Danske 
Flyvere, Privatflyverne, Da11.~k Svæve
flyver Union, Modelflyveklubber 11m/er 
M. F. samt Medlemmer af Sport.~flyvt•
kl11bben og Flyveklubben Aktiv. i\lcd
lcmskort maa forevises ved Indgangen. 

Hjælpen til de nødstedte tyske Ma
rinere kom i Form af to af den danske 
Marines Søluftfartøjer, der var ude paa 
deres daglige Patrouilletjeneste, og de 
observerede Tømmerflaaden. Et af Sø-
1 uftfarløjerne fløj straks efter Hjælp i 
Stege, medens det andet blev paa Ste
det for at yde Assistance med del sam
me, og dette havde Flyverløjtnant Hel
vard og Underkvartermester J(aj Pe
tersen ombord. 

NORDISK LUFTTRAFIK 

Det var en overordentlig van~kelig 
Opgave, der forestod Luftfartøjets Be
sætning. Luftfartøjet landede i den 
temmelig høje Sø, og det lykkedes at 
faa det manøvreret hen til Tømmer
flaaden. At tage denne paa Slæb kunde 
der ikke være Tale om, og man kunde 
heller ikke lade de Skibbrudne for
blive paa Flaaden. Der var kun eet at 
gøre: at faa de haardt medtagne tyske 
Marinere ombord i Flyvemaskinen - ; 
og det lykkedes ogsaa for Luftfartøjets 
raske Besætning. 

Tilbage var kun at vente paa Hjæl
pen fra Stege, - og den kom efter et 
Par Timers Forløb, hvorefter de haardt 
medtagne tyske Marinere kom over i 
en Motorbaad og blev bragt til Syge
huset i Stege. Den femte Mand, der var 
kommet op paa Tømmerflaaden, lyk
kedes det ikke at redde. Han var død, 
inden Flyverne bragte Hjælp. 

UNDER Devisen : Flyv med Lu{ t-
1'axa, har Nordisk Lufttrafik gen

optaget sin Passagerflyvning efter at 
Benzinrestriktionerne er blevet lem
pede saaledes, at denne Form for Pri
vatflyvning er blevet tilladt. 

For den travle Forretningsmand er 

denne Form for Befordring simpelt
hen ideel, hurtig og bekvem som den 
er, og de moderne indrettede KZII 
Maskiner, af 4vilke vi her bringer et 
Billede, betjenes udelukkende af dyg
tige og rutinerede Flyvere, som bringer 
sine Passagerer sikkert til Rejsens Maal. 
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FLYVNINGENS 
»Luftkrig over Hjemhmdet«, en Be

arbejdelse for Danmark af den ~venskc 
Oberst K. A. Bratts Bog, Luftkrig over 
Sverige? foretaget at' Kaptajn A. Da h I
b erg, H. Hagerups Forlag, 167 Sider 
- Pris heftet 2 K1·. 

Pau en meget overskuelig Muade re
degør Bogen for Luftvaabnets Anven
delse og Forsvaret herimod, og den gor 
del paa en saadan Maade, al alle kan 
forstaa det. Den fortæller om Luftkrigs
føringen, Bombeflyvernes Rolle, Luft
angrebets Maal, Angrebsmaader og 
Kampmidler, og giver Oply~ning om de 
store Landes Lufts tyrker. 

Sidste Halvdel af Bogen omhandler 
Luftforsvaret, del aktive og det passive. 
Beskyttelsen af Civilbefolkningen og de 
Kapitler, der handler herom, er maa
skc nok de Afsnit af Bogen, der vil bli
ve læst af de fleste med største Inter
esse, bl. a . f01·di der i disse Dage gøres 
saa meget herhjemme for det passive 
Luftværn. Men hvert eneste Kapitel i 
Bogen bør læses med lige saa stor Inter
esse, fordi alle Problemer er behandle! 
paa en prisværdig objektiv l\laadc. J en 
Tid som den nuværende, kan ingen nøjes 
med at stikke Hovedet i Jorden; Proble
merne maa ses i Øjnene, - fordi de c r 
tilstede, og fordi de vedrører hvert ene
ste Menneske i Landet. 

Bogen skildrer til Slut el Luftangrnb 
over Hovedstaden. Det er dygtigt og vir
kelighedstro skildret; man følger spænd! 
de angribende Bombeflyveres Angreb og 
de Beskyttelsesforanstaltninger, der 
iværksættes nede paa Jorden, - og An
grebet slaas tilbage med Tab; men i 
Skildringen forndsættes det , at Hoved
staden har et aktivt Forsvar i Luften i 
Form af Jagere. 

* * 
* 

»Smirnoff fortæller«, af I w a 11 S m i r-
n o f f, oversat fru I-lollandsk af Bodil 
Anker Larsen. Chr. Erichsens Forlag; 184 

Sider, ill., Pris heftet 3,50 Kr. 
Del er den hollandske Luftkaptajn, 

Iwan Smirnot'f, der beretter om sine 
æventyrligc Oplcvelse1· fra del Øjeblik 
han som ung, vordende Mincingenior 
meldte sig som Soldat ved Zarens Hær 
i 1914 og indtil i Dag, hvor han er en 
af del hollandske Luftfartselskabs æld
ste og mest erfarne Flyvere. Og meget 
har han oplevet i den mellemliggende 
Tid; - rigeligt til at kue en mindre 
modstandsdygtig Natur, - og sine Gen
vordigheder og Sejre har han skildret 
med en Spænding og Lune, der gor Bo
gen !il en blændende Oplevelse al læse. 

Som menig Soldat sendes han Lil 
Fronten efter et Par Ugers Uddannelse ; 
hun kommer ud i forreste Linie, delta
ger i Bajonetkampe, udmærker ~ig og 
dekoreres med St. Georgskorse!, bliver 
haurdt saaret og kommer saa til Lufl
,·aalmel. Som Flyver unde1· en af Rus
lands dygtigste Eskadrillechefer oplever 
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han Hevolulionen. Han er ble\'cl Ol ficcr 
og udvælges efter Sammenbruddet lil 
Soldaternes Tillid~mand, men en Dag 
kommer hans Mekaniker ind til ham og 
bct1 ur ham, ni der er kommet Ordre !il 
at skyde samtlige Officerer. Sammen 
med lu Officerskammerater beslutter 
Smirnoff at flygte; det lykke~ dem al 
slippe fri; Hejsen gaar øs tover; gennem 
Sibirien; for bestandig siges Farvel til 
Husland , og saa gaar del videre fru \Vla 
di\'ostok ovc1· Kina, Bagindien, Suez til 
England, hvor det lykkedes dem at kom 
me ind som Fly\'cl'e i H. A. F . 

Da Krigen var forbi begynder Kam 
pen for Tilværelsen igen derude i del 
fremmede, og ef ter mange Gen vordighe
der bliver Smirnoff ansat i K. L. l\l. Her 
finder hun sig hjemme; han faar hol 
landsk Statsborgerskab, og kommer til 
al udrette et stort og banebrydende Ar
bejde for L11fttrafikcn. 

Nuglcrn og sympatisk, som Smirnoll 
selv er, ~ualedes er alle de mange Op
levelser ~kildret. Det er en a f de bed
ste Flyvebøger, der nogensinde har ne
rcl fremme. 

* * * 
»Bomber over Barcelona«. Al Kaptajn 

Fri l z S c h røde r ; Det Schønbergske 
Forlag; 138 Sider, Pris 5.25 Kr. 

Kaptajn Schrøder var det cne~lc dan
~kc Medlem af den Kommis~ion, der paa 
Folkeforbundets Vegne ~kulde kontrol 
lcrc Hjemsendelsen af de frivillige fra 
del republikanske Spanien, og han for
lællcr paa en J risk og lornujelig l\luadc 
om Kommissionens Arbejde og dens Hc
sultater. Forfatteren har forstaaet at 
iagttage, og har ogsaa forstaaet at for
tælle, og •Bomber over Barcelona• brin
ger mange interessante Enkeltheder om 
Befolkningens Liv i Byer, der Dag efter 
Dag i mange Maaneder bliver bombarde
ret af fjendtlige Flyvere. Med forholds
vb primitive Midler maa Ile Hegcl"ings
troppcrne holde de fjcmllligc Bombefly
vere i Ave, og samtidig 1.Jlc\' der trnffct 
de bedst mulige Forun~lallninger for al 
beskylle Civilbefolkningen, der eflerhaa 11-

den med sloisl, Ho sau deres Byer hli\'l• 
sundcrskudt af Bomber fra Luften. \l 
denne dystre Alvor er J'ortræl l'eligl si; il
dret. 

Som Afslnlning paa Bogen giver For
fatteren cl uovertruftct Billede af ch•I 
spanske Dramas sidste Akter med den~ 
store menneskelige Tragedie : Dl.' l'æ11i•p
la111bl1•~c Emigranter. 

* * * 
H,·is Krigen kommer. .\I l\aplajn I'. 

l\l. Nor up. H. Hinch~JHtmg~ Forlag. 
1 !)2 Si der. Pris 6.50. 

Bogen høre1· til Forlaget~ Serie af po 
pulærvidenskabeligc Haandbøger, og den 
udkom inden der endnu \"III' udhrudl 
Krig i Europa. Den forklarer paa en lel
fattclig Maade moderne Krigsmagis Or 
gunisation, Materiel og Virkemande, 

BØGER 
suppleret med en Styrkeopgørelse for 
alle Europas Lande, og paa en klar og 
nøgtern Maade gør Forfatteren fyldigt 
Hede for Akse• og Vestmagternes mili 
Lærslrategiske Stilling og Styrkeforhold , 
Luftvaubnels Betydning og Civilbefolk
ningens Beskyttelse under Luftangreb. 

Bogen skilder indgaacnde Luftvaab
nels Organisation, dets Sammensætning 
og dets Anvendelse i Angrebet og i For
svaret, og den siger bl. a.: •Luftværnets 
Midler er nu saa stærke, at der under 
alle Forhold kan till'ojcs en Angriber 
meget alvorlige Tab og endog snu føle 
lige Tab, al Virl,ningcrnc af cl Bombnr
dcm,·nl i meget betydelig Grad kan af
s,·ækl,es. 

Men man maa huske. al Angriberens 
Chance ~tiger i samme Grad, ~om For
svaret er svagt og viljelost. 

Af afgørende Betydning er imidlertid. 
al el slærkl Luftforsvar kun virke præ
ventivt og heil hindre, al cl Angreb over
hovedet forsøges, fordi Risikoen ikke 
slaar i Forhold til , hvad der kan op 
naa~ af Virkning.• 

Det er en praktisk og en god Bog, der 
har Bud til alle. der interesserer sig for 
Europa, Skæbne. 

* * * 
Handbueh fiir Flugmotorenkunde« al 

Fra II s l\1 er k I e; Verlag C. J. E. Volck
mann, Nachl'. E. \Ve llc; llerlin-Charlol
tenburg 2. 200 Sider ; '.H8 111. 

Ingeniør Merkle·s Bog om Flyvemoto
rer, der nylig er udkommet i tredje Op
lag, har haft meget ~tor Sulgssukces i 
Tysldand,. og etter al have genncmlæ~l 
Bogen, undrer delte slet ikke. Del er 
nemlig ikke nogen almindelig • tor < 
Haandbog, men derimod en livlig ug lcl
faltclig skrevet Bog 0111 alt vcdrnrcndc 
Lyske Flyvemotorer lige fm den for,tc 
Begyndelse til de sidste tekniske Finc~
~er. Den indeholder all om Flyvcmolo
rcns Bcslanddcle, Arbcjdsmcloder, Kar 
buralor, Tænding, Smøring, Køling, 
Slartanonlningcr, Dril't og Pasning, og 
Fremslillngcn ar de mange forskellige 
Problemer er furs! og fremmest lagt an 
paa Ikke-Fagmanden , pau Aspiranten . 
der er ,·cd al erhverve ~il Flyvcrccrtifi
kal. I cl al Afsnittc-nc omtales Benzin 
I rcmstillingen af henholdsvis Haaolie, 
Brunkul og Stenkul. 

Det er ligcsaa megel en Lærebog sum 
<'li Haundbog om Flyvemotoren, og den 
grundige Tekst er suppleret med over to 
Hundrede Illustrationer foruden fire 
,torc Tavler. 

* * 
Mo1lelflyvebogen, 

* 

Endelig er der Grund til alter at hen 
lede Opmærksomheden paa Knud F I c n
~ t cd J c II s c n, Mod c I f I y ve bo g e n, 
~0111 vi anmeldte i Oktober. Den fortræf
felige lille Bog er en uvurderlig Bog fo1· 
den, der vil vide noget om Modelflyv
ning og om Bygning af Modeller. 



Lufttrafiken paa Københavns Lufthavn 

D.D.L.s Flaade af moderne Trafikmaskiner opmarcherede i Kobenhavns Lufthavn parate til atter at opretholde 
Forbindelsen med Udlandet. 

HELT gaaet i Staa er Lufttrafiken 
heldigvis ikke, selv om det ikke 

saa særlig lyst ud i de skæbnesvang
re Septemberdage. Nord-, Mellem- og 
Vesteurdpa er naturligvis blevet haar
clest ramt; de store vidtforgrenede 
Luftforbindelser er delvis indstillet, 
og kun enkelte Luftruter holdes i 
Gang. 

København- Berlin. 

København har nu tre Luftforbin
delser og venter i nær Fremtid at faa 
en fjerde. Det er lykkedes Det Dan
ske Luftfartselskab at faa genoprettet 
en Berlinerrute, omend denne maa 
følge en noget anden Vej end tidli
gere. Den flyves med Selskabets Ju 
52, og Afgang fra København finder 
Sted alle Hverdage Kl. 9,30 med An
komst til Berlin Kl. 12,15; herfra 
startes igen Kl. 13,15 med Ankomst 
til København Kl. 16,00. Ved Berlin 
anvendes Flyvepladsen Rangsdorff 
Syd for Byen, hvortil der er Busfor
bindelse. Paa Grund af den længere 
Flyvedistance er Billetprisen blevet 
forhøjet til 105 Kr. for enkelt Billet 
og 189 Kr. Tur-Retur. 

Malmø - København - Amsterdam 
- London. 

Hollænderne gennemfører stadig 
Forbindelsen Malmø - København
Amsterdam, og desuden Malmø- Am
sterdam, idet begge Ruter nu gaar vi
dere til London (Shoreham). Ruterne 
flyves med K. L. M.'s sædvanlige Ma
teriel, Douglas D C 3. Der er Afgang 
fra København Kl. 9,15 med Ankomst 

til Amsterdam Kl. 12,20 og til Lon
don Kl. 16,10. I modsat Retning star
tes fra London Kl. 13,00 med Ankomst 
til Amsterdam Kl. 14,20. Næste Dag 
gaar Turen videre fra Amsterdam Kl. 
10,30 med Ank. til København Kl. 
14,40 og Malmø 15,10. Den anden Rute 
mellemlander ikke i København. Da 
Ruten er blevet lagt Nord om Mine
feltet i Vesterhavet, er Strækningen 
blevet betydelig længere, og bl. a. af 
den Grund er Billetpriserne forhøjet. 
København- Amsterdam koster 315 
Kr. (T/R 567,00) og København - Lon
don 440 Kr. (T/R 792,00). 

København- Gøteborg- Oslo. 

Det Norske Luftfartselskab har 
aabnet Ruten Oslo- Gøteborg- Kø
benhavn, der flyves med en Ju 52 

Landflyvemaskine. Der startes fra 
København alle Hverdage Kl. 12,15 
med Ank. til Gøteborg Kl. 13,25 og 
Oslo Kl. 15,15. I modsat Retning fly
ves fra Oslo Kl. 8,40, fra Gøteborg 
Kl. 10,25 med Ank. til København Kl. 
11,45. Billetpriserne er fra København '-" 
til Gøteborg 58 Kr. (T/R 104.- ) og 
til Oslo 110 Kr. (T/R 198.- ). 

København- London. 

Det er lykkedes Det: Danske Luftfart
selskab at faa Koncession paa en Luft
forbindelse mellem København og Lon
don. Den i'skal gaa via Amsterdam eller 
Bryssel til Storebarn i Nærheden af Brigh
ton, og skal gennemføres med D.D.L.s to 
»Condor«er. De nærmere Enkeltheder for 
Ruten er endnu ikke fastlagt paa det Tids
punkt, hvor Bladet gaar i Trykken. 

De danske Trafikmaskiner har faat:l paamalet store Dannebrogsflag 
og et stort '>Danmark« paa Kroppen. 
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Lufttrafiken udenfOI• København. 
Del svenske Luflfarlselskab oprcl

holder uforstyrret sin Trafik fra 
Stockholm til Finland og Esllan<l 
samt Forbindelsen Stockholm Riga 
- Moskwa. Endvidere fortsætter det merl 
Forbindelsen fra Stockholm til Berlin. 

Tyskernes Luftforbindelser Vl'!-.1-
over er ganske nalul'ligl heil op
hørt, men ellers er der eflerhaandl'n 
ikke saa faa andre udenrig~ Luftruter 
i Gang. Foruden al deltage i Pool paa 
Ruterne Berlin- Kobenhavn og Ber
lin -Stockholm flyver Deulsche Luft
hansa Berlin Milnehen - Venedig 
- Rom og to paralle Ruter fra Ber
lin over Wien/Budapest, hvoraf den 
ene gaar til Bukarest og den anden 
til Sofia/Saloniki. Endvidere flyves 
Strækningen Berlin - Danzig - Kø
nigsberg, og flere andre Forbindelser 
ventes i Gang. 

Foruden de tidligere nævnte hol
landske Ruter til København, l\folm0 
og London har K. L. i\l. en Forbin
delse til Bryssel - og suu naturlig
vis sin store Indienrute. Ganske vist 

udgaar den ikke mere som Flyverute 
fra Holland, men dens europæhke 
Endepunkt er blevet Neapel. Herfra 
holdes hele den vældige Rute ufor
styrret i Gang med Gennemflyvning 
lo Gange ugenllig i Iwer Retning. 

Den belgiske Lufttrafik i Europa er 
heil ophorl og del omfatter og!-.aa Ru
len nedover Afrika til Congo, hvor
imod hele Rulencllel i helgi-;k Congo 
er i Drift. 

Englændernes Luftrntcr paa Kun li
nen let er helt ophorl , men de sloru 
Empire-Ruter holdes stadig i Gang. 
Der er ganske vist skel den Ændring 
i Postbesørgelsen, at alle Breve li! Ri
gets oversøiske Landsdele ikke mere 
befordres ad Luftvejen uden Ekslra
porlo, og det har nedsat den ugent
lige Luftpostmængde fra England fra 
2% Lil 1h Tons. Til Gengæld har Ru
temaskinerne faaet saa mange desto 
flere Pladser tilover for Passagerer. I 
denne Forbindelse skal ogsaa nævne.-; 
Imperial Airways og Pan American 
Airways Rute over del nordlige At
lanterhav, der fortsættes uforstyrret 

af Krigen. I hele Vinterperioden vil 
Pan American alene forlst-el le Rul en, 
der kommer til al gaa fra New York 
o,·er Azorerne til Lissabon. 

Den italienske Lufttrafik fortsæt
tes saa al sige i hele sil Omfang, idel 
kun Forbindeberne med Frankri g og 
Svejts er udgaaet. Der er Forbindehc 
med Ty!-.kland, Spanien og del -;pan 
ske Rutenel, hele Sydosleuropa, i la
licnsk Afrika og Lilleasien, og der nr
hcjdes pan Udvidelse over Vestafrika 
I il Sydamerika. 

Frankrigs europa:iskc Luftforbin
delser er helt oph\'lrl, og en kortere 
Tid var og!>aa de flc~lc o,•ersoiske 
Forbindelser stoppet, men cfterhnan
den er langt de flcslc ovcr~obkc Hu
ler igen blevet aabncL for Befordring 
af Post. Det gælder Hulen over det 
!-.ydlige Atlanterhav samt Hulerne til 
Syrien, Irak, Iran, Britisk Indien, 
Hinna, Siam, Kina og Japan, Ægyp
ten, Guldkysten og Nigeria. Ligelede~ 
er alle de franske Koloniforbindelser 
i Gan g med Undtagelse af Heunion, 
Ny Kalcdonicn og Djibouti. 

Brugbarbedsgrænsen for vore Blindflyvningsinstrumenter 
Højdemøølei-en - Fø ... ,møøle ... en 

Hø,fdemaale1·en. 
Højdemaaleren tjener til al vise 

Flyvehøjden over cl bestemt Niveau, 
Lil hvis Lufttryk Højdemaaleren er 
indstillet. Den maaler Lufttrykket i 
det statiske Trykanlæg, 

Om Højclemaalerens Nøjagtighed 
og dens Brugbarhed vecl Blindflyv
ning gælder følgende: 

1: En mekanisk Fejlvisning af 
Højdemaaleren er næppe undgaaelig, 
da Instrumentel over et stort Tryk

, omraade skal vise meget smaa Tryk
forskelle saa nøjagtigt som muligt. 
Ved vore Højdemaalere er ved Nor

maltemperatur en Fejl paa :!:. '.e! % 
endnu mere tilladelig, ved meget hoj 
eller lav Temperatur af Højdemaaler-

huset endda en Fejl paa op til i: li 
'/c . Ved Beregningen af denne Fejl 
maa man endda gaa ud fra Normal
lrykkel ved Havoverfladen, f. Eks. 
maa man herefter ikke selv i Nærhe
<len af Jorden forlange en Nøjagtig-

hed paa over ± 10 m af en Højde
maaler, der er indstillet til en Flyve
plads beliggende i 600 m Højde. 

I Tidens Løb kan Højdemaalerens 
Nulpunkt forrykke sig flere Milliba
rer, hvilket viser sig derved, al Højde-
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Ved Flyverløjtnant W. Fabian. 
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maaleren paa Jorden ved Indstilling 
af Lufttrykket ikke :-.laar pan Nul. In
strumentet maa da justeres paany. 

2: Højdemaalercns Træghed er i 
Almindelighed af mindre Betydning 
end mest antaget, naar man ser horl 
fra vb:-.c icldrc I nsl ru menttyper. 
Trægheden viser sig praktisk talt kun 
,·cd Dykning, hvor \'isningen er ca. 
:-i Sek. bagefter. Ved normal (ilidning 
eller Stigning hlivcr Fejlen pna Grnncl 
af Tneghcden ved vore nyere lnslru
menlcr sjældent større c11<l ca. I lJ 111, 

naar Instrumentel ikke er for ga 111 -
melt eller beskadiget. 

Ganske vist kan der ved forurenet 
statisk Trykledning optræde væ!-.cnl 
lig sl~lrrc Træghedsfejl. 

3: Hojdc111aalere11s ~ujaglighe<l er 
pan forsk " Mande al'IHengig af Luft 
tryk og -temperatur. 

Til Tider kan der ved heslcmle 
Vejrlig inden for cl Tidsrum af 20 
Min. optræde Lufttrykforandringer, 
der beløber sig til 3 mb., hvilket, naar 
der ikke tages Hensyn hertil, giver en 
Højdefejlvisning paa 23 m, idel 1 

mb's Tryk[orskcl .marer til ca. S 111 

llojclc{orskel (i Nterheden af .Jor
den). 

I Overensstemmelse hermed maa 
der lages Hensyn til de stedlige Lufl
trykforanclringer, da f. Ek!-.. Hojdc
rnaalcren viser for meget ved Flyv
ning over el Omraaclc 111cd lavere 
Tryk. 

1 store 110iclcr kan Ilojde111aalerc11 
opvise anseelige Fejl, naar Tempera
turen i de enkelte llojdelag afviger 
'ilærkl fra de fra Hujdemaalerjusle
ringen til Grnncl liggende Vterdier, 
som er fastlagt i den ~Internalionalc 
Normal-.\lmo~rærc" (INA)'· Er Luf
len varmere end normalt«, viser 
1-lujdemaaleren fur lidt og omvendt. 
For denne Fejls Storrcl-;c gielder Fin
gerreglen: Vccl en Tcmperalurafrigel
sc fra >INA « for hver 2'Vi ~ belober 
Fejlen paa llojclcmaalcren sig I il 1 "r 
ar clcn ,•islc 110idc. T :i000 m llojdc. 
kan f. Ek'i. Fejlen hyppigt o,•erskriclc 
:iOII 111. 

4: En Ut:clhcd i del statiske Tryk-

1 \ Temperatur-Normalværdier ifølge INA: 
ll11j1lc i l,111: 0 I ., !l 4 5 

1l' t! lll)ll'flltllr : J!'", 8,fi• ~• +•l,5 + 11 1 7 171\J• 
i. 7 8 9 10 

-å-24°, + 10,5• + ar +.13,5° + 50' Celsiua. 

( 

i 
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anlæg tilfører i Almindelighed Høj~ 
demaaleren et for lille Tryk, fordi 
der inde i Luftfartøjet for det meste 
hersker et Tryk, der er mindre end 
det statiske. Denne Trykforskel kan 
opnaa en Størrelse paa en Fjerdedel 
af Hastighedstrykket, er altsaa af
hængig af Hastigheden. Højdemaale
ren kan saa f. Eks. ved en Hastig
hed paa 200 km / T ( 400 km/ T) an
"ive en indtil ca. 40 m (160 m) for 
"' s tor Højde. 

En lignende Hojdemaalerfejl kan 
opstaa, naar Stedet, hvorfra Trykket 
tages (Pilotrøret eller Sugedysen), 
giver et for lille Tryk eller iøvrigt er 
behæftet med Fejl, hvilket desværre 
~let ikke sjældent er Tilfældet ved 
vore Luftfartøjer - i Særde1eshed 
ved bestem te Hastigheder. 
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artmaalor
orreld:ion, 

J;;l!;sempelJ 
Fartmaalervisning: 235 k:DVT 
Fartmaalerkorrelr::tion: +35 lcm/T 
giver Punktet: o 
HØjdemaalerkorrektion:~ 

Af b. 4: Forbindelsen mellem Has lig
hedstryk-Fartmaalerkorrektionen for 
forskellige Hastigheder og Højdemaa
lerkorreklion ved fejlbehæftet statisk 
Trykanlæg. 

Fa~tmaaleren. 
Fartmaaleren tjener til Bes temmel

se af Egenhastigheden. 
Hastighedstryk-Fartmaaleren maa

ler som et Hastighedstryk Forskellen 
mellem det statiske Tryk og Trykket, 
som hersker i et Hastighedstrykrør, 
der er anbragt i en Luftstrøm. Ved 
den i ældre Luftfartøjer anbragte Dy
sefartmaaler maales det s tatiske Tryk 
i Forhold til Trykket i en Sugedyse, 
hvorved denne Trykforskel ligeledes 
afhænger af det dynamiske Tryk. Ha
stighedstrykket er et Maal for Luft
fartøjets Egenhastighed, men er des
uden afhængig af Lufttætheden. 

Selv om ogsaa Fartmaalerens Brug
barhed som Flyveovervaagningsin
strument ikke forudsætter nogen sær
lig Nøjagtighed, maa dog følgende tages 
i Betragtning ved nøjagtig Navigation. 

1: En mekanisk Fejl ved Fartmaa
leranlægget paa indtil ca. 3 % er al
lerede i fabriksny Tils tand mulig, 
men kan dog ved Ex tremtemperatur, 
Nedbør, Overisning o. s. v. opnaa 
storre Værdier. 

2: Trægheden i Fartmaaleranlæg
get er for lille til praktisk at gøre sig 
gældende. Vil man imidlertid benytte 
Fartmaaleren som Erstatning for en 
lang~kibs Hældningsviser (Libelle), 
maa man tage Hensyn til, at Luftfar
tøjet ved en Ændring af den langskibs 
Hældningsvinkel først efter en Del 
Sekunder antager den nye Hastighed. 

3: Der maa i hvert enkelt Tilfælde 
tages Hensyn til Lufttæthedens Ind
fl vdelse (Luftens Vægtfylde) paa 
F~rholdet mellem :f':genhastighed og 
Hastighedstryk og dermed paa Fart
maalerens Nøjagtighed i Visningen, 
idet Visningen af Hastighedstrykket 
ved bibeholdt Hastighed bliver min
dre med s tigende Temperatur og til
tagende Højde. I 5000 m Højde f. Eks. 
viser Fartmaleren gennemsnitlig kun 
ca. ¾, af den virkelige Hastighed. 

Yderligere maa der - - ved store 
Hastigheder - regnes med en Fejl, 

~;;;;;;::::-.... § A\ ~I IL IE IB li ~ ID 
til "FLYV" 

Hurtig Indheftning - Let Oplukning 

PRIS Kr. 2.00 

Kan bestilles i enhver Boghandel eller 
paa Bladets Eksped., Vesterbrog. 60 

der opstaar paa Grund af Luftens 
Sammentrykkelighed. Denne Fejl kan 
i store Hjder naa en Størrelse paa 20 
km / T eller mere. 

Benyttelse af en Tabel eller lign. 
til Beregning af den virkelige Egen
hastighed ud fra Fartmaalervisning, 
Flyvehøjde og Lufttemperatur er der
for uundværlig. 

4: En Utæthed i det statiske Tryk
anlæg giver i Almindelighed en for 
høj Visning af Hastighedstryk-Fartmaa
leren beløbende sig til ca. 12 %. En 
tilsvarende Fejl - i Lighed med Høj
demaaleren - kan opstaa ved Fejl 
paa det Sted, hvor det statiske Tryk 
tages ( f. Eks. fejlagtig Anbringelse). 
Over Forholdet mellem Højdemaaler
fejl og Fartmaalerfejl, naar der for 
dem begge som samme Aarsag ligger 
en statisk Trykfejl til Grund, giver 
Afb. 4 Oplysning. 

Ved Dysefartmaaleranlæg kan en 
Fejl i det statiske Trykanlæg f.oraar
sage en Fartmaalerfejl med modsat 
Fortegn end ved Hastighedstrykanlæg, 
som dog paa Grund af de størr~ 
Maaletryk er væsentlig mindre, og 1 

Praksis derfor for det meste kan la
des ude af Betragtning. 

Resume: 
Naar vore Blindflyvningsinstru

menters Nøjagtighed og dermed de
res Brugbarhed endnu i Dag ikke 
fuldkommen tilfredsstiller alle For
dringer, saa maa det ifølge ovenstaa
ende Redegørelse for Fremtiden ta
ges i Betragtning, at der ved en R~k
ke Instrumenter frem for alt er Hm
dringer af fysisk Art, der still~r sig 
i Vejen for væsentlige Forbedrmger. 
Mangler vil vedblive at bestaa, ind_til 
Forskning og Udvikling har anvist 
nye Veje, der er grundlæggende !or 
andre Midler til at gøre Blindflyvnmg 
lettere. 
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AMERIKANSKE SYNSPUNKTER 
HVAD MAN SIGER I AMERIKA 

EN Medarbejder ved det engelske 
Blad >Flight< har i Anledning af 

Verdensudstillingen været paa Besøg 
i Amerika, hvor han har været i For
bindelse med alle betydende Luftfarts
kredse i den øsllige Del af Staterne, 
og han har ved sin Hjemkomst bl. a. 
fortalt følgende om, hvad man i U. 
S. A. mener om forskellige Proble
mer: -

>Den fortsatte Gennemførelse af 
Pan American Airways og Imperial 
Airways nordatlantiske Luftrute blev 
meget diskuteret; - der taltes om at 
indsætte store Landflyvemaskiner, og 
jeg forstod, at Pan American Air
ways i den nærmeste Fremtid vilde 
starte en ugentlig Forbindelse med 
de nye Boeing Stratosfæreflyvemaski
ner; det skulde kun være for Post, og 
ingen Passagerer maatte medføres. 

Naar Talen har drejet sig om at 
undersøge Muligheder for Anvendelse 
af Landflyvemaskiner til Atlanter
havstrafiken, er der blevet sagt, at 
Flyvebaaden heller ikke kunde holde 
sig flydende ret længe, men det bli
ver modsagt af de fleste Pan-Ameri
can Flyvere, som hævder, at Flyve
baade i mange Tilfælde kan lande og 
starte paa Atlanterhavet. De store 
Flyvebaades Ydelser, nærmer sig og
saa stærkt til Landflyvemaskinerne, 
og hvis der skal medføres Passage
rer, er der ingen Tvivl; for de vil 
helst gøre Turen i en Flyvebaad. 

* 

Jeg opdagede, at der var meget del
te Meninger om Anvendelse af de saa
kaldte Kæmpeflyvemaskiner, som f. 
Eks. D. C. 4, bl. a. fordi mange men
te, at et Lufttrafikselskab bandt alt 
for stor en Kapital i een saadan Ma
skine, og ydermere blev der sagt, at 
to D. C. 3'er kunde bære mere, og 
var billigere i Drift end een D. C. 4. 
Den store Maskine har imidlertid een 
absolut Fordel, og det er, at den kan 
flyve med fuld Last fra Kyst til Kysl 
uden l'tfellemlanding. 

Anvendelsen af Stratosfære-Luftli
nere v'a'r Genstand for en vis Kritik. 
Den , Hastighedsforøgelse, de vilde 
opnaa i Højder paa over 6000 m, var 
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>Allantic Clipperc starter. 

ringe i Forhold til de Vanskeligheder, 
det medførte, og hvis Flyvningen 
skulde foregaa i Højder paa omkring 
10.000 m, saa maatte alle Installatio
ner til Betryggelse af Passagerernes 
Sikkerhed, saasom Ilttilførsel, Luft
fornyelse, Vedligeholdelse af Lufttryk 
m. m., foretages in duplo, og det vil
de give en ikke ringe Vægtforøgelse. 
Det vilde nemlig være alt for farligt 
kun at medføre et enkelt Sæt, fordi en 
Svigten af en eller anden Del af Sy
stemet i de Højder vilde medføre, at 
Passagererne var døde inden Flyve
ren naaede ned i den tilstrækkelig 
iltholdige Luft. 

* 

Den almindelige Mening var, at de 
trehjulede Understel var paa Vej til al 
vinde den store Udbredelse, og baade 
Hæren og Marinen var gaaet ind for 
at anvende dem. Luftfartøjer med ro
terende Bæreplaner blev betragter 
med nogen Reservation. Man kan 
godt se de Fordele, der er ved dem; 
men der er ingen særlig Begejstring 
for deres Flyveegenskaber, omend 
der forsøgsvis nylig er blevet opret
tet en Luftposttjeneste med et saadanl 
>Mølleplane mellem Hovedpostkonto
ret i Philadelphia og Byens Lufthavn. 

* 
I Amerika synes Flyvning at være 

en mere selvfølielig Befordringsmaa-

de end nogen anden. Det er i Virke
ligheden ogsaa den mest behagelige, 
og den gør det muligt at foretage For
retninger temmelig fjernt fra sil eget 
Hjemsted uden alt for megen Tids
spilde. Medens jeg var i New York 
havde jeg f. Eks. arrangeret et Besøg 
paa Curtiss Fabrikerne i Buffalo, der 
ligger ca. 500 km borte. Jeg startede 
Klokken 9,00 og naaede Buffalo Kl. 
11,00 efter at have haft en meget 
haard Modvind undervejs. Indtil Kl. 
seks om Aftenen havde jeg travlt med 
at bese den store Virksomheds man
ge Afdelinger; derefter blev jeg kørt 
ud for at se Niagara Faldet, og saa 
til Middag, og Kl. 21,30 startede jeg 
fra Buffalo Lufthavn og var tilbage i 
New York halvanden Time senere. I 
Løbet af een Dag havde jeg rejst 1000 
km og opholdt mig 10% Time i Buf
falo. 

* 

Til Slut omtaler >Flightcs Medar
bejder et Besøg paa Pan American 
Airways Station i Baltimore, hvor de 
store Atlanterhavs->Clipperec faar 
deres Eftersyn og Reparationer, og 
han omtaler begejstret de vældige 
Luftfartøjer og deres Indretning. De 
nuværende >Clipperec har en Total
vægt paa 37.5 Tons, men det siges, al 
Martins arbejder paa at bygge en 
Flyvebaad, der er langt større. Den 
skal have en Spændvidde paa 67 .5 111 

og en Totalvægt paa 81 Tons. 
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1 NT 11 V 11 leve&"e&' o "e" h e I e Jo" den B&"ænds,of og 
Smø&"eolle øf højes•e KvølHe• ,11 B&'ug I Flyvemaskine&" 

TELEGRAMADR.: 

INTAVA 

Br-aandstoffer-: 

IN TAV A Flyvebenzin 77 
INTAVA Ethyl Flyvebenzin 80 
I NT AVA Ethyl Flyvebenzin 87 
INTAVA Ethyl Flyvebenzin 100 
IN TAV A Dieselolie 

Smøreolier-: 

INTAVA White Band 60 
INTAVA Gray Band 80 
INTAVA Red Band 100 
INTAVA Green Band 120 
INTAVA Blue Band 140 

Desuden leve&"es unde&" Be,egnelsen INT11 V 11 ønd&'e P&'O• 
duk,e&' ,11 Bl'ug I Luf•fø&',øje&" - som f. Eks. INT11V11 
Vlppeø&"msfed• - INT11V11 lns,&'umen,olle - INT11V11 
s,øddæmpe&"olle - INT11V11 Kompøsvædske m. m. 

TELEFON NR.: 

WOALD WIDE SERVICE CENTR. 5622 

SCT. ANN .Æ PLAOS 13 - KØB EN HAVN K, 
Repri!!1!31aenterende 

Det Oanake Petroleums Aktieselskab og Vacuum Oll Company A /S, 
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d Qhristensen, 
1-1.r- Ej'Vin . 60, 

LUFTPOST 
PAR AVION 

DET er knapt to i\laaneder siden, jeg for Alvor bragte i Er-
faring, hvad det vil sige at bo et Sted, hvor man ingen 

\ Luftpostforbindelse har med Omverdenen. .Jeg opholdt mig 
~ nogle Maaneder i Sydhavet med Tahiti som Hovedkvarter, og 

_/ herfra afsendtes de romantiske Sydhavsbeskrivelser til mine 
Bladforbindelser i Europa, dels med Skib og dels med Flyvemaskine, 
d. v. s. fra Tahiti med Skib mod Øst eller Vest og derefter med Lull
post til Bestemmelsesstedet. 
Efter nøje lagte Planer vilde jeg kunne afsende Post een Gang 0111 

Maaneden i hver Retning - enten via Panama, San Francisco eller 
Sydney. Men efter en Maaneds Ophold paa Tahiti viste det sig hur

--r~-s:::::------~---- ligt, at den maanedlige Postdamper som Regel var forsinket fra 

REO -• VIA AIR MAIL 

'h• Editor, 
•jv1nd Cbr1eteneen, Eaq., 
FLYV", 
,O, Veeterbrogade, 
lopenhagen, Denm~ ____.--

fem til nitten Dage - og alle Dispositioner røg i Lyset. Efter
som Begivenhederne tog mere og mere Fart i Europa, var jeg 
i høj Grad afhængig af den hurtigst mulige Forbindelse med 
den urolige Verdensdel - men jeg maatte lægge Baand paa min 
Utaalmodigbed , ... jeg var for første Gang i de sidste fire Aar 
afhængig af noget saa »gammeldags« som Postbefordring pr. 
Damper. Og jeg tror ikke, jeg overdriver, naar jeg siger, al Ta
hiti bogstaveligt talt er »Verdens Ende« i Forhold til Europa i 
det mindste, beliggende midt i det sydlige Stillehav, omtrent lige 
langt fra Panama og U. S. A. som fra New Zealand og Australien, 
der alle har Luftpostforbindelse til alle Egne af Kloden . 
En Forbindelse i Calcutta, der hurtigt skulde have Svar paa sil 
Brev, sendte det med Luftpost til Tahiti via Sydney. Distancen 
Calcutta- Sydney tilbagelagde Brevet med Imperial Airways paa 
fire Dage . . . . fra Sydney til Tabita varede Befordringen fyrretyve 
Dage (!) med saakaldt Postdamper - og Distancen i Kilometer 

mellem Calcutta- Sydney og Sydney- Tahiti er omtrent den samme! 
Kommentarer er overflødige. 
Naar den østgaaende Postdamper havde forladt Papeete, den lille idylliske 
Hovedstad paa Tahiti, vidste man med nogenlunde Sikkerhed, al el Brev 
vilde naa San Francisco smaa tre Uger senere. Fra Kyst til Kyst vilde de 
hurtigtgaaende amerikanske Maskiner flyve Brevet paa godt et Døgn, og i 
New York var der Forbindelse med »Atlantic Clippercr, som paa mindre 
Tid vilde befordre det til Europa .... d. v. s., at ogsaa i dette Tilfælde (hvor 
de to Distancer er af nogenlunde samme Længde) tilbagelagde et Brev 
den sidste Etappe ti Gange saa hurtigt som den første, takket være Flyve

maskinen. 
Da jeg havde været tre i\laaneder paa Tahiti, og Situationen blev 
endnu alvorligere i Europa, var jeg ved at fortvivle over den elendige 
Forbindelse, den eneste der fandtes, og af hvilken alle var afhængig . 
.Jeg ønskede mange Gange, at jeg opholdt mig midt inde i Sahara -
hvor man jo hvad almindelig Transport angaar bogstaveligt talt er 
afskaaret fra Omverdenen. Men i Sahara havde man i <let mindste 
Luftforbindelsen, der i hvert Fald een Gang om Ugen anløb selv de 
mest øde beliggende Steder i det uendelige Sandha\'. 
Vi er saa tilbøjelige til at regne de senere Aars vidt fremskredne 
Teknik indenfor Radio og Flyvning for en Selvfølge, at den kolossale 
Betydning af disse det tyvende Aarhundredes Opfindelser først gaar 
op for os, naar vi landsættes paa en »øde 0« - men det første 
Skridt til ogsaa at inddrage de »øde Øer« i Verdens vidtomspæn
dende Flyvenet er jo forlængst gjort med Aabningen af Pacific
Ruten mellem San Francisco og Hong Kong via de smaa Sydhavs
øer Wake-island og Midway-island, der, indtil Pan-American Air
ways' Folk okkuperede dem, var ubeboede. Del amerikanske 

'lt"uftpostbreve fra forskellige Egne af Verden; fra oven ses: Tahiti, 
~ Argentina, Sudan. Hollandsk Indien, Cura{:ao, Malaya, Danmark. 

• c.C • 
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Selskab i Samarbejde med Imperial Airways prøveflyver nu en Forbin
delseslinie, som skal løbe mellem Australien- New Zealand via nogle 
Smaaøer i det sydlige Stillebav til Hawaii og derfra til Amerika. Allerede 
nu gaar der Rygter om, at de Forenede Stater har Planer om at »okku
pere« den franske Besiddelse Maquesas-Øerne for med Tiden at oprette 

' 

endnu en Luftrute mellem Panama og Samoa, via Marquesas og Tahiti. 
Oe, der har fundet deres Utopia i det fredfyldte Tahiti, hilser ikke 
disse Planer med Begejstring - den Civilisation, de flygtede fra, vil 

POor.....,.,~ ~ da med eet Slag blive bragt ind ad Døren til dem. 

Ejv~nd Chr1ajenaen, 

Det stik modsatte var Tilfældet, da jeg for nogle Aar tilbage 'sad paa 
Mindanao - den sydligste af Philippinerne. Et Jordskæh· og derpan 
følgende Oversvømmelse i Nærheden af Byen Davao krævede en 
Masse Ofre og i Hundredvis af Saarede. De tre fast stationerede 
Læger rekvirerede pr. Telegram Lil Manila Kilovis af Forbindsstoffer 
og nye Forsyninger af Medicinalvarer, kirurgiske Instrumenter og 

Sygeplejersker. . . . fire Flyvemaskiner, som betjente Ruterne i det 
philippinske Arkipel, ankom godt seks Timer senere fra Maniln mecl 
det rekvirerede Materiale, og herved ble,· i Hundredvis af lemlæstede 
Indfødtes Liv reddet. 
Den philippinske Luftrute muliggør, at den Læge eller Planter, som er 
stationeret paa Mindanao f. Eks. - et af Verdens mest øde og ucivili
serede Steder, faktisk har Forbindelse med hele Kloden pr. Luftpost, 
idet Manila jo er den næstsidste Station mellem Amerika og Kina. 
Under et Ophold i sidstnævnte Land blev jeg i Chungking af en ind
flydelsesrig Kineser betroet en Pakke Bre,·e, som var af største Vigtighed 
for hans omfattende Virksomhed, og som han bad mig viderebesørge 
fra Hong Kong, hvortil jeg fløj med China National Aviation Corporation. 
Paa knapt seks Timer var jeg med Brevene i Hong Kong, hvor de blev 
forsynet med britiske Frimærker paa J(ai Tek-Flyvepladsen. Her stod 
allerede Imperial Airways' »Dorado« parat til at flyve til Penang i Malay-

staterne, og med stor Beredvillighed fra de engelske Flyveautoriteters Side 
medtog man Kineserens Breve, skønt Postsækkene allerede laa forseglede 
i Maskinen. Otte Minutter efter min Ankomst til Kai Ten startede »Dorado« 
mod Malaystaterne via Fransk lndo-Kina, og i Penang vilde Kineserens 
Breve halvandet Døgn senere blive omladet i en af de store Rutemaskiner, 
som flyver mellem Australien og Europa, og fem- seks Dage efter vilde 
hans Forretningsforbindelse i London have Brevet. Kineserens Brev til 
et Firma i Amerika afgik to Dage senere fra Hong Kong med Pan Ameri
ean Airways over Stillehavet .... seks Dage efter var det i San Francisco. 
Og hans Brev til Australien var i Brisbane en Dag før hans førstnævnte 
Brev (begge omladet i Penang) var i London I 

Indenfor en halv Snes Dage havde hans Breve naaet tre Verdensdele 
- afsendt fra det fjerntliggende Chungking. 

En ung, nygift schweitzisk Frue udtalte til mig i London, hvor hun 
opholdt sig paa Ferie, at det takket være Luftposten ikke var slet saa 

svært at feriere i Europa, mens hendes (meget forelskede) Mand sled i 
den bagende Tropehede paa Madagascar .... hver Uge modtog og af

sendte de Breve til hinanden. Præcist ankom hendes Breve til den store, 
grønne 0 i det Indiske Ocean, og lige saa sikkert ankom Posten fra hendes 
Mand til London, efter at have tilbagelagt det kolossale Stræk fra Mada

gascar over det indiske Ocean via Kongo, Senegal, Sahara og Algier - gen
nem hele Afrika paa en lille Uge! 
Med Damper vilde det have taget fire-fem Gange saa lang Tid hver Vej ..... 
Det siamesiske Folk var med Rette stolte og glade, da deres moderne Lufthavn 
udenfor Bangkok blev aabnet. Skønt Birma og Siam har Grænser fælles, 
findes ingen Forbindelse mellem de to Lande, da Anlæggelsen af en Vej 
umuliggøres af de topografiske Forhold. Og i gamle Dage har man derfor 
været henvist til at sende sin Post fra Bangkok til Rangoon med Toget 
Syd paa til Penang og derfra med Damper Nord paa videre til Birmas 
Hovedstad - en lille Omvej paa godt fire Oage .... nu befordres snu 

I denne Række ses: Panama, Indien, Tahiti, Ceylon, Malaya, Martinique. 



godt som daglig Posten mellem Bang
kok og Rangoon paa mindre end 12 
Timer. 

Javanske Familier, hvis Medlemmer 
er draget paa Pilgrimstur til Mekka, 
bruger selvsagt Luftpost, naar de 
korresponderer med Pilgrimmene. 
Fra Batavia sørger den hurtige hol
landske Maskine for at bringe Bre
vet fra Bagdad paa fem Dage, og her
fra flyver paa smaa syv Timer bl. a. 
den ægyptiske Misr Airlines det vi
dere til Cairo via Palæstina, og fra 
Ægypten til .Tidda og Mekka i Ara
bien. Formuende Pilgrimme fra Sy
rien , Ægypten, Sudan og Iran an
vender forøvrigt udelukkende FlyYe
maskine nu om Dage til dere" Pil
grimstur, ligesom travle Turister gor 
det to Timers lille »Hop« fra ,Jaya til 
Hjertet af Bali med K.N.1.-L.M. Og 
jeg kender balinesiske Fyrstesønner, 
som udelukkende anvender FlyYe
posl, naar de korre!->ponderer med 
hollandske eller engelske Venner paa 
Sumatra, i Malaya eller i Europa. Der 
er heller ikke noget i Vejen for, at en 
Hovedjæger paa Borneo kan anvende 
Flyvepost, hYis han da kan skrive 

Luftf arff orsi k ringer 

I 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central t 2793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

P. 4. 

langs hele Borneos Østkyst løber en 
Rute fra Bandjermasin til Tarakan, 
hvorfra der er videre Forbindelse til 
Philippinerne. 

Fornylig sendte en udenlandsk 
Ambassade i Kabul i Afghanistan 
nogle Dokumenter med Luftpost til 
Berlin . . . . . . 36 Timer efter Afsendel
sen var Dokumenterne i Tysklands 
Hovedstad ( I), efter at være blevet 
fløjet over 1001 Nats Æventyrlande 
- Afghanistan, Iran og Iraq. 

Et af vore store Firmaer sender bl. 
a. tekniske Tegninger og Planer ad 
Luftvejen til Portugal, og med den 
Hastighed, vi nu er saa vant til, for
bavses man ikke, naar man erfarer, 
at et Brev pr. Luftpost fra Køben
havn til Lissabon kun tager tolv Ti
mer! 

Da jeg spurgte, hvor meget hurti
gere dette var end Befordring med 
Skib eller Jernbane, svarede min 
Hjemmelsmand kort og godt: >Aner 
det ikke. Vi har aldrig drømt om al 
anvende andet end Flyvepost.c 

I gamle Dage var >de hvide Plet
ter paa Landkortet - uudforsket 
Territorium« en yndet Udtalelse 
blandt Etnografer og Antropologer ... 
Pletterne er forsvundet, de er udf01·
sket, og Flyvenettet har spændt sine 
Traade over dem. Det er ikke saa for
færdelig mange Aar siden, at man 
nærede visse Betænkeligheder ved at 
foretage den lange og besværlige Rej
se til Abyssinien med Damper gen
nem det Røde Hav og med Verdens 
mest rædselsfulde Jernbane fra Dji
bouti til Addis Abeba. Breve var ofte 
Maaneder om at naa deres Bestem
melsessted - i Dag kommer Posten 
fra Europa til dette Afrikas vildeste 
Land ad Luftvejen paa tre-fire Dage I 

Det sydamerikanske Fastland er, 
ligesom Afrika, gennemkrydset af 

De berømte 

Luftpostruter med direkte Forbindel
ser til Vestindien, Central-Amerika, 
U. S. A., Canada og Europa, Asien og 
Afrika. Syd-Atlanten overflyves af de 
store Postmaskiner til Rio de Janeiro 
paa faa Dage; en Mand i Kenya eller 
paa Zansibar, der vil sende et Brev 
lil en . Ven i Chile, kan blot be
nytte den sydafrikanske Luftrute, 
som korresponderer med Kongo-Se
negal-Ruten, der igen har Forbin
delse med Atlanterhavsruten, som la
der et af de sydamerikanske Selska
ber viderebesørge Posten over An
desbjergene til Chile, Ecuador eller 
Colombia. 

Alle fem Verdensdele, alle Verdens
havene gennemkrydses af Luftruter, 
over Jungle og Ørken bringes de 
mange Millioner Breve, over AUan
ten, Stillehavet og det Indiske Ocean, 
over Bjerge og Floder og pulserende, 
moderne Hovedstæder og over stille, 
fredfyldte Landsbyer i tropiske Zo
ner. 

Aar for Aar har Luftpostruterne 
formindsket Afstanden mellem al 
Verdens Folkeslag, mellem Forret
ningsfolk og Statsmænd, mellem for
lovede Par, hvem Tusinder af Kilo
meter skiller. 

Netop som disse Linier skrives, er 
det store Ragnarok brudt ud i lys 
Lue. Alle de mange Millioner paa 
Kloden er pludselig afskaaret fra hur
tigt at kunne sætte sig i Forbindelse 
med hverandre . . . . . . Luftpostruterne 
er overalt standset. 

Den kommende Tid vil give os el 
tydeligt Bevis paa den Værdi, Luft 
posten har haft for hele Menneske
heden - nemlig fra den Dag, vi mod
tager et Brev fra England og opda
ger, at det har taget hele tre Dage at 
naa København I 

Erling Bache. 

P. 4. L. 

HUSUN 
Aperiodishe Kompasser 

ALFRED RAFFEL A/s København C.6395 
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Det er slet ikke dyrt at flyve med 

og dog tilfredsstiller denne 

smukke Maskine ethvert Krav til Flyve

evne og Komfort! KZ li Kupe har 

en Rejsehastighed al 175 km i Timen 

SKAN Dl NAVi S K 

AERO INDUSTRI A/s 
Aalborg '- --_d_--
71 02 ~ -

København 
Kastrup 868 

DANSK FLYVNINGS 

HISTORIE 

Nedsøi p.,.1s K .... I.SO 

-BENZIM
PETAOLEUM 
-PARAFFIH
BU.MDSELSOLIE 

FORENEDE OLIE KOMPAGNI 3/s 

BRUG 

FAAS I ALLE LUFTHAVNE JORJ)E" OVER 

HELLE.SE.NS 
T0R-C.LEJVENT 

* kendt 

som 

ældst 

og 

bedst 

* 

* 50 
Aars 

teknisk Forekn. 

og 

praktisk Erfaring 

* .... , .. 
Amsterdam Pam 
Antwerpen Rewal 
Athen ØeJtl•T!t 
BarceloDII Rip 
Bern Rom 
8ll baa Rotlerdam 

•c Opl1s1 

f=~n• ~= a::ro I T•ngaoytka Port of Spl!D 
Togoland Punta Arena• 
~ ~

0
Jane1rø 

Ru1&ecbuk 
Stockholm 
V1l11U. 

ben& Warnan 
elatnrføn Wien 

~~=aUnopel ZalfOb 
Llbau Baogll:ot 
Ll6p Bataria 
Llaiaboa Belnlth 

l:°~: 8:r!u~ 
LmcembourlJ- Oan&oa 

OlaUHD Oolombo 
Madrid BarblD 

~ ... ="' 
.,,, .. 

Bollvla B&Judor 
Brltiak Oulana Santo Domlni:rn 
Buenoa A1rea Sao Pluto 
Oolombll Valparatso 
Oosta Rica Venezuela 

Adelaide 
Auekl&nd 
Brlabane 
Obm1c111uch 
Dunod!D 
Bobu1 
Launoeatan 
M'elboume 
Penb =-
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ITALIENS CIVILL UFTFART 
ALLEREDE i 1914 blev der i Italien 

foretaget Poslflyvni nger mellem 
Hom og Neapel og mellem Milano 
og Venedig, og nogle Aar senere 
oprettedes nogle Søluftruter langs K~·
:..terne og tværs over i\liddelhavet. Op
rettelse af Landlurtruter var ikke mu
ligt i større Stil i Begyndelsen, fordi 
der endnu ikke fandtes Luftfartøjer, 
der med Sikkerhed og tilfredsstillende 
Regelmæssighed kunde overflyve Al
perne:.. og Appeninernes Bjergkæder. 

Den 31. December 192li, der maa 
betegne:.. som den italienske Lufttra
fiks første Aar, udgjorde Luflrutenel
tet iall 3844 km. Deriblandt var der to 
internationale Forbindelser, nemlig 
til Wien og Athen/Stambul. I 1928 
blev der startet flere forskellige, ci
Yile Lufttrafikselskaber, der hver for 
sig havde sit Arbejdsomraade, og som 
vedligeholdt Luftforbindelser mellem 
Italien og forskellige andre europæ
iske Lande samt med Østen. Del 
største af disse var Selskabet S. A. 
i\1. ( Societa Aerea i\lirlterranea), 
der ejedes og kontrolleredes af Sta
ten, og det optog efterhaanden :tlll 
de ovrige Lufttrafikselskaber, !'>aale
des al der i 1934 kun var eel .~Lori 
Selskab tilbage, der varetog al den 
italienske indenrigs og udenrigs 
Lufttrafik. Samtidig ændrede~ Sel
skabets Navn til Aia Ulloria, og i de 
Aar, der er gaaet siden Sammenslut
ningen, har Aia Littoria udført et 
meget stort og dygtigt Arbejde for den 
italienske Lufttrafik. 

A{gan{fshallen i Milano's Lufthavn. 

Oversigt over Lufth•afikcns 
Udvikling. 

Med nedenstaaende Tal gives der 
en Oversigt over Lufttrafikens Frem
gang fra det egentlige Begynderaar 
1926 til 1938, idet der af Pladshen
syn kun er medtaget et Par mellrm
liggende Aar. 

I denne Forbindelse skal ogsaa 
nævnes den store Fremgang, der er 
sket paa Luftruterne mellem Italien 

Hulenet i km ... .............. ........... 

og dets afrikanske Besiddelser. I An
ret 1936/37 blev der paa disse Stræk
ninger gennemfløjet ialt 1.800.000 
km og befordret 17.180 Passagerer, 
og Anret efter var disse to Tal oppe 
paa henholdsvis 2.:i00.000 og 28.425. 

Materiel. 
Medens der i Begyndehen i stor 

Udstrækning anvendtes tysk Materiel 
(Fokker), .funker og Dornier), be
staar hele den nuværende civile 
Luftflaade saa godt som udelukken
de af italiensk Materiel. Der findes 
endnu enkelte udenlandske Typer, 
men de vil forsvinde efterhaanden 
som Materiellet skal fornyes. 

Civilluftflaaden omfatter Materiel 
fra følgende Firmaer: Borea, Breda, 
Caproni, Cant, Fiat, i\facchi og Sa
voia, og den tæller over eel Hundre
de Enheder. Deraf kan Typerne S. 
73 og S. 74 medføre henholdsvis 18 
og 27 Passagerer med en Marchha
stighed paa 330 km /T, og begge Ca111 
Typerne, Z-505 og Z-506, flyver med 
en Marchhastighed paa 350 km lT. 
Samtlige moderne Typer har med 

1926 1928 1934 193R 

3.844 8.lili4 17.640 4(i.(i(j!) 
Fløjne Kilometer ··· •··········· · ······ :i2:U22 1.!!!)1.811!! 4.403.041 13.594.R!J0 
Passagerer ··········· ··················· 3.991 1fi.62!l 40.930 142.60 I 
Post i kg ····· ··· ·· · ·· · ·· ·· · ········· · ·· ·· 1.fi72 !l.880 fi(i.481 480.375 
fiods i kg ........ . .... . ................... 10.453 (i0.508 184.537 570.44(i 

Oversigt ova den italienske Lufttrafiks Udvikling. 
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·fuld Last en Rækkevidde paa over 
1000 km. Af Ala Lilloria's Flyvema
teriel er de 40 Søluftfartøjer og de 
59 Landluflfarløjer, og dertil hører 
581 Motorer med en samlet Ydel~c 
paa 16!!.900 HK. Til Brug for Udvi 
delse og Fornyelse har det endvide
re følgende Luftfartøjer under Byg
ning: 12 Landfly,•emaskiner S-75 (18 
Personers), 7 Søluflfartøjer Can t Z-
50li (14 Personers) og 3 Søluftfar
tøjer M. C. 

Overvundne Vanskeligheder. 
Paa Grund af Terrænvanskelighe

der, Klimaet og de forskelligartede 
Veje, Luftruterne maa følge, dels over 
Land og dels over Hav, har den ita
lienske Lufttrafik haft Vanskelighe
der at overvinde, som mange andre 
Lande ikke har kendt til. Passagen a r 
Alperne og Appeninerne, Overflyv
ningen af Middelhavet, Flyvningen 
langs den lybiske Kyst og langs Ni
len til italiensk Østafrika, og Flyvnin
gen over den ætiopiske Højslette for
drer forskelligartet Teknik og Frem
gangsmaader. 

Landingsproblemet giver ogsaa 
Anledning til Vanskeligheder. Her er 
to Eksempler: I Genua, der er et Tra• 
fikknudepunkt af største Betydning, 
er der ingen Landingsmuligheder for 
Landluftfartøjer; paa Rhodas deri 
mod, som ogsaa er el meget vigtig t 
Trafikcenter, er der kun Mul,ighed 
for regelmæssig Luftfart med Land
flyvemaskiner. 
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De begrænsede Landingsmuligheder 
i Sølufthavnene ved Benghasi, Cagli
ari og Tunis nødvendiggør Anven
delsen af mellemstore Søluftfartøjer, 
og Kyststrækningen ved Adriaterha
vet mellem Trie~t og Zara, hvor der 
s let ikke kan anvendel> Landfly,·c
maskiner, tvinger Luftfartselskaber
ne Lil al benytte smaa Søluftfartøjer. 

Alle disse geografiske Forhold for
hindrer ikke alene An~kaffelsen af En
hedsmateriel, men de forhindrer og
saa Anvendelse uf større og mere for
delagtige Flyvemaskinetyper. Trod~ 
Vanskelighederne er Lufltrafiken 
imidlertid blevet gennemført med 
eksempelvis Sikkerhed og Regelmæs
s ighed. 

Civilluftfa1•ten i italiensk Afrika. 
En anden meget vanskelig Opgave 

var Etableringen af Luftrutenettet i 
italiensk Afrika. Alle de vigtigste 
Lufthavne i Ætiopien ligger enten 
meget højt - fra 2000 111 og derover 
- eller de ligger i Dale, der er om
give! af høje Bjergk,cder. Og dertil 
kommer, at det grundet paa meteo
rologiske Forhold, meget ofte er nød
vendigt at flyve i over 5000 m's Højde. 

Disse Forhold har nødvendiggjort 
Anvendelsen af Motorer, der har de
res største Ydelse i store Højder, og 
det samme har forøvrigt ncret Til
fældet paa Ruterne over den lybiskl• 
Ørken, paa Grund af de vældige 
Sandskyer, der naar op i flere Tu
sinde Meters Højde. 

Den tynde Luft over de højtlig
gende Flyvepladser i Ætiopien med
fører ogsaa, at Luftfartøjernes Laste
evne forringes. Starttilløbet i den 
tyndere Luft bliver ogsaa forlænget, 
men del raades der Boel paa ved An
vendelsen af Maskiner med s tørre 
Bæreflade, der tillige er udstyret 
med Propeller med stilbare Blade. 

Det vanskelige Klima og de be
sværlige Terrænforhold har imidler-

En af Aia Littoria's llangarbygninger med de nyeste 
italienske 1'ra{ik{lyvemaski11er. 

tid ikke haft nogen skadelig Indvir
ken paa det anvendte Flyvemateriel, 
og heller ikke de store Temperatur
forskelle har kunnet skade Materiel
let. Pau de ætiopiske Flyvepladser, 
hvor Fly,·emaskinerne maa overnatte 
under aaben Himmel, veksler den 
luve natlige og fugtige Temperatur 
med Dagens stegende Solvarme og 
usædvanlige Tørhed, og alligevel har 
Flyvemaskinernes Beklædning kun
net modstaa disse Svingninger. Som 
Bevis herfor stuur, at de anvendte 
luvvingede Monoplaner i Løbet af 2 
Aar har været i Drift over 2000 Fly
vetimer uden at have nogen ),ærlig 
Overhaling behov. 

Pel'sonel. 
I 1926 var det flyvende Personel, 

Luftkaptajner, Trafikflyvere, Naviga
tionsofficerer, Telegrafister og Flyve
mekanikere, alt i alt 70 Mand. I_ Dag 
er der over 300. De fleste er udgaaet 
fra den italienske Hærs Luftstyrker. 
og nogle af Flyverne er endog be
rømte Krigsflyvere fru Verdenskri 
gens Tid. l\Iunge er >Flyvem illionæ
rer« og talrige af de yngre nærmer 
sig l\Iillionen, og om dem alle lrnn 

del siges, at de er i Be!>iddels,e uf den 
flyvemæssige og navigationsmæ),s igc 
Dygtighed, der klarer de aller van
skelig!>le Situationer. De mange vel
lykkede italienske Langfly,·ninger har 
skabt Respekt om de italienske Fl~•
veres Navne, og ikke :,au fua af dis"c 
Pionerer er nu med til at udhyggl' 
det italienske Luftrulenet. 

Atlantel'havsh•afikcn. 
Til Slut et Pur Ord om Lufllrafikcn 

over Atlanten. Inden ret længe vil en 
italiensk Luftrute til den nye Verden 
blive til Virkelighed. I adskillige Aar 
har der været talt om en Luftrute fm 
Italien til det latinske Amerika, og 
mange Enkeltflyvninger har allerede 
været foretaget. Her skal f. Ekl>. 
nævnes >Ba/bo Eskadrillens« FlyY
ning med 12 Maskiner fra Rom til 
Rio de Janeiro, og en milittt>r Pa
lrouilleflyvning med 3 Savoia ;\lar
chetti S 79, der overfloj Sydatlanten 
paa en Rekordtid af 8 Timer 20 i\li
nuller, og hvor Føreren uf den ene 
l\la:,kine var Commander Bruno Mus
so/ini. Og dertil kommer andre Nav
ne som De Pinedo, Ferrarin, IJel 
Pretc, Maddalena m. fl. 

Savoiu Marchetti S.M. 75 med tre Alfa Romeo 126 R.C . • H å 750 H.I{. 

Præs identen for Aia Littoriu, Um
berto 1(/inger, der selv er uddannet 
Flyver, førte i l\Iarts 1938 et Cant 
Z-50Ci Søluftfarl~lj fra Rom til Buenos 
Aires, og indledte hermed de førte 
Forhandlinger om Koncess ion paa 
regelmæssig Flyvning mellem Rom og 
Sydamerika, og i Mart~ ;\faaned i Aar 
afsluttedes de endelige Forhandlin
ger mellem Italien og Argentina. Det 
vedtoges, at Aia Littoria skulde tra
fikere Ruten een Gang ugentlig, og at 
den første regelmæssige Beflyvning 
skulde finde Sted 9 l\Iaanerler efter 
Koncessionen var givet. Trafikflyvemaskine til 18 Pa.~.mgerer. 

315 



IT KGL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB 
l{ontor: Dngmarhus, l{bhvn. V., T lf. C. 72'l0 - Selskabet fremskaffer Carnet til Flyvning 
i Udlandet - Ucturhcjder lluter - Fremska ffer l{ortmotcrioler til Flyvning i Udlundct 
Anviser juridisk og teknisk Assistance - Bibliotek - Ticlsskrifler - Foredrog 

Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskabs 
Legat for forulykkede skandinaviske Flyveres trængende Efterladte. 

D ET bekemllgores herved, at 
en Legatportion paa 40(1 

Rr. inden Udgangen af delle 
.\ar kan uddeles Lil en forulyk
ket dan~k Flyvers trængende Ef
terladte, navnlig Hu.~tr11 eller 
Børn. 

.-\nso11ni11ysblankel kan 0111 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Foredragsaften med Film. 
Torsdag den 9. November Kl. '.W 

i Nationalmuseets Foredragssal, Ind
gang Ny Vestergade 10. 

Erling Bache: 
En Flyverejse Kobenhavn-Berlin-Rom retur. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Fra Dansk SvæveØyver Union 

SLAGELSE FL YVEKLUB 
meddeler, al de har faael gudkemll 

Eksercerpladsen ved Slagelse Lil begræn
set Svævetlyvning og desuden cl Omraa
de ved Klinteby Yed Sjællands Sydvesl
ky~l Lil Ha ngflyvning. Klubben har me
gen Glæde ni' del Plan, de i Sommer køh
le af Fugl, Vordingborg, - lad os haabe 
paa nogle Sondngc med Sydvestenvind 
ug paa nogle gode Hcsullalcr fra denne 
Hang 

* 
VIUOIUi SVÆVEFLYVEKLUB, 

der blev starlet i Februar lU:19, mcl<lrr 
0111 gud Fremgang. Klubben har faact ud
dannet en Lede r pna \Villy Jensens Fly
,·cskole i Lonslrup, nemlig Ingvard .Ja
cob~cn, sum her lug s il B-Cerlifikal. Nu 
har KlublJen alle rede 2 A- og 2 B-Cerli
fikaler og fl ere er parate Lil Prøverne. 

El Par Uheld af mindre Art har for
aa1 ~aget kortere Standsninger i Klubbens 
Flyvninge r ; cl'l cr det sidste Havari be
nyttede~ Lejligheden til al bygge Baad 
paa Planet, en •Grnnau !J • , hvilket har 
l urugcl Plnneh Glidelal ganske betyde
ligt. De længste Flyvninger, del har pra•
slcrel, ligger paa ca. 3 Minuller. 

Klubbens Danielsen er Hutebilejer P. 
Hansen, der har foræret den en •ud
gaacl • Butcbil med en særdeles anven
delig Motor, Packardt 120 HK.; Karosse-
riet anvendes Lil Materialer. F. R. 
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omkes f aas paa Selskab els Kon
tor, >Dagmarhuse, mellem Kl. 
16 O{J 17. 

,lnsogning med fyldige Op
lysninger skal være indleveret 
til Selskab et inden 15. No
vember. 

B e s I y re Is e 11 • 

U NIONEN gør opmærksom paa, at Au 
tospil er stationære Motorer; de 

maa under de herskende Benzinrestrik
tioner absolut kun anvendes Lil selve 
Optrækket, aldrig til Kørsel over Flyve
plads til Startstedet eller lignende. 

* 
INSTRUKTØRENS ADUESSE 

er indtil videre ændret Lil Sjællandske 
Flyverafdeling, Lejren ved Værluse. Telf. 
Ballerup 325, Lokal 22. 

*" 
ET TILBAGEBLIK TIL LØNSTIWPLEJ-

REN 1939. 
(QTOHE var vore Forventninger Lil Lej
~ ren i Lønslrup dette Aar, ikke mindst 
fordi vi fik saavel tyske Instruktører som 
moderne lysk Materiel nt arbejde med. 
Hverken Instruktørerne, Fengells ug 
Wellslein, eller Materiellet skuffede paa 
nogen Maade, tværtimod; men der vur 
forskellige andre Ting, der bevirkede, al 
de opnaacdc Resultater manskc ikke kom 
paa Højde med, hvad vi havde ventet. 
Først og fremmest •snød • Vejret som 
bekendt del meste af Tiden, og da selve 
Flyvepladsen ved Lejren kun tillader 
Start med lllolormaskine i bestemte Hcl
ninger, var det Lil Tider yderst vanske
ligt at udnyllc de herskende Forhold Lil 
Bunds. Resultatet blev da ogsaa, at Flyv
ninger med Flyvemaskinslarl blev forla!(I 
Lil Aalborg Lufthavn. 

Vi har gjort den Erfaring, al Lcjrc11 
er ideel for Hangflyvning, dens Hang er 
nbestridl den bedste i Danmark, og Lil 
Skoling til , Ae og •B• Flyvninger er 
Pladsen udmærket egnet i de fleste Hcl
ningcr, men vi kan ikke regne med den 
som Motorflyveplads, naar vi er saa af
hængige af Vindretningen for Start med 
Motormaskine. 

Resullatet maa blive, at vi i Fremtiden 
maa lægge an paa Spilstarter med Gli
deflyvninger og Flyvninger i Hangcn i 
Lønstrup, og Flyvemaskinstarler, naar 
vi senere engang faar Hnadighed over 
Motormaskine, paa en anden Flyveplads. 

Den endelige Opgørelse viser iovrigt 
følgende Resultat : 

Sammenkomster 

» Danske Flyvere« 
i Sæsonen 1939-1940 

I Officersforeningens Selskabs
lokaler afholder" Danske Flyvere· 
følgende Sammenkomster i inde
værende Vintersæson: 

25. Oktb. 1939: Foredrag. 
15. Novb. » : Andespil. 
6. Decbr. » Foredrag. 
6. Jan. 1940: Optagelsesfest. 
7. Febr. » : Foredrag. 

28. » » Generalforsamling. 
13 . .Marts » : Sæsonafslutning. 

Generalsekretærens Telefon : 
Amager 1290. 

Autoslnrler 111 
Spilstarter a32 
Flyvcmaskinslæb 130 

lait Starter 573 

Hangflyvning j:! Timer 
Flyvninger efter Udlusning fra 

Flyvemaskinslæb 38 Timer 

Fuldstændig Liste over upnaaede Cer
tifikater kan endnu ikke opgives, da 
forskellige Aspiranter Lil O,·crland C m . 
m. endnu ikke har haft Lejlighed til al 
aflægge alle Prøver for Statens Luft 
fartstilsyn. 

Paa Turneen Danmark rundt over Vi
borg - Esbjerg - Odense - Købcnhav11 
- Rønne med den tosædede •Krunich 
udførtes efter Oplysninger fra Tureni. 
udmærkede Leder, Kaj Borch, inll !l fj 
Starter. 

Ved Flyvning fra By til lly, U Lil U, 
lilbngclagdes over 1000 km, sna del var 
ikke saa mærkeligt, at bunde Kaj Borch 
og de lo Tyskere Lil Slut mr temmelig 
•udfløjnc •. 

* 
L ØNSTHUPLEJHENS HEGNSKAB er 

nu gjort op. Budgcllcl balancerede 
som bekendt ikke som ønsket og bereg
net, hvilket for en stor Del skyldtes von• 
Uheld med Vejret pna Stævnedagene. 
Paa begge de Søndage, Unionen havde 
sammenkaldt Lil Stævne i Lonslrup, vai· 
Vejret saa slet, at Lejrledelsen saa si!( 
nødsaget til al aflyse; dog ccn Ting kun
de ikke aflyses, nemlig de Udgif'ler, der 
nu engang er forbundet med overhove
det at lilrellclæggc et Flyvestævne. 

Hcsullalct maalle blive Underskud, og 
Unionens Slamgruppe har maattet trans
portere et temmelig! stort Beløb over paa 
Lønstruplejrcns Indtægtskonto, nemlig 
det Beløb, der blev udbetalt efter •Gru
nau Bnby•ens Havari plus det, Gruppen 
fik ved Salget af det stærkt havarerede 
Plan til •Aviatorc. 

Denne Gestus har været cl føleligt Af -
savn for Slamgruppen. 

• 



FORSKELLIGE INTERNATIONALE REKORDER 
indenfor Svæveflyvningen 

DET har i de sidste 2- 3 Aar været 
meget vanskeligt at følge med i 

alle de Rekordflyvninger, der i de 
forskellige Lande er præsterede in
den for Flyvningens store Felt. Prø
ver man i Dag at sætte en Liste op 
over Rekorder alene inden for Svæ
rnflyvningen, faar man følgende in
leressante Liste: 

Uverlandflyv11i11g mod forud f astsal 
Maal. 

a) med eensædet Svæveplan. Rusland. 
Pilot Satcov. Svæveplan >Rotfront 
7c. 31/7 1939. 600 km. 

b) med tosædet Svæveplan. Rusland. 
Piloter Staknanovitz & Gorokhova. 
Svæveplan >Katachevc. 1/7 1939. 
395 km. 

Maalflyvni11g med Tilbagevenden til 
Startstedet uden Mellemlanding. 
Rusland. Pilot Kimelman. Svæve
plan >Rotfront 7c. 23/7 1939. 300 
km. 

Overlandflyvning uden forud bestemt 
Maal. 

Rusland. Kvindelig Pilot Klepiko
va. Svæveplan >Rotfront 7c. 6 7 
1939. 750 km. 

Højdeflyvning. 
Tyskland. Pilot Erich GHicker. 
Svæveplan >Kranichc, Juli 1939. 
92'00 m. 

Vw·ighedsflyvning. 
a) med eensædet Svæveplan. Tysk

land. Pilot Frantz Jachtmann. 

Codan 
Gummistøvler 

Svæveplan >Grunau Baby Ile. Maj 
1938. Paa Øen Sild. 40 Timer 55 
Minutter. 

b) med tosædet Svæveplan. Ty.~k
land. Piloter August Bodeker & 

Fratz Jachtmann i >Grunnau Baby JJ,r 
over Øen Sild. 

Karl Heinz Zander. Svæveplan 
>Kranichc. December 1938. Rosil
ten i Nordtyskland. 50 Timer 1:i 
Minutter. 

Det maa bemærkes, at det ikke med 
Bestemthed kan hævdes, at alle oven
nævnte Rekorder er absolutte og 
anerkendte Verdensrekorder, da del 
er Uddrag af forskellige Landes fag
lige Tidsskrifter. At Rusland er saa 
fint repræsenteret skyldes naturlig
vis i første Række, at de har dygtige 
Piloter og glimrende Materiel, men 
Landets uhyre Udstrækning giver 
dem absolut et bemærkelsesværdigt 
Fortrin fremfor mange andre Natio
ner i Konkurrencen om Rekorderne i 
de forskellige Former for Overland
flyvning. Man lægger Mærke til, at 
det er en kvindelig Pilot, der er Inde
haver af Rekorden i Overlandflyv
ning. Del er ikke et Tilfælde, at hun 
har denne Rekord, thi hun figurerer 
som en af de allerbedste ogsaa ved 
andre Svæveflyvninger i Rusland. 

Tysklands førende kvindelige Svæ
veflyver Hanna Reitsch er jo velkendt 
herhjemme som en haard Konkurrent 

til de mandlige Piloter; mon vi stadig 
i Fremtiden, i Lighed med disse lo 
store Lande, skal have Navnet paa 
vor førende kvindelige Svæveflyver 
med paa de Rekordlister, vi forhaa
bentlig engang kan sætte op ogsaa i 
Danmark? - vi haaber det og tror 
det. 

Endnu kan vi jo desværre >kun 
notere os Jens Eriksens Varighedsre
kord paa 12 Timer, men den er til 
Gengæld ogsaa skandinavisk Rekord. 

F. R. 

• 
Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab 

stiller forskellige Præmier i Udsigt. 

K D A S har vist Dansk Svæ
• • • • veflyver Union den 

Velvilje, at give Tilsagn 0111 en smuk 
Sum til Præmier, saavel til aarlige 
Præmier som til Vandrepræmier. 

Efter afholdt Bestyrelsesmøde har 
Un.ionen stillet i Forslag, at Beløbe! 
til Vandrepræmier anvendes til to Po
kaler, een for Højdevinding og een 
for Overlandflyvning, da vi som bt•
kendt allerede har en smuk Vandre
pokal for Varighedsflyvning. Samli
dig bar Unionen fore!>laael følgende 
Statutter: 

A. Højdevi1uli11g. 

Svæveplanet skal være forsynet med 
Barograf. Motorpilotens Atlestation 
for den begyndende Højde for fri 
Flyvning skal foreligge og tages til 
Følge. 

B. Overla11dflyvning. 

Den gennemfløjne Strækning skal i 
km være mindst 3 Gange saa lang 
som den, Planet ifølge dets Glidetal 
vilde kunne tilhagelægge fra den 
Højde, hvori den frie Flyvning er 
paabegyndt. Erklæring fra Motorpilo
ten som under A. Højdevinding. 

For begge Pokaler er foreslaaet: 

Indtil de er vundet til Ejendom, er 
de at betragte som tilhørende K.D.A.S. 
For at Pokalen bliver Ejendom, skal 
Rekorden indehaves 3 Aar i Træk. 

Unionen vil i >Flyv« meddele, naar 
Selskabets Anerkendelse af eller Svar 
paa denne Indstilling foreligger. 

Den aarlige Præmiesum, som Sel
skabet tillige har betænkt Unionen 
med, har Bestyrelsen for iaar anmo
det om at maatle raade over som et 
kontant Beløb, da Unionsarbejdet har 
været af instruktiv Art uden Konkur
rencemomenter, og da de forskellige 
Arrangementer har været meget be
kostelige. 

317 



DANSK MODELFLYVER 
FORBUND 

Ad re.se : ll\ariendalsvej 66, København F. 

AICTIKLEH FHA KLUBBEHNE. 

H USK al den bedste Kunlukl 111cllc111 
I·)an~k i\lodclflyvcrforbund ug Kluh

bcrne omkring i Landet er vor Hubrik i 
FLY\'. Send derfor allid Slof (og Billt•
dcr !I al Interesse fur Modell"lyvningen Lil 
Propagandalederen Erik G. Flensted, 
I~nglandsvej 38 C, 2., Kbhvn. S., nuar der 
~l,er noget indenfor Deres Klub .. \rtikler, 
l,0111 nn~kes oplugel, maa være Propagan
dalederen i IIændc ,cne,l den 5. i i\Iaa
ncden. 

KONKUHHENCEN 0.M W AKEI?JELD-PO-
KALEN 1939 I NEW YOHK. 

I Forbindebe med Verdensudstillingeu 
fandt ovennævnte for Alverd,ms i\lo

dclt lyvere kla~sisl,e Kunkurrrncc Sted, 
Sondag den li. August. 

,> Nationer deltog, nemlig U. S. A., Eng
land, Frankrig og Syd Afrika. 

Den næsten bcrumlc Yankee, Dick Kor 
da fra , Cleveland Balsa Bulehers • (Balsa
Slaglerel), startede først med den Flyv
ning, der skaffede ham og U. S. A. Sejren. 
Del var en fuldstændig vindstille Dag med 
!10° Fahrcuheil (32 Celsius). Kordas i\Iodel 
~leg lodret Lil Vejrs til en 1000 fect (:-100 
1111 i Luhcl af el Pur i\Iinuller og kom i 
Termik, medens Motoren trak emlnu. Er 
ler ,13 ;\lin. 29 Sekunder landede l\lodellcn 
ca. 3 km fra Slarlslcdel. Korda slog lo 
Fluer med cl Smæk, idel hun ~:1111l idig sal 
le ny Verdensrekord l"or \Vakdield-i\lo 
cleller, der I ilhorlc Englænde re n Hober I 
Copland med ca. 33 i\Iin. Konla, i\lodcl 
var af simpel Kassekun~lruklion med 
fældbare Blade. 

De fem furste Placeringer var : 
1) Dick Korda, U. S. A., 950,2. 
2) Fred Bowers, Kanuda, 272,(iH. 
3) i\I. Giovanni, Frankrig, 217,5:1. 
-! ) Hoberl Cupland, England, 211,3. 
j ) Norman Lccs, England, lliS,7. 

DE NYE HEKOHDHEGLEH 

SOl\l del tidligere har været meddell i 
, Flyv , , blev der paa Forbundets Gc

neralfor~amling i August, vedtaget nogle 
Hekordregler og Love. Di~i,e er nu udkom
met og er maaske allerede afsendt til 
de forskellige Klubber Landet over. naar 
delte læses. Alle :\ledlcmmer af Dansk 
)[odelflyver Forbund har Krav paa eel 
Sæl Love og Hckordrcgll•r, men del er i 
lige sna huj Grad de enkelte :\Icdlcmnwr, 
egen som Klubformændenes Pligt al ~orgc 
for, al alle bliver gjort bekendt med elll'r 
faar Love og Hegler. 

Lovene er lraadt i Krall fra og med 1. 
Oklohcr I !J3!), og vi haaher, ~elv 0111 vi 
maaske ikke ~lillcr alle Krav lilfrech, dog 

al de vil blive modtaget med \'elvilje, saa 
de nye Hesullater ikke maa slaa lilbagc 
f'or del , der e r hlc \'el præsteret cl'lcr de 
gamle Hegler. 

Dansk Modelflyver Fm·bund. 

ICEKOitDEH I SEPTEl\IBEIC. 
Kla~~e 4 a: 

Niels Hassing (Cirrus), ;\[odel N.-H. 0 1.1. 
Distmwe: 2300 m. Tid: 7 i\Iin. 1 i,\ Sek. 

Klasse 5 b: 
.I. Dommergaard (Cirrus), Model J.-D.-5. 
Distance: 650 m. (Gamle Hekord rnr sal 

for 2 Aar siden af Peer \Veishaupl). 
Klas~c 5 h, .Jonlslarl: 

Finn ,Johansen (Valby i\l. F.), P.-K.-11 
Tid: l Min. 45,2 Sek. 

Klasse j b: 
Paul Kuniss (Cirrus), Selvkonslruklion. 
Tid: 12 l\Iin. 42,3 Sek. 

Klasse 11 c : 
Aksel Zøylner (0 Z), Model S V.-H-1. 
Tid: 23 i\lin. 0,2 Sek. 

EN NY FORM FOH l\lODELFLYVE-
KONKUUHENCE. 

C ØNDAG den 2H. November afhold Pr 
i:5l Valby l\lodelflyveklub en saakaldl 
• Polflyvnings-Konk111-renee • , denne Fonn 
for Konkurrencer er noget Nyt i Dan 
mark, medens deu ofte har været prak
tiseret i Udlandet, den stammer oprinde
lig fra England, hvor den har vundet 
stor Udbredelse især som , Vinlerspm·I • 
- uel er nemlig en god lndendørsadspre-
de!\l'. ! 

Konkurrencen afholdes paa den i\Iaa 
dc, al man midt i en Sal eller stor Stue 
anhringcr en c. HO cm hoj Slang, oven 
paa hvilken der er anbragt el Kugleleje, 
til dette er der fastgjort en :I 111 lang 
Snor, der saa, fastgøres i l\Iodellcns en• 
Planlip, man starter nu i\Iodellen, og 
det er ganske overraskende Flyvetider, 
der kan opnaas paa denne Maade. 

Deltagelse i Valby i\Iodell"lyveklub~ 
Polflyvnings-Konkurrence er kun aaben 
for Motormodeller af indlil 60 cm 
Spændvidde og kun for i\Icdle111111er af 
Klubber indenfor Dansk Moclelflyverfor
bund. Anmeldelse og lienvendeiser sker 
til Valhy i\Iodelflyvckluhs For111and, .Jor
gen Frederiksen, i\IellP111loflp,•1·j 8, \ ' al 
hy, Telefon Valby li!l8. 

VALBY MODELFLYVEKLUB. 
Valby i\fodelfly,·ekluh afholdt 011~dag 

den J:l. Seplemher sin ordinære lil'llcral 
forsamling. 

Bestyrelsen konstituerede ~ig som 
folger: 
Formand: .lurgcu Frederiksen (G1•1walg1. 
Næstformand og Propagandaleder: Hel -

mut Nielsen (Nyvalg). 
Aage Fenger, Kasserer (Nyvalg). 
Sekretær Helmer Nielsen (Nyvalg). 
Flyve- og Værk~lechleder: Harry Ni e ls l'n 

(Nyvalg). 

Kordas Verdensrekordmodel, Spændvidde 110 cm. 

~ ,~- Original amerikansk Byggesæt til den Model, der opnaaede 

,; \ 
54 Minutters flyvetid, med Tegning, Lim og Propel, men 
ikke Dope og Motorgummi. Pris kun Kr. 6,26. 

" DANSK MODBLFLYVBINDUSTRI SKJBRN -- • 
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Vi beder Dem læse 
denne Spalte! 

Byggesæt til •FLYV« og •W• Modelsvæve, 
planer er at foretrække , fordi alle Delene 
er færdig tilsknarne, og dette gælder ikke 
alene Lister men ogsaa de mange Dele saa
som Hibber, ~lonteringsklodser, Spær o. I., 
snu intet Værktøj er nødvendigt til Byg
ningen. llerved opnaas at ~lodellernc kan 
udfores i et ~linimum af Tid og med cl 
~laksimum nfNujagtighecl. •FLYV« og »W« 
Modellerne er saa populære, fordi Begyn
dere kan bygge dem, og fordi ogsaa Videre
komne faar den fulde Glæde af at flyve med 
cle færdige Modeller. 

Har De ikke pruvet ~lodelsvæ,·etlyvning fur, 
kan vi anbefale vor »SUPER FLYV 2«, der 
kan hygges i Løbet af nogle fuu Timer, og 
som er meget nem at flyve. Den koster som 
Byggesæt l{r. 3.50 og som færdig Model 
l{r. 6.00. Bande Plan og Højderor er pro
filerede, og der 111eclfølger o,·erskuelig Teg
ning og udførlig Bmge- og Flyvevejledning. 

l{an num tænke sig en bedre Fritidsheskæf
ligelst• end Bygningen af Modellerne i de 
murkc Aftentimer og Flyvningen i den 
skønne Natur - og saa er det en rigtig Fa'r 
og Søn Sport! 

»FLYV l« 
Spæmlviclcle . . . . . . . . . . . . . . . IU cm 
Tegning . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 0,25 
Byggesæt . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 2.00 
Færdig Model . . . . . . . . . . . . Kr. 4.50 

»SUPER FLYV 2« 
Spænclvidclc . . . . . . . . . . . . . . . il c111 
Byggesæt . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 3.50 
Færdig Model . . . . . . . . . . . . Kr, 6.00 

»SUPER W 12« 
Spændvidde . . . . . . . . . . . . . . . \)7 cm 
Planbelastning . . . • . . . . . ca. 15 g/dm' 
Byggesæt . . . . . . . . . . . . . . Kr. 6.00 
Færdig Model . . . . . . . . . . . Kr. 18,00 

»W 17« 
klar til Beklædning 

Spæml\'idcl c . , . 1-tfi cm 
Planhelastn. ca . 18 g/dm' 
Byg11esæt .. Kr. 12.75 
Færdig Mod. Kr, 35.00 

Man hehu,•er ikke at skrive eller •FLYV • 
og • W • Modeller - De kan købes hos næsten 
alle Sports- og Legetøjsforhancllere samt 

Bog- og Papirhaneliere. 

En gros: ERIK WILLUMSEN 
5, Kranprinsensgade - København K 

Tlf. Central 9230 

• 
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Første Fyens-Modelflyvekonkurrence 
og dens Resultater 

AT god og sund Konkurrence er 
godt for en Sag, er der vist in

gen Tvivl om. Konkurrencen om 
Danmarksrekorderne har saaledes 
højnet de danske Modelflyveres Kon
struktions-, Bygge- og Flyvestandard 
i en saa stor Udstrækning, at dansk 
Modelflyvning nu er anerkendt 
udenlandske Modelflyverkredse. 

Men i Løbet af del forløbne Aar er 
de danske Rekorder blevet presset i 
den Grad i Vejret, at det er blevet en 
yderst vanskelig Sag al gøre sig gæl
dende. MFs nye Rekordregler med et 
s tærkt reduceret Antal Muligheder i 
Sammenligning med de forrige gæl
dende Regler, har ikke gjort det let
tere. 

llvad der gik forud. 

Efterhaanden, som der dannedes 
i\Iodelflyveklublrnr paa Fyn og >Op
land<, blev Interessen for en Fyns
Konkurrence naturligt forøget. 

I Slutningen af August nedsaltes 
der en Kommission blandt Odense 
l\[odel-Flyveklubs Medlemmer med 
Varetagelsen af ovennævnte Konkur
rence for Øje. 

Først i September udsendtes Ind
bydelser til samtlige fynske Klub
ber, samt Klubberne i Fredericia og 
paa Langeland. Stævnet blev henlagt 
til l\Iarslev Flyveplads d. 24. Septem
ber. 

Odense Model-Flyveklub havde be
vilget ca. 30 Kr. til Finansieringen af 
Konkurrencen. Resten af de frem
komne Udgifter blev dækket af el 
Startgebyr paa Kr. 0.50 pr. Deltager. 

Efter engelsk Forbillede anvendtes 
for første Gang her i Landet, saa vidt 
jeg ved da, en ny Stævne-Klasseind
deling efter Vægt. 

Efter den Inddeling deltes Motor
modellerne i 2 Klasser: 1) under 150 
g, 2) over 150 g, og Svævemodellerne 
i: 3) under 400 g, 4) over 400 g. 

Følgende Startmodeller blev be
stemt: 

Motormodeller: Start fra Linole
umsbane. 

Svævemodeller: Højstarl, maksimal 
Snorlængde 100 m. 

Konkurrencen skulde have begyndt 
Kl. 11, men et heftigt Regnvejr nød
vendiggjorde at man maalte udsætte 
den 2 Timer. 

Kontrollen af de odenseanske Mo
deller var allerede foretaget nogle 

Dage før i Klubbens Lokaler. De 
>udenbys« Modeller blev kontrolleret 
i Odense Svæveflyveklubs Hangar, 
som Konkurrenceledelsen havde faael 
Lov at laane. 

Ca. Kl. 13.15 kunde første Model i 
Klasse 1, Marius Schmidts R. X. 1 
starte. Det blev 29 Sek., Dagens bed
ste Enkeltpræstation i Klasse 1; del 
er derfor ikke værd at snakke for 
højt om de øvrige Præstationer i 
Klassen. 

Klasse 2 var en Smule bedre, idet 

Mogens Friis, Formand for Frede
ricia Il<. med >Superfine M.S.F. lf «. 

bedste Enkeltpræstation her var paa 
58 Sek. 

Det maa dog her indskydes, at det 
blæste mere, end de fleste Motormo
delflyvere fandt det ønskeligt. Men 
det er ingen Undskyldning, kun en 
Forklaring. 

Heller ikke i Klasse 3 fremviste!-> 
der Stjerneresultater. Dog laa de bed
ste Enkelttider omkring 1 Min. 40 
Sek., der maa siges at være hæder
ligt. 
. Skete der ingen Sensationer i de 

første Klasser, saa var del modsatte 
Tilfældet i Klasse 4. Ved 15.30-Tiden 
var Vejret det pragtfuldesle for Svæ
vemodeller: høj, blaa Himmel med 
talrige Cumulus-Skyer. Paa det Tids
punkt fløj der heller ikke mindre end 
tre Modeller væk, idet de af Van
dretermik førtes Syd paa. I den 
klare Septemberluft kunde Tidtager
ne følge Modellerne i henholdsvis ca. 
7, 5 1/2 og 31/2 Minutter. Selv om saa
danne Flyvninger er betinget af Held, 
er de dog ogsaa afhængige af velud
førte Højstarter. (Apropos Vejret: 

Vindstyrken var taget af efter Kl. ca. 
14.). 

Efter en Efterlysning i den altid 
velvillige fynske Dagspresse blev lo 
af de tre bortfløjne Modeller fundet. 
En F.J.2, der var forsvundet efter 7 • 
Min. 02,0 Sek., var landet paa en 
Pløjemark ved Hudevad, 5 (i km Syd 
for Marslev Flyveplads. En Strolch, 
der havde faaet noteret 5 Min. 32,0 
Sek., var landet i en Kreaturfold 3 
km uden for Ryslinge, en Distance 
Fugleflugtslinie paa 16 km. 

Vinderlis ten var: 

Klasse 1: 
Ærespræmie for bedste Enkellpræ
station: Marius Schmidt, Odense 
:\fodel-Flyveklub, R.X.1, 29 Sek. 
1. Præmie: samme, Gennemsnits
lid: 19 Sek. 
2. Præmie: Bjørn Thøgersen, 0. i\L
F., R.X.1 , 11 Sek. 

Klasse 2: 
Ærsepræmie: Hans l\[. Jensen, 0 . 
M.-F., R.J.7 »Diamondc, 58 Sek. 
i. Præmie: samme, 37,8 Sek. 
2. Præmie: Svend Wohlert, >Air<, 
Assens, SW7, 32,3 Sek. 
3. Præmie: Svend Skovlund. O.1\L-F, 
H.J.7 , Diamond«, 21,7 Sek. 

Klasse 3: 
Ærespræmie: Hichard l\L Jensen, 
O.M.-F., R.J.8, 1 Min. 43 Sek. 
1. Præmie: Jørgen Christensen, 
>Air«, J-C-1, 1 Min. 01,8 Sek. 
2. Præmie: Richard l\I. Jensen, 0. 
i\L-F., R.J.8, 51,1 Sek. 
3. Præmie: Svend Hansen, Svend
borg Flyveklubs Modelafdeling, F. 
J.1, 40,7 Sek. 

Klasse 4: 
Ærespræmie: Poul Jensen, >Frede
ricia Il<, F.J.2, 7 i\lin. 02,0 Sek. 
1. Præmie: samme, 2 Min. 38,7 
Sek. (bortfløjet). 
2. Præmie: Eivind Pedersen~ 0. l\l.
F., >Strolch «, 2 i\Iin. 17,3 Sek. 
(bortfløjet). 
3. Præmie: Chr. Nielsen, »Frederi
cia Ile, , Der grosse \Vinkler«, 1 
l\Iin. 27, 7 Sek. (bortfløjet). 

Ærespræmierne, 4 Byggesæt, skæn
ket af Dansk i\lodelflyveindustri i 
Skjern, var udsat for bedste Enkell
præstalion i hver Klasse. Første-Præ
mierne for bedste Gennemsnitslid 
var 4 Sølv-Dessertskeer, udsat af 
Odense i\[odel-Flyveklub. 

De øvrige Præmier var Byggesæt, 
Bøger, Tegninger m. m., skænket 
af >FLYV«, :Medlemmer af O.M.-F. 
o. a. 
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Bygning af 
Wakefield,.,,Mcdeller 

V ED Nordisk Modelflygtiivling gjorde 
de danske Modelflyvere bl. a . den 

Erfaring, at Kendskabet til \Vakeficld
modellerne er alt for ringe i Danmark, 
og da disse Modeller spiller en stor Rolle 
i de internationale Konkurrencer, har vi 
opfordret den kendte Modelbygger Hen
ning Schrøder til at give nogle gode Rnad 
ved Bygningen af disse Modeller. 

Bygning af Wakefleld-1\lodeller. 

Af Henning Schrøder 

Ulemper: 
a) Vanskelig Anbringelse af Planet. 
b) Ugunstig til Indbygning af Tandhjul. 

3) Kassekonstruktion: 
Fordele: 

a) Let at bygge. 
b) Let at reparere. 
c) gunstig til Indbygning af Tandhjul. 

Uh:mper: 
u) Hvis Stillingen i Luften e1· fo rkerl, 

Planformer: 

I. 

For Oversigtens Skyld er Vejledningen 
gjort saa skematisk som muligt, og vi 
begynder med 

s tor Luftmodstand. (________J 
Planet: 

2. 

Kroppen. 

Man skelner her imellem 3 Former, 
nemlig •Strømlinie•-, >Diamond •- og 
, Kassekonstruktion•. 

Hvilken af de tre Konstruktioner der 
er den bedste er det vanskeligt at udtale 
sig om, men de har hver deres Fordele 
og Ulemper. 

1) Strømliniekonstruktion. 
Fordele : 

a) Behøver paa Grund af gode aerody
namiske Egenskaber mindre I{raft til 
Fremdriften. 

b) Smukt Udseende. 

Ulemper: 
a) Vanskelig Konstruktion og Beklæd

ning. 
b) Tendens til at krænge ved Starten, da 

Vridningsmomentet ikke bremses af 
plane Flader. 

c) svær nt reparere ved Brud. 

2) Di:unond Konstmktion : 
Fordele : 

a) Temmelig let at bygge. 
b) Let at reparere. 

Man skelner imellem 3 Former. 

I) i\Iaagel'orm. 
Fordele: 

a) Smukt Udseende. 

Ulempe,·: 
a) Ugunstig for Stabiliteten. 
b) Vanskelig at bygge og holde nujaglig. 

W-Form. 
Fordele: 

a ) Yderst gunstig for Stabiliteten. 

Ulemper: 
a) Vanskelig at bygge og holde nøjagtig. 

V-Form. 
Fordele: 

n) Gunstig for Stabiliteten. 
b) Let at bygge. 

De bedste Planprofiler er følgende: 
Haf 32 - Eifel 400 og - Grant X-8. 

Det er yderst vanskeligt nt bestemme, 
hvilket Profil der er det bedste. Eiffel 
400 har den Ulempe, at det er meget 
tyndt i Bagkanten, det giver en svagere 
Konstruktion. Raf 32 og Grant X-8 tur
de være lige gode. I Øjeblikket er X-8 

Konstruktion af Kroppen (set forfra) 

Strømlinie
konstruktion. 
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Diamond
konstruktion. 

Kasse
konstruktion. 

C ) 3. 

4. 

5. 

6. 

1. Elipse-Form. 4. Maage-Form. 
2. Trapez-Form. 5. W-Form. 
3. Rektangulær-Form. 6. V-Form. 

• moderne • og er maaske og~aa mere 
stabilt end Raf 32. 

Anvend ikke •hjemmelavede « Profi
lerlll 

!øvrigt er Valget af Profiler og Kon
struktionen af disse temmelig vanskeligt. 
Jeg skal ved Lejlighed bringe Tegninger 
til de vigtigste Profiler og et Par Man
der, hvorpaa disse kan forstørres eller 
formindskes saaledes, at de kan afpasse8 
til ønsket Størrelse. 

Planformerne: 
Teoretisk er Elipsen den heldigste 

Form, den er dog vanskeligst at bygge. 

• 
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a) 

b) 

I Praksis regner jeg den rektangulære 
som •mere løftende« og •langsommere«. 
Denne Form er tillige langt den hurtigste 
og nemmeste at bygge og faa nøjagtig. 

GunsUgste Anbringelse af Planet. 
a) Paa Strømliniekroppe »Skuldervinget«. 
b) Paa Diamondkroppe •Højvinget•. 
c) Paa Kassekroppe •Parasolc. 

Stablllsator: 
a) Bærende: Profilet bør ikke være for 

højt, da Modellen i saa Fald presses 
nedad i Starten. Bedste Profil turde 
være Clark Y noget fortyndet. 

b) Ikke-bærende: Symetrisk ikke for højt 
Profil. 

Finne: 
Symetrisk eller Clark Y Profil. (Til 

Ophævelse af Vridningsmomentet). Are
alet afhængig af Kroppens Areal foran 
Tyngdepunktet. For lille Finne giver 
Tendens til •Rulning«. 

Propel: 
a) Friløb: Bremser Farten i Svæve

flugten, Glidevinklen bliver noget forrin
get. 

b) Fældbare Blade: Vanskeligere at 
bygge, giver god Glidevinkel, men meget 
hurtig Svæveflugt, meget vanskelig at 
trimme. 

Den hurtige Svæveflugt gør, at Model
len lettere flyver ud af Syne, og Landin
gen bliver haardere. 

Et 1 e t 1 ø b e n d e Friløb turde være 
det bedste. 

c) Størrelsen, Bredden og Stigningen: 
bør afpasses efter Modellens Konstruk
tion, Planbelastningen, Højden der øn
skes, Løbetiden der ønskes, og endelig 
om der anvendes Tandhjul. 

I Propellen ligger et af de vanskeligste 
Problemer, og det er næsten umuligt at 
give bestemte Regler for Udførelsen. Det 
beror paa en Øvelses- og Skønssag at 
finde den rigtige Propel til en bestemt 
Model, ofte maa man fremstille flere, 
før man naar til et godt Resultat. 

Man skelner imellem 2 forskellige 
»Slags«Modeller, 1) med bærende Stabi
lisator og 2) med ikke-bærende Stabili
sator. 

Paa Grund af større Bæreareal kan 
Modeller med bærende Stabilsator brin
ges til at flyve noget langsommere, men 

Gunstigste Anbringelse af Planet: 

- -
~ -

• 
c) -------~~-----TI 

a) Paa Strømliniekroppe: Skulder
vinget. 

b) Paa Diamo11.kroppe: Højvingel. 
c) Paa Kassekroppe: Parasol. 

TOSTRENGET: Da Strengene bliver tyndere, kan de tage flere Omdrejninger,' 
Da Strengene bliver snoet modsat - ingen Vridning! 

>KRAKS«: Tandhjulene sidder bagi, og Gummistrengen bliver derved 
2 Gange Afstanden mellem Gummikrogene! 

de er tillige ulige sværerere at trimme, 
og Begyndere staar sig derfor ved at be
nytte en ikke-bærende Stabilisator. 

Anvendelse af Tandhjul: 
Anvendelse af Tandhjul gør en Model 

vanskeligere at bygge, og det bør derfor 
overlades de. mest erfarne Modelbyggerc 
at eksperimentere hermed. 

De svenske Modeller til Nordiska Po
kaltåvling var alle forsynede med 
•Kraks• og de opnaaede derved længere 
Løbetid paa Propellen (ca. 1 Minut) , 
Stigningen bliver noget langsommere, 
men den samlede Flyvetid forlænges 
med ca. 30 %. 

Ved Indbygning af Kraks bliver Gum
mivægten temmelig høj, (ca. 110-120 
gr.) og hertil kommer Kraks, der vejer 
ca. 12 gr., og hvis hele Modellen skal hol
des nede paa 230 gr. er det nødvendigt 
at bygge overordentlig let. 

Vægten paa en af de bedste svenske 
Modeller (Magnui;sons) fordeler sig sig 
som følger: 

Krop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 gr. 
Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 gr. 
Ror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 gr. 
Understel . . . . . . . . . . . . . . . . 9 gr. 
Næseblok med Propel . . . . . . 28 gr. 
Kraks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 gr. 
Motor-Gummi . . . . . . . . . . . . 112 gr. 

lait .... 229 gr. 

Det fremgaar heraf tydeligt, at der skal 
hygges overordentlig spinkelt og .Model
lerne med Kraks er derfor næppe sær
lig egnede for det barske danske Klima. 

Det maa ikke glemmes, at Tandhjul 
skal løbe ganske overordentlig let, gør cif' 
ikke det, er de mere til Skade end til 
Gavn. 

Doping af Modellerne. 
Her kommer sikkert en Overraskelse 

til de fleste. Der anvendes næsten ikke 
Dope i Udlandet merc. Dope kan trækkl' 
Modellerne skæve, har Tendens til at bli
ve skjoldet og mat, og for det meste er 

Modeller, der er dopet, modtagelige for 
Fugtighed. 

Brug Zapon-Lakll - Det strammer 
ganske vist ikke saa meget, og det er 
derfor nødvendigt at beklæde stramt og 
eventuelt stramme med Vand, men saa 
giver denne Lak til Gengæld en dejlig 
glat skinnend~ Beklædning, der er uimod
tagelig for Vand. 

Trlmmlngen. 
Vi lægger alt for lidt Vægt paa Trim

mihgen herhjemme, sikkert fordi tl r f11·
ste er begyndt med Svævemodeller, der 
ikke behøver megen Trimming. 

Naar Svenskerne siger, at de bruger 
lige saa lang Tid til Trimmingcn af en 
Model som til Bygningen, er det næppe 
forkert. Ved at blive ved med at rette 
paa en Model, og ved at prøve med for
skellige Propeller, er det ofte muligt al 
faa en Model, der ikke ved første Øje
kast synes særlig velflyvende, til at flyve 
fortræffeligt. 

Husk blot eetll - Motormodeller skal 
til Vejrs, der ligger de store Muligheder 
for at komme i Termik og derved opnaa 
virkelige Top-Præstationer paa hele og 
halve Timers Flyvninger. 

De danske Modeller har hidlil næ~lcn 
alle fløjet med alt for lidt Gummi og 
har derfor kun alt for nøje fulgt Verset: 
•At blive ved Jorden det tjener os bedst< , 
men forhaabentlig er den Tid nu forbi. 

Det skulde glæde mig om denne lillf' 
Vejledning, der jo forøvrigt gælder for 
Bygning af næsten alle Motormodeller og 
ikke kun for Wakefield Modeller, kunde 
komme alle Landets Modelflyvere til 
Gt>de. 

Der er i Øjeblikket særlig Grøde net
op i Motormodelflyvningen, og forhaa 
bentlig er der mange Landet over, der vil 
lage alvorligt -fat, saaledes at Motormo
delrekorderne kan blive lidt mere for
delt. Altsaa mas paall - Konkurrence 
skal der til! li - Held og Lykke med 
Arbejdet til Vinter. 

H en n in g S c h r ø d er. 
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Dansk Modelflyvnings Historie 
3. Periode. Frø ~93'1. 

(Fortsat fra forrige Nr.) 

Motormodellen startes ved O.M.-F.s 1. Pinselejr. 

Første danske Modelflyvelej1·. 
Men O. M.-F. havde mange Planer 

endnu. Klubben udsendte til alle Landets 
Klubber Indbydelse til den første Modrl
flyverlejr med Landskonkurrence paa 
Pilebakken ved Tommerup. Den afhold
tes i Pinsedagene 1937 og blev en stor 
Succes, selv om Vejret ikke var gunstigt. 
Der deltog 41 Mand, deraf 16 fra Klub
ber rundt om i Landet. Der blev fløjet i 
(i Klasser, hvor følgende vandt Første
Præmier: 

1. Svævemodeller under 100 cm i Spv.: 
P. Weishaupt, 0. i\L-F., , Ørnen •, 19,7 
Sek. 

2. Svævemodeller 100- 150 cm i Spv.: 
Nørgaard Petersen, Silkeborg, , SF-19•, 
70 Sekunder. 

3. Svævemodeller over 150 cm i Spv.: 
H. E. Hansen, 0. M. -F., , Strolch c, 112 
Sekunder. 

4. Motormodeller under 50 cm i Spv.: 
Bertel Kring, 0 . M.-F., •Ørnen•, 2:1 

Sekunder. 
3. Motormodeller 50- 100 cm i Spv.: 

Sv. Herborg, Skjern, >Mangen •, 50,li 
Sek. 

li. Motormodeller over 100 cm i Spv.: P. 
\Veishnupt, 0. i\1. -F. , , Pritschow •, -Vi ,5 
Sek. 

Af ialt 15 Præmier vandt 0. M.-F. 11, 
Skjern 3 og Silkeborg 1. 

Et daarligt m•rangeret Modelflyve
stævne. 

Næste Begivenhed blev Drengetimernes 
Flyvestævne pnn Kløvermarken i Juni. 
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Drengetimerne havde udgivet en lille Mo
tormodel, der var konstrueret af den 
kendte Svæveflyver S. Sjøholm. Den 10. 
Juni skulde de mange Modeller, der ef
ter Efterspørgselen af Tegninger at døm
me skulde være bygget, mødes og vise, 
hvad de duede til. For ogsaa at vise an
dre Konstruktioner var der indbudt for
skellige Modelflyvere med en halv Snes 
forskellige Modeller. Af selve Vidunder
modellen mødte - eet Eksemplar, nem
lig Konstruktørens, der skulde prøvefly
ves I I Byggevejledningen stod garanteret 
en Flyvestrækning paa 20 Meter. Des
værre opnaaede Modellen ikke denne 
Præstation. Men de indbudte Modeller 
reddede Stævnet og Transmissionen. 

Dansk Modelflyver Forbund (MF) 
stiftes. 

Man savnede altsaa stadigt et Forbund, 
men el Par Maaneder efter kom del en
delig. Per Weishaupt fra Odense Model
Flyveklub havde udarbejdet Forslag til 
Love, Hekord- og Konkurrenceregler, 
som O. M.-F.s Bestyrelse vedtog at ud
sende sammen med en Indbydelse til et 
stiftende Møde. Klubberne svarede natur
ligvis ikke indenfor den fastsatte Frist, 
men efterhaanden hørte man dog næsten 
fra alle, og de stillede sig yderst velvil
lige overfor Forslagene. Men kun fan 
havde Raad til at sende Repræsentanter. 

I del stiftende Møde i Odense, Søndag 
den 29. August 1937, deltog fra 0. M.-F.: 
Ebbe Kring, Bertel Kring, Holger Knud
sen, Erik Malmose Clausen, Johannes 

Thinesen og Per Weishaupt; fra Globus 
Aero Klub: Kaj Jensen og Bent Ziegler; 
fra ,Sølvvingen• i Fredericia: Viggo Ja
cobsen og fra Skjern Modelflyveklub: Hr. 
Carl Rose. Love og Regler ,•edtoges, og 
O. M.-F.s Emblem blev antaget som 
Landsemblem. Den første Bestyrelse kom 
til at bestaa af: Per Weishaupt (For
mand), Viggo Jacobsen (Næstformand), 
Johs. Thinesen (Sekretær), Bent Ziegler 
(Kasserer) og Erik Malmose Clausen. 

Del blev de i ~øbenhavn boende Be
styrelsesmedlemmer. nemlig Formanden, 
Sekretæren og Kassereren, der maatte 
trække det store Læs. Langsomt indmeld
te Klubberne sig og betalte I{ontingentet 
(1 Kr. pr. Medlem aarligt + 1,50 Kr. i 
Indskud, mod hvilket der udleveredes et 
Emblem, der var MFs Ejendom) . 

Den 1. November opstilledes den forste 
officielle danske Liste over Hekorder. 30 
var sat. Samtidig indledte Bestyrelsen 
Forhandlinger med Aeronautisk Selskab 
om Tilslutning, idet Selskabet var repræ
senteret af den altid elskværdige og for
staaende Hr. Bjarkov. Af en Statistik 
midt i December fremgik, at der under 
MF var 179 Modeller fra 9 Klubber. Her
af var 52 af dansk Konstruktion. Af 47 
Motormodeller var 19 danske, og af 132 
Svævemodeller var kun 33 danske. Af clt• 
udenlandske Modeller belagde Klnsing
Seriens fire l\fodellcr de fi9 Plnd~er 
del var faktisk disse Modeller, man le
vede pan. 

De 9 Klubbers samlede Medlem~nntnl 
,·ar en. 120. 

Medens de fleste Klubber nu gik frem
ad, var Pionerklubben 0. M.-F. for en 
Tid i Tilbagegang, bl. a. da Pinsestævnel 
havde kostet ca. 130 Kr. Der afholdtes 
dog et Klubstævne 2. .Tuledng. Et Par 
Dage senere demonstreredes for Kluh
bens Medlemm!'r antagelig Dnnmnrks 
første Benzinmotormodel , bygget nf Carl 
Rose, Tarm, til en Motor, som et af 
Klubbens Medlemmer ejede. En mørk 
Vinterdag skød den i Cirkler op i Luf
ten og fløj 4 Minull er og en. 1200 Meter. 

Rose's Ben::iwnodel. 
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OG MERCURY LUFTKØLEDE FL YVEMOTORER 
har opnaaet Berømmelse for lang og tilfredsstillende Tjeneste hele Verden over. De hører til den 
stjerneformede, luftkølede Motortype, og foretrækkes til militære Luftfartøjer med stor Ydeevne 
og til de største Trafikflyvemaskiner. Det e!lgelske Luttfartsministerium har valgt "B RIS TO L" 
luftkølede Motorer som de eneste Typer, der fremstilles af "Skygge-Industrien" paa Grund af 
deres ypperlige Konstruktion og deres store Ydeevne i Forbindelse med stadig Driftssikkerhed. 

Stor Ydeevne forenet med Driftssikkerhed. 

THE BRISTOL AEROPLANE CO. LTD., FILTON, BRISTOL, ENGLAND 
REPRÆSENTERET I DANMARK 00 ISLAND VEDA. B. c. HANSEN COMP., INDUSTRIBYONINOEN, KØBENHAVN V. 

PRIS: 
Pr. Aargan~ Kr 4,~o 
Pr. Nummer 35 Øre 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOOTRY.,KEIU & FORLAG 
Vesterbrogade 60 - Telf. 13404 
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FAAS I ALLE LUFTHAVNE JORDEN DYER. 
{ 

A/5 DANSK-ENGELSK BENZIN & PETROLEUMS CO., SHELL-HUSET, KØBENHAVN V. I 
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(LOVBESKYTTET) 

A\SIP IDOIPIE 

ENEFABRIKANTER: 

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE 
RØD DOPE 
Fortyndlngsvædske samt Identificeringsfarver og Speclalfarver 

½ 0. IF. A\ S IP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKI<ER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 65, LOKAL 12 og 22 

e-
DDL 

LU FTFARTiSELSKAB 
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GRUNDE 
hvorfor De skal vælge "J ungmann°: 

Med "Jungmann" faer De en Flyvemaskine, der allerede har bestaaet sin Prøve i 19 
Lande. I Løbet af dette Aer er der solgt flere "J ungmann" - Flyvemaskiner i Udlandet 
end de 3 foregaaende Aer tilsammen . Det bedste Bevis for den stigende Interesse for denne 
Flyvemaskinetype hele Verden over. 

"Jungmann" er Standard-Skolemaskine ved det tyske Luftvaaben, der allerede har facet 
store Serier leveret. 

Med "Jungmann" kan let gennemføres boede den første Flyveundervisning og Uddannelsen 
i Kunstflyvning. Pac Grund af sin Følsomhed pac Rorerne letter den i væsentlig Grad Flyve
elevens Overgang til Krigsflyvemaskiner. Omskolingsmaskiner er ikke nødvendig. 

Enhver Art Kunstflyvning og Uddannelse i Kunstflyvning kan gennemføres med "Jungmann". 
Hvad Hastighed og Stigeevne angoar staar "Jungmann" pac Højde med de Skolemaskiner, 
der er udstyret med ca. 150 HK. Flyvemaskinens fremragende Manøvreevne er almindelig 
kendt. 

Anskaffelsespris, Brændstofforbrug, Vedligeholdelse og Udgifter til Reservedele ligger for 
"Jungmonn"s Vedkommende væsentlig lavere end for kraftigere Flyvemaskiner af lignende 
Art. 

Den ringe Spændvidde mul iggør en Anbringelse af flere Flyvemaskiner end hidtil i 
Hangar. 

Talrige Overlandsflyvninger, og derimellem Wolf Hirths velkendte Afrika-Flyvning, viser 
"Jungmann"ens Egnethed til Rejsebrug. Ogsoo til Slæbning af Svævepioner er der gennem 
praktisk Anvendelse opnooet gode Resultater. Beslog poo Kroppen til Anbringelse of 
Slæbeanordning forefindes. 

Under Bygningen føres der stadig Kontrol med "Jungmann". Samtlige Materialer bliver 
omhyggeligt prøvet før Forarbejdningen. Forbedringer som Følge af mangeoorige praktiske 
Erfaringer har gjort "Jungmonn"en i sin nuværende Form til en fuldkommen færdig Kon 
struktion, med hvilken enhver Overraskelse under praktisk Flyvning er udelukket. 

Adskillige of Biickers Repræsentanter rooder pac deres Servicestationer over Mekanikere, 
der er uddannet pac Fobriken i Tyskland. Soofremt de repræsenterende Firmaer ikke har 
Reservedele poo Loger, leveres disse pac kortest mulige Tid fro Fabrikens Loger. 

UDFØRLIGE OPLYSNINGER ER TIL RAADIGHED 

•• 
BUCKER 

Deutschlond - Finnl!lnd 
Holland - Japan 
Jugoslavien - Litauen 
Mandschukuo - Nied. Indien 

Portugal 
Schweden 
Spanien 

- Ruman1en 
- Schweiz 
- Ungarn 

Uruguay 

FLUGZEUGBAU GMBH RANGSDORF BEi BERLIN 

Telef.: Central 11.819 Vestre Boulevard 42 

( 
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FOR 

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oG DANSKE FLYVERE 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER FORBUND 

AALBORG FLYVEK LU B 

DANSKE PRIVATFLYVERE 

VESTJYSK FLYVEKLUB 
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Kildeangivelse ,er Ikke t 111 ad t. 

Nr. 12 December 1939 12. Aargang 

FLYVEMOTOREN 
BMW 132 L 

EN af de mest kendte tyske, luftkø
lede Flyvemotorer er den stjerne

formede 9 cylindrede Type B.M.W. 
132 L. 

Denne ugearede Motor fremstilles 
som Navnet angiver af Bayerische l\Io
toren Werke A/S og anvendes i stor 
Udstrækning saavel i tyske Trafikluft
fartøjer som i tyske Militærmaskiner, 
ligesom den ogsaa efterhaanden fin
der Vej til andre Landes Luftfartøjer 
i ikke ringe Mængder. 

Motoren er en naturlig Udvikling af 
Typerne i BMW132. Rækken, der op
rindelig stammer fra den amerikan
ske Hornet Motor. 

De allerfleste Trafikluftfartøjer af_ 
Ju52 Typen er forsynet med BMW132 
Motorer. 

I Serier af den firmotorede Focke 
Wulf :i> Condor« og den firmotorede 
Ju90 installeres ligeledes Motorer af 
Typerne BMW132. 

De danske, store moderne Focke
Wulf Condor Trafikluftfartøjer er saa
ledes forsynet med BMW132 G/1 Mo
torer. 

I den tyske Focke-Wulf Condor, der 
foretog Rekordflyvningen Berlin
New York- Berlin paa 45 Timer og 
Turen Berlin- Tokio paa 46 Timer, 
var installeret BMW132L Motorer. 

Typen BMW132L adskiller sig væ
sentlig fra de tidligere Typer ved føl
gende Forbedringer: Cylinderkon
struktionen er ændret og Køleribber
nes Antal forøget. 

Kompressionsforholdet er forøget til 
6,5 :1. Krumtapakslen er forstærket be
tydeligt, og der er foretaget en ny Ud
førelsesform af Installationen af Hjæl
peorganer som: Magneter, Luftfortæl
ter, Igangsætter o. s. v. 

Desuden er Smøringen af Ventilvip
pearmene indført i det almindelige 
Smøresystem, ligesom der i dette er 
indsat et specielt Oliespaltningsfilter. 

"' 
Motorens forskellige Bestanddele 

korte Træk: 

Alle Motorens forskellige Dele bli
ver, lige fra Raamaterialet og under 
de forskellige Forarbejdsningsstadier, 
indtil de er færdig til Indbygning, il1-
spiceret, undersøgt og prøvet efter 
moderne Metoder. Undersøgelser af 
Materialer og disses Varmebehandling 
og Forædling foregaar under særlig 
fortløbende Kontrol. 

* 
Motorhuset eller Krumtaphuset, der 

bestaar af 5 Dele, er pressmedet af en 
speciel Aluminlegering. Det centrale 
Hus, der bærer de 9 Cylindre, be
staar af to Halvdele, der holdes sam
men, dels ved Cylinderflangerne, dels 
ved 9 Samlingsbolte mellem Cylinder
flangerne. Husets kraftige For- og Bag
væg bærer hver et Krumtaprulleleje, 
der hviler i Staalforinger. 

Til Centralhusets Bagside er Ind
sugningshuset med dets Fordelerring
ledning og Luftblæser fastboltet. 

Bagdækslet til Indsugningshuset er 
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• 
Trafikmaskine >Junkers Ju 90« med 4 BMW 132 L-Motorer. 

tillige Bærer af Motorens Hjælpeorga
ner. 

I dette Bagdæksel findes Drev til 
Hjælpeorganerne, af hvilke kan næv
nes to Magneter, elektrisk Generator
Luftpumpe, Smøreoliepumpe, Brænd
stofpumpe og Inertistarter samt Drev 
til Omdrejningstællere og særlige Drev 
til Geværaftræk. 

Til Bagdækslet er tillige Karburato
ren tilsluttet. 

Til forreste Side af Centralhuset er 
Forhuset fastspændt. Dette Hus inde
holder et Kugleleje, hvori Krumtap
akslens forreste Del hviler samt Ven
tilbevægelsen. 

• 
· Krumtapakslen er forfærdiget af en 

forædlet Special-Staallegering. Den be
staar af to Halvdele, der er solidt sam
menpasset og sammenspændt. Krum
taparmene er forsynet med afballance
rede Kontravægte. 

Forenden af Krumtapakslen er not
fræset for Fastspænding af en ved 
Olietryk styret stilbar Propeller. 

• 
Hovedforbindelsesstangen ( den fø

rende Forbindelsesstang) er fremstil
let i et Stykke. Den Ende, der omslut
ter Krumtappinden, er foret med Bly
broncelejer. Stempelpindsøjet er for
synet med en Broncebøsning. 

De 8 Hjælpeforbindelsesstænger, der 
er lænket til den førende Stang er i 
begge Ender forsynet med indpresse
de Broncebøsninger. 
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Stemplerne er pressmedet og forar
bejdet af en speciel Aluminlel{_ering. 
Hvert Stempel har 3 Tætningsringe og 
2 Olieskraberinge. Stempelpindene, 
der er indsat i Stemplets udborede 
Lejer uden Drejesikringer er forhin
dret i Sideforskydning ved Skiver og 
Fjederringe. 

* 

Cylindrene bestaar af en Staalun
derdel, der er fastspændt i et Alumi
nium Cylinderhoved. Begge Dele er 
forsynet med Køleribber. Indsugnings
ventilens Sæde, der er af Aluminum
bronce og Udstødsventilens Sæde, der 
er af varmebestandigt Staalgods er 
krympet i Cylinderhovedet og sikret 
ved Valsning. Cylinderen er forneden 
forsynet med en kraftig Flange, ved 
Hjælp af hvilken den fastspændes til 
Krumtaphuset. 

* 
Ventilerne til hver Cylinder be

staar af een hængende Udstødsventil 
og een hængende Indsugningsventil. 
De højt varmepaavirkede Udstødsven
tiler er fremstillet af Specialstaal og 
indvendig i Spindel og Kegle fyldt 
med Natrium. Paa Spindlens øverste 
Ende og Ventilkeglen er lagt et Dække 
af Stellit mod Slidtage. 

Begge Ventilspindler vandrer i 
Broncebøsninger. Ventilerne faar de
res Bevægelse fra Kamskiven, der dri
ves af Krumtapakslen gennem en 
Tandhjulsudveksling i Krumtapshusets 
forreste Del. Kambevægelsen føres vi
dere til Ventilerne gennem Kamfølger-

ne, Ventilløftestængerne og Ventilvip
pearmene. Den samlede Ventilbevæ
gelse er fuldstændig indkapslet og af
skærmet for Oliestænkning. 

* 
Karburatoren er en Pallas-Strom

berg-Suge-Karburator med to Svøm
merkamre. Reguleringen af Gasblan
dingen foretages ved Hjælp af Tom
gangsstraalespids, Hovedstraalespids, 
Udligningsstraalespids og stilbar Spa
restraalespids. En særlig Pumpe giver 
ved hurtig Udnyttelse af Motorens 
fulde Ydelse en fed Gasblanding. Kar
buratoren er desuden forsynet med 
Højderegulator, og selvstændig Ryg
flyvningsanordning. -

* 
En Overlader-Blæser, der løber 7,87 

Gange saa hurtigt som Krumtapakslen 
er i Stand til at give en fortættet Gas
blanding, som kan vedligeholde Mo
torens Ydelse til 4000 m over Havets 
Overflade. 

To Stk. Bosch Tændmagneter leve
rer uafhængigt af hverandre Strøm til 
hver af de to Tændpropsæt. 

Magneternes Tændingstidspunkt kan 
forskydes ca. 30 Grader. 

For at undgaa Radioforstyrrelser er 
alle Tændmagneternes højspændings
førende Ledninger metallisk afskær
met. 

* 

Smøreoliepumpesystemet bestaar af 
3 Tandhjulspumper, nemlig een Olie
trykspumpe og to Oliesugepumper -
Trykpumpen suger fra Smøreolietan
ken og trykker Olien gennem et Fil
ter til Smørestederne med et Tryk 
paa ca. 6,4 kg/cm2• En Regulerings-

En BMW 132 L-Motor. 
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Diagram over Motoren.~ Ydelse. 

ventil sørger for at vedligeholde Tryk
ket. Ved Trykoliesmøring smøres den 
førende Forbindelsesstangs Krumtap
lejer, Hjælpeforbindelsesstængernes 
Lænkebolte, Kamski vebevægelsen, 
Kamfølgerstyr, Ventilvippearmsbevæ
gelser og Drev til Hjælpeorganerne. 

Alle andre bevægende Deles Smøre
steder bliver smurt v~d Oliesprøjt. 

Afløbsolie fra Krumtaphusets Cen
traldel og fra Fordelen og Agterde-

. len samler sig i Oliepumpens øverste 
Kammer. Herfra pumpes denne Olie 
til det øverste Kammer af den lille 
Sugepumpe. Den samlede Afløbsolie 
pumpes tilbage til Olietanken af den 
store Oliesugepumpe. 

* 
Igangsætning eller Startning af Mo

toren foretages ved Hjælp af en Bosch 
Inertistarter. Denne Inertistarter kan 
være haanddreven eller elektrisk dre
ven efter Ønske. 

For at faa en kraftig Gnist i Tænd
propperne under Start anvendes en 
effektiv Startmagnet. 

Ved Anskaffelse af Motorerne med
leveres som oftest særlige Motorskær
me. Disse Motorskærmes Form og An
bringelse om Motorinstallationen i 
Luftfartøjet er meget betydningsfuld, 
idet Skærmene ikke alene tjener til at 
formindske Luftmodstanden under 
Flyvning, men ogsaa i høj Grad til at 
sørge for at Motoren faar en hensigts
mæssig Luftkøling. 

Motor-BMW132L's væsentlige Data. 
Cylinderantal: 9. 
Cylinderdiameter: 155,5 mm. 
Slaglængde: 162,0 mm. 
Slagvolumen pr. Cylinder: 3,076 1. 
Samlet Slagvolumen: 27, 7 1. 
Kompressionsforhold: 6,5/1. 
Motorens Længde ialt: 1252 mm. 
Motorens Diameter ialt: 1380 mm. 
Motorens Tyngdepunkts Beliggenhed 

bag Cylinderakserne: 58 mm. 
Motorens Tornvægt: 460-470 kg . 

• 
Motorens Ydelse i lav Højde: 

HK Omdr. 

Maksimum tilladte Ydelse:i 
/Min. 

højst 1 Min ............. 800 2230 
Maksimum tilladte Ydelse i 

højst 6 Min ............. 720 2150 
Maksimum tilladte Ydelse i 

højst 30 Min . ........... 650 2075 
Maksimum Varigbedsydelse 

i ubegrænset Tid ....... 575 2000 
Normal Rejseydelse i ube-

grænset Tid ............ 500 1500 

* 
Motorens Ydelse under Højdeflyvning: 
Maksimum Varigbedsydelse i ube

grænset Tid i 2400 m Højde: 62'() HK. 
Normal Rejseydelse i ubegrænset Tid 

i 3000 m Højde: 550 HK. 
Se iøvrigt Diagrammet. 

Motorvægt pr. Hestekraft: 
465 = 0,65 kg/HK. 
720 

Brændstof: 
Flyvebenzin med Oktantal 87- (Til

sætning af Tetraethylbly højst 0,8 
cm3 pr. Liter). 

Vægtfylde ved 15° C. ca. 0,735 til 0,755. 
Brændstoftryk: 0,25 kg/cm 2. 

Brændstofforbruget pr. Hestekraft i 
Timen ved normal Rejseydelse til 
Maksimums Varigbedsydelse i ube
grænset Tid: 230-260 Gram pr. 
HKT. 

* 
Smøreolie: 
Art: Ren Mineralolie. 
Viskositet ved 50° : 18° E. 
Smøreolietryk: 6- 7 ,5 kg/cm• . 
Olieforbrug ved normal Belastning: 

ca. 2-4 kg/Time. 
Hensigtsmæssig Olietemperatur-Til

gang: 60° C. 
Lavest tilladte Tilgangstemperatur: 

40° C. 

Højest tilladte Tilgangstemperatur: 
80° C. 

Højest tilladte Afgangstemperatur: 
40° C. M. P. E. 

Kabineopvarmning 
under Mellemlandinger 

Under Flyvning med en Trafikma
skine paa de kolde Vinterdage er der 
dejlig lunt i Kabinen, paa Grund af 
Opvarmningssystemet, men i de fleste 
Tilfælde har det skortet paa tilstræk
kelig Varme, naar Maskinen ho'ldt stille 
paa Mellemlandingsstationerne. Den 
Gene eksisterer imidlertid ikke mere, 
fordi man nu under Opholdet paa en 
Flyveplads kan anbringe en praktisk 
elektrisk Varmeovn inde i Maskinens 
Kabine. 
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FRA LUFTKRIGEN I POLEN 
· 11nvendelse øf Junkers D~kkebomber Ju ø;, 

)elv efter at Halefinnen var skudt bor/, 
kunde denne Ju 87 flyve hjem. 

MED en utrolig Hastighed tilende
bragtes Felttoget i Polen. Den 

1. September rykkede de tyske Hær
afdelinger ind i Polen, og fire Uger 
senere, den 28. September, overgav 
den sidste Rest af den polske Hær 
sig til Tyskerne ved Modlin. Naar det 
har været muligt at afslutte Felttoget 
saa usandsynlig hurtigt, skyldes det 
det tyske Luflvaabens Indsats, der 
tilkæmpede sig Herredømmet i Luf
ten i Løbet af Krigens første lo Dage. 

Del polske Luftvaaben bestod ved 
Krigsudbruddet af ca. 800 Flyvema
skiner (el Tal, der falder sammen 
med tyske Angivelser, som siger, at 
der ialt blev ødelagt og erobret 800 
polske Flyvemaskiner). Halvdelen 
heraf var Rekognosceringsmaskiner o. 
I., ca. 35 % var Jagere og ca. 15 % 
Bombeflyvemaskiner; d. v. s. at det 
polske Luftvaaben kun i yderst ringe 
Grad var egnet til offensiv Indsats. 
Ydermere var en stor Del af Flyve
materiellet af ikke helt ny Konstruk
tion. 

Paa tysk Side raadede man ved Ar
meerne i Polen i første Linie over ca. 
1000 Flyvemaskiner af nyeste Kon
struktion ( visse Kilder siger ca. 2000), 
hvoraf langt den overvejende Del var 
Kampflyvemaskiner (Bombemaskiner 
og Dykkebombere) og Jagere, og kun 
en mindre Del var egentlige Rekog
nosceringsmaskiner. Det tyske Luft
vaaben var fra første Færd parat til 
Angreb, og det skete allerede tidligt 
om Morgenen den lste September, da 
samtlige Bombeeskadriller angreb de 
polske Flyvepladser, for hurtigst mu
ligt at tiltvinge sig Herredømmet i 
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Mange af de polske Flyvemaskiner er 
blevet ødelagt medens de endnu stod 

i Hangarerne. 

Luften. Og dette lykkedes i højeste 
Grad for dem. t 

Paa samtlige fredsmæssige Flyve
pladser havde Polakkerne endnu ikke 
tilendebragt deres Mobilisering, og 
dttte kom i højeste Grad til at skade 
dem. Ved ustandseligt gentagne An
greb med Dykkebombere ødelagde 
Tyskerne i den Grad de polske Flyve
pladser, at de enkelte Maskiner, der 
ikke blev ramt, ikke kunde starte, 
fordi selve Flyvepladsen efter Bom
beangrebene bogstavelig talt var over
saaet med dybe Huller fra Bombt>
sprængninger. 

Dagen efter, og de følgende Dage, 
angreb de tyske Kampflyvere Polak
kernes Forbindelseslinier, d. v. s. 
Veje, Jernbanelinier, Broer og Trop
peled, og de fortsatte ustandselig 
hermed, saaledes at de polske Front
tropper dels blev afskaaret fra at faa 
Tilførsler og dels fik deres Tilbage
togslinier ødelagt. Nogen Luft-Mod
offensiv fra polsk Side var der ikke 
Tale om (Flyvepladsernes Ødelæg
gelse i Krigens første Timer og Mang
len paa Kamp-Enheder). 

Efterhaanden som de tyske motori
serede Styrker og Panservognstyrker 
trængte frem, hjalp Luftvaabnet dem 
med Tilførsel af Ammunition og For
plejning, Benzin m. m. 

* 
Blandt de tyske Flyvemaskinetyper, 

der har været anvendt under det pol
ske Felttog, skal i denne Artikel om
tales Dykkebomberen, Junkers-Ju 87, 
paa Grund af dens intensive Anven-

En Fuldtræffer gennem Planet paa en Ju 52 -
og alligevel kunde den flyve videre . 

delse og de indhøstede, gode, kon
struktionsmæssige Erfaringer. Den 
fandt allerede Anvendelse under Kri
gen i Spanien, hvor den vakte stor 
Opmærksomhed. 

Dykkebombere (eller Styrt-Bombe
maskiner, som de ogsaa kaldes) er en 
af Luflkrigsførelsens nyeste Frem
bringelser, og Værdien af deres 
Kampkraft har i de sidste Aar været 
en Del under Diskussion, uden at 

rman i Grunden havde noget nærmere 
al holde sig til. Efter Afslutningen af 
del polske Felttog har man imidler
tid faaet et tilstrækkelig solidt Be
dømmelsesgrundlag, og efter de man
ge indhøstede Erfaringer i denne Pe
riode, mener man at have faaet Vis
hed for denne Flyvemaskinetypes 
overordentlig gode Kampkraft. 

Om Dykkebombernes Virksomhed 
siger Hærberetningerne, at de befa
lede Maal er blevet naaet, og at de 
stillede Opgaver er blevet løst. Maa
lene var fortrinsvis fjendtlige Depo
ter, Flyvepladser, Vejkryds, Broer, 
Jernbanestationer, Stabskvarterer og 
befæstede Stillinger. En Fuldtræffer 
med en 500 kg Bombe paa en Vej var 
f. Eks. nok til at spærre Trafiken, og 
ramte en saadan Bombe et Pansertog, 
saa var dets Saga ude. Og en lignende 
Virkning havde 500 kg-Bomberne paa 
Broer og Forsvarsstillinger. 

Saadanne Resultater kunde imid
lertid kun naas ved Dygtighed fra Be
sætningens Side og ved Anvendelse 
af første Klasses Flyvemateriel, og i 
denne Forbindelse fremhæves navn
lig Ju 87, fordi Besætningerne har 
karakteriseret den som værende saa 



manøvredygtig, at dens Manøvreevne 
endog kunde staa Maal med en Ja
gers. Det bevirkede bl. a., at Ju 87, 
der var beregnet at skulle have Ja
gerdækning, blev sendt ud uden den
ne, fordi Besætningerne hævdede, at 
de udmærket godt selv kunde klare 
sig i en Luftkamp mod fjendtlige Ja
gere, og ikke saa faa polske Flyvema
skiner er blevet skudt ned af denne 
Maskintype, der slet ikke er beregnet 
til Luftkamp. Bl. a blev den aller
første polske Maskine under Feltto
get skudt ned af en Ju 87. 

I hvert eneste Tilfælde viste Ju 87 
sig endvidere at være ypperlig egnet 
til Dykkekast, ligesom dens Landings
egenskaber var udmærkede, og det 
kom den til Gode under Benyttelse af 
de feltmæssige Flyvepladser. 

Ganske særlig gjorde Ju 87 sig be
mærket i de Tilfælde, hvor den var 
udsat for Beskydning, og hvor den 
takket være sin Helmetal-Konstru!c
tion kunde flyve hjem efter at være 
blevet ramt paa de sædvanlig saar
bare Steder. I et Tilfælde var en af 
Landingsklapperne revet af, i et an
det Tilfælde havde en 40 m/m Granat 
revet et stort Hul paa en halv Meter 
i Diameter i det ene Bæreplan, i et 
tredje Tilfælde var Halefinnen skudt 
bort, og alligevel naaede Besætnin
gerne helskindet hjem. Almindelige 
Træffere fra Fodfolkets Maskingevær
ild havde overhovedet ingen skade
lige Følger. Hvad enten de ramte 
Bjælker eller Beklædning gik de blot 
lige igennem, og det gjaldt baade 
Kroppen og Planernes Konstruktion. 
Skud gennem Propellen forekom kun 
i to Tilfælde, og begge Gange kunde 
Flyvemasldnen fortsætte sin Flyv
ning. Efter Landingen blev Projektil
hullerne glattet ud, hvorefter Pro
pellen kunde anvendes igen. 

Tilfældet med den bortskudte Ha
lefinne (se Foto) kunde være blevet 
katastrofal. Maskinen blev ramt af det 
polske Luftværnsartilleris Ild, men 
trods Beskadigelsen kunde den fort
sætte og tilbagelægge et Stykke Vej 
paa 120 km, inden den naaede hjem. 

Vi skal nævne nogle flere Eksemp
ler paa Ju 87's Modstandskraft. Luft
værnsartilleriets Ild havde bortskudt 
begge Understelsbenene, men allige
vel lykkedes det Maskinen at flyve de 
100 km tilbage til sin Fly_veplads, 
hvor den landede >paa Maven«. 

Under et Angreb paa en Kystbe
fæstning rettede en Flyver sin Ju 87 
for sent op efter en Dykning med det 
Resultat at den >toge Vandet. Begge 
Understelsben blev revet af helt oppe 

De polske Flyvepladser blev i den Grad ødelagte af Bombenedslag, 
at der hverken kunde startes eller landes paa dem. 

ved Planmidtestykket, men det lyk
kedes Flyveren at bringe den hjem til 
egen Flyvebasis, hvor den gik til Re
paration. 

Foredrag i 
»Danske Flyvere« 

VED Foreningens første Foredrags
aften i indeværende Vintersæson 

talte Chefen for Hærens Flyvertrop
per, Oberst C. Førslev, om en Rejse 
langs det østlige Middelhav. 

Selv fjerde havde Obersten i For
aaret foretaget en Rejse i Automobil 
fra København gennem Tyskland og 
Italien over Sicilien til Tunis, og der
fra videre langs Nordafrikas Ky-st til 
Ægypten, Palæstina, Tyrkiet og til
bage gennem Europa, og de mange 
interessante Oplevelser, som en saa
dan Rejse by.der paa, skildredes paa 
en overmaade fornøjelig Maade. 
Spændende og besværlig havde Rej
sen været, men saa meget desto større 
var Oplevelserne. Foredraget var led
saget af talrige Lysbilleder, og den 
tæt pakkede Sal takkede Foredrags
holderen med kraftigt Bifald. 

Af de her nævnte Eksempler vil 
man kunne forstaa, at Junkers Ju 87 
med Tilfredshed har staaet sin Prøve 
under de haardeste Vilkaar. 

FIJve ... nes Julelco ... • 

TRADITIONEN TRO fremstiller 
Ejvind Christensens Forlag ogsaa 

i Aar et særligt Julekort bestemt for 
Hærens Flyvertropper. Foruden de 
kendte Luftfotografier er der i Aar 
et nyt Billede af en meget smuk For
mation Gloster Gauntlet Jagere, det 
er det samme Billede, som ses paa 
FL YV's Forside i dette Nummer. 

Kortene kan bestilles paa de frem
lagte Lister eller fra Forlaget: Ejvind 
Christensen, Vesterbrogade 60, Kbhvn. 
V. og Prisen er 15 Øre med Konvo
lut. 

JULEGJIVE! 

Dansk Flyvnings Historie 
Kr. 3.50 

Kan bestilles I enhver Boghandel eller paa .Flyv"& 
l!kspedltlon • Vesterbrogade 60 • København V. 
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Med China-Clipper over Stillehavet 
AF ERLING BACHE 

FOR fem Dage siden sad jeg i Ala
meda Lufthavn udenfor San Fran

cisco og drak Tele sagde en ameri
kansk Kollega til mig, da vi sammen 
stod ved den lange Bar i Manila-Ho
tel i Philippinernes Hovedstad. Han 
var lige ankommet med China-Clip
per fra Californien, og jeg var taget 
over fra Hong Kong for at møde ham 
i Cavite, Manilas Lufthavn. Det var 
en Oplevelse at se den kæmpemæs
sige fire-Motorers Maskine lande paa 
den stille Lagune med de vajende 
Kokospalmer og de mange brogede, 
indfødte vintas - de maleriske Ud
riggerbaade. 

Paa Væggen i Bar'en hang Pan 
American Airway's Fartplan over 
Stillehavet, og mens den amerikan
ske Journalist fortalte om sin Tur 
henviste han til de tørre Tal paa 
Fartplanen - Tal, der fortalte et helt 
Æventyr: 

Start I fra San Francisco, Onsdag 
Kl. 15.00. Non-stop til Honolulu med 
Ankomst Kl. 8.30 den følgende Dag. 
Videre næste Morgen til Midway Is
land, hvor man overnattede, og Lør
dag af Sted til Wake Islands (ogsaa 
med Overnatning), for Dagen efter at 
flyve videre til Guam og endelig fort
sætte derfra ti"l Manila. Dagen efter 
Ankomsten til Philippinernes Hoved
stad vilde Clipperen gøre det sidste 
Hop, over det Kinesiske Hav til Ma
cao, og om Eftermiddagen afslutte den 
lange Tur over Stillehavet i Hong 
Kongs Lufthavn, Kai Tek ...... fra U. 
S. A. til Kina paa smaa seks Dage! 
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Egentlig var det ikke rigtigt, at 
man havde fløjet om Lørdagen - for 
den sprang man ganske over paa Tu
ren mellem Midway Island og Wake 
Islands. Her passerede man nemlig 
Datolinien mod Vest og blev paa den 
Maade snydt for Lørdagen . . . . . . paa 
den Maade blev alle de Ombordvæ
rende en Dag ældre. Til Gengæld op
levede man det besynderlige under 
Flyvningen i modsat Retning, at man 
fik hele to Søndage og to Mandage, 
foraarsaget af de to Overnatninger, i 
een Uge! 

Det lød fuldkommen fjollet, naar 
man fik at vide, at Ankomsten til 
Wake Islands var Kl. 19 om S~nda
gen med Afgang Kl. 6 Mandag Mor
gen - - og saa pludselig Ankomst 
til Midway Island Kl. 17 Søndag (I) 
- og igen Afgang en Mandag Morgen 
Kl. 6 med Ankomst samme Mandag 
Em. Kl. 17 .30 i Pearl Harbour i Ho
nolulu ! ! - den 180' Længdegrad 
bringer Kludder i Ugedagene, skønt 
den er der netop for at holde Orden 
paa dem. Men de to Damer, som var 
med Clipperen, saa ikke særlig æl
dede ud, da de stod ud af den store 
Maskine i Cavite, skønt de faktisk 
var blevet ældre paa Turen fra U. 
S. A. -

Med Kurs mod Vest starter den gi
gantiske Clipper fra San Francisco, 
passerer Golden Gate og styrer ud 
over det blaa Stillehav - mod Sol
nedgangens Straalebundt bag den 
uendelige Horisont. Naar Mørket fal
der paa, mens Stewarderne reder op 

i de rummelige Kabiner, oplever Pas
sagererne det skønneste i Verden -
den store, klare Maane, som stiger op 
af Havet og kaster sine Straaler paa 
den spejlblanke, stille Overflade. Man 
oplever det romantiske Sydhav fra 
det tyvende Aarhundredes mest mo
derne Transportmiddel, det Hav, 
hvor Joseph Conrad; Stevenson og 
Jack London har sejlet, og som de 
har besunget i deres verdensberømte 
Bøger; men de gamle Sejlklippere og 
>Snarkenc er afløst af store, moderne 
Turistbaade, som man nu og da faar 
et Glimt af oppe fra Højden, naar de 
oplyst sejler af Sted mod samme Maal 
- mod Hawaii, 2500 miles borte, 
hvor Frokosten indtages den følgen 
de Morgen. Her finder Passagerne ud 
til den verdensberømte Waikiki 
Beach, hvor man boltrer sig i Bræn
dingen og morer sig med Surfriding, 
og lytter om Aftenen til indfødte Pi
gers Guitarspil, mens man næsten be
døves af de tunge, eksotisk duftende 
Blomsterkranse, de brune Sydhavs
skønheder har hængt om Halsen paa 
En. 

Men altfor hurtigt svinder den lune 
Tropenat, og tidligt næste Morgen 
starter Clipperen igen, svæver et kort 
Nu over Makapu-Fyrtaarnet og det 
berømte Diamond Head, og sætter saa 
Kurs mod Midway Island. Allerede 
ved 14.30 Tiden faar man den lille 
Atoll i Sigte, og Clipperen svæver i 
nogen Tid over denne Prik i det 
kæmpemæssige Ocean, før den læg
ger an til Landing paa den blanke 
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Lagune med det krystalklare Vand, 
hvor man tydeligt kan se de mange- 1 

farvede Koraller. Paa Stranden, ved 
den blaa Lagune, ligger Pan Ameri
can Airways' luxuøse Hotel - og 
Golfbane! 

Her bor ogsaa de faststationerede 
Funktionærer, her er Elektricitets
værk, Køleanlæg og Forraadsskurene, 
det hele omgivet af veltrimmede 
Græsplæner og smukke Blomsterbe
de. En lang Bro fører fra Strandbred
den ud i Lagunen til Stedet, hvor 
Clipperen fortøjes. Skønt Afstandene 
paa den lille Sydhavsø er saa smaa, 
findes dog en Del Automobiler til Be
fordring af Passagererne fra den ene 
Ende af Øen til den anden. Men de 
fleste foretrækker at benytte Ophol
det til at bade i det dejlige, varme 
Vand i Lagunen eller spiller Golf 
med røde Golfbolde - de bliver ikke 
væk i det blændende hvide Sand. 

Efter en ægte engelsk breakfast 
gaar det videre den næste Morgen 
mod Wake islands, og kort Tid efter, 
Clipperen har forladt Midway island, 
passeres Datolinien - i Løbet af et 
Sekund er man pludselig en Dag læn
gere fremme, og smaa otte Timer se
nere lander den store Maskine paa 
Wake Islands Lagune, hvor Indfødte 
gaar i Strandkanten og spidder Fisk 
paa Spyd eller driver i maleriske 
smaa Udriggerbaade. -

* 
, Ingen Kvinder, ingen Katte, ingen 

Hunde. 43 Mænd, i Tusindvis af Rot
ter, Hermitkrebs og Myriader af Fug
le paa en Koralø en Mil lang og en 
kvart Mil bred, over 1300 Mil fra det 

>China Glipper« lige efter Starten fra San Francisce paa Vej mod 
sit fjerne Maal - Kina. 

nærmeste Land. Ingen Jordbund, 
hvor noget kan gro, intet Vand, ud
over hvad man samler af Regnvand. 
Forsyninger bliver bragt pr. Skib to 
Gange om Aaret - og den eneste fa
ste Forbindelse med Omverdenen er 
Clipperen, som anløber her en Gang 
om Ugen .... .. det er Wake Islands, et 
lille Sydhavsparadis.c Saadan skrev 
Lady Drummond Haig om denne lille 
paa et Kort miskroskopiske Ø, der ind
til Oprettelsen af Stillehavsruten 
overhovedet ingen Betydning havde 
for nogen. I Dag er den et af de vig
tigste Støttepunkter uden hvilke 
Flyvningen over det store Ocean vil
de være uigennemførlig. 

Og saa gaar det videre, 1500 miles, 
mod Guam, den vigtige amerikanske 
Flaadestation i det vestlige Stillehav, 
hvor man lander smaa ti Timer efter 
Starten fra Wake Islands, ti Timer, 
hvor man ikke ser andet end Vand, 
Vand og Vand - et dybblaat Hav un
der en skyfri Himmel. 

Man mærker allerede her, at man 
nærmer sig Østen. I den lille male
riske Hovedstad, Agana, vrimler det 
med Kinesere, Filipinoer, Malayer og 
mørkhudede Moros. I Bazargaderne 
sidder Indere og sælger orientalske 
Silker, paa Gaderne ser man de før
ste Oksekærrer, som er saa karakte
ristiske for Asien. I Udkanten af 
Byen begynder Rismarkerne og uen
delige Arealer plantet med Sukker. 
Paa 10 Timer er man ført fra det stil
le, romantiske Sydhav med en poly
nesisk Befolkning til det eksotiske 
Østen med dens Blanding af alle Ra
cer, dens pulserende Folkeliv. 

, Philippine Glipper« indtager Benzin ved en af de flydende Benzintanke 
paa Ruten. 

Man s~al tidligt op, den Dag, Clip
peren starter fra Guam. Klokken seks 
om Morgenen glider Maskinen over 
Lagunen, sætter fuld Fart paa og 
svinger i en stor, elegant Bue over de 
vajende Kokospalmer, som vokser 
langs Guams hvide Strand - og saa 
gaar det mod Manila paa ti Timer. 
Allerede en lille -halv Time, før man 
naar Luzon-Øens Kyster, øjner man 
de jungleklædte Bjerge. Fra de store 
Kabinevinduer har man glimrende 
Udsigt, netop fordi Planerne sidder 
ovenpaa Kroppen. Med fuldt Drøn 
paå de fire Motorer, der hver udvik
ler 1000 HK, nærmer man sig bur-
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Denne lille By befolkes udelukkende af Folk fra Pan American Airways. 
Den ligger paa Wake Island, en Ø midt ude i Stillehavet, 

der tidligere var ubeboet. 

ligt den maleriske Ø med de mange 
Floder, den tætte Jungle og de høje 
Bjerge, hvoraf nogle endnu er virk
somme Vulkaner. 

Naar man har passeret Told-, Pas
og Karantænekontrollen i Cavite, fø
rer komfortable Busser Passagererne 
paa en Times Tid ind til Manila, den
ne spansk-amerikanske By med sin 
ejendommelige Blanding af hypermo
derne Skyskrabere og ældgamle 
Bygninger, som stammer helt tilbage 
fra den spanske Inkvisitionsperiode. 

Den Dag, Clipperen forlod Cavite, 
var jeg en af de lykkelige Passage
rer, der fik Lejlighed til at se Kina
søen fra Luften under den fem Ti
mers Tur til Macao paa Kinakysten, 
den lille portugisiske Koloni, som er 
berømt for sine Opiumsfabriker og 
utallige Fan-tan Huse. Men Opholdet 
var for kort til, at man kunde aflægge 

Luftfartfors i kri nge r 

I 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 
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Opiumshulerne eller Spillehusene et 
Besøg. Vi skulde efter faa Minutters 
Forløb videre til >Endestationen« 
Hong Kong, og tilbagelagde Stræk
ningen paa halvanden Time, idet vi 
fløj langs Kysten, hvor kinesiske 
Djunker for fulde Sejl stod op ad 
Perlefloden paa Vej mod Canton. 

Og præcis Kl. 1ll rundede vi Ra
diostationens høje Master paa Hong 
Kong Øen for et Øjeblik efter at lan-
de paa Kai Tek Flyvepladsen . .... . 
China-Clipperen kunde endelig faa en 
længe tiltrængt Hvile - 9000 miles 
havde den fløjet over Stillehavet og 
paa smaa seks Dage bragt Post og 
Passagerer fra en Verdensdel til en 
anden, passeret fem Øer og givet de 
Rejsende Indblik i forskelligartede 
Folks Liv, de Steder man gjorde Op
hold. 

Det moderne >magiske Tæppec, det 
tyvende Aarhundredes Vidunder, hav
de gjort det muligt al rejse en Tre
diedel af Verden rundt paa seks 
Døgn. Og var man oplagt til at se 
mere, var der fra Hong Kong hver 
Dag Forbindelse med Imperial Air
ways til Storbritannien, til Indo-Ki
na, det hollandske Kolonirige, Ma
laya, Indien, Ægypten, Iran og 
Afrika. 

Rige Amerikanere, som ynder at 
>gorec fremmede Lande saa hurtigt 
og saa bekvemt som muligt, benytter 
nu Pan American Airways' Clippere 
Lil >Udflugter« til Sydhavsøerne, Phi
lippinerne og Kina - de køber, som 
de siger, en 14-Dages Billet San Fran
sisco--Hong Kong Tur-Retur - og de 

har da faaet Lejlighed til at spille 
paa Guitar og blive kranset af Syd
havsskønheder paa Hawaii, har spil
let Golf paa Midway Islands og fiske! 
eller svømmet i den blaa Lagune 
udenfor det luxuøse Hotel paa Wake 
Islands. Paa Guam har de moret sig 
i Officersklubbens store Sale, og i 
Manila drukket lange og korte drinks 
ved den gyldne Bar paa Manila-Hotel 
for at ende i del maleriske Hong Kong 
med en Sviptur til Macao for at prøve 
Lykken i > Victoria Palace« omkring 
de grønne Spilleborde - og saa har 
de blot eet at gøre ,naar de kommer 
tilbage til Hong Kong: al flyve tilba
ge med Clipperen og foretage si~ 
nøjagtig det samme - blot i omvendt 
Orden. 

Jo, man kan naa meget paa en fjor
ten Dages Udflugt med Stillehavs
Clipperne blot man har Pen
gene! 

Erling Bache. 

Foredragsaftenen i 
Aeronautisk Selskab 

FOREDRAGSAFTENEN, som D. K. 
D. A. S. afholdt den 9. Novem

ber med Forfatteren Erling Bache 
som Foredragsholder, fik i enhver 
Henseende et vellykket Forløb. Sel
skabets Formand, Direktør N. K. 
Nielsen indledede med at byde den 
talrige Forsamling velkommen og gav 
derefter nogle orienterende Oplysnin
ger om Privatflyvningens vanskelige 
Kaar under Benzinrcslriklionernc, 
idet han oplyste, al Selskabet havde 
sin særlige Opmærksomhed hcnle<ll 
paa Spørgsmaalet og vilde gøre sit 
til, at der blev skabt taalelige Kaar 
for Privatflyverne, saa de ikke gik 
helt istaa og derved blev ude af Stand 
til at faa de lovbefalede Flyvetimer, 
der er nødvendige til Fornyelse af 
Certifikatet. 

Derefter gav han Ordet til Afte
nens Foredragsholder, der i en liv
fuld Skildring fortalte om en Flyve
rejse København - - Berlin - Rom 
han nylig har foretaget; derefter vi
stes en Film af Flyveruten, hvor 
man særlig bemærkede Radiobaa
kens Anvendelse og den forøgede 
Sikkerhed, der derved er opnaaet. 

Aftenen sluttede i Nationalmuseets 
Restaurant med et hyggeligt Smørre
brødsbord. Det var en udmærket Af
ten. 
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BLANDT de lyske Flyvemaskin
firmaer, der har oparbejdet en 

Eksport hele \ erden over, staar 
,,Bucker-Flugzeugwerke« ved Ber
lin i første Hække, og Fabrikens tre 
Typer J>Jungmann«, »Jungmeister« 
og »Student« er saa at sige repræ· 
senteret i samtlige Lande.1 Løbet af 
faa Aar er det lykkedes Biicker at 
faa en førende Stilling blandt de Fabriker, 
der fremstiller Skolemaskiner og Sports
flyvemaskiner. 

Det tosædede Biplan >Biicker
J ungmannc er udstyret med en 100 
HK. Hirth Motor, og det anvendes i 
19 forskellige Lande til civil og mi
litær Flyveruddannelse. I Tyskland 
hører det til Luftvaabnets Standard
udstyr og bliver leveret i Serier. 
>Jungmannc-Typer egner sig ikke 
alene til Begynder-Undervisning, 
men ogsaa til Uddannelse i Kunst
flyvning. Efter at have lært paa 
;i, Jungmann« kan Eleven uden at træ
ne paa Overgangsmaskiner gaa over 
Lil tungere Krigsflyvemaskiner, og 
denne Fremgangsmaade anvendes med 
stor Tilfredshed i Tyskland. Baade i 
sil Hjemland og i mange andre Lan
de har Typen gennem flere Aar væ
ret anvendt til Skolebrug, og alle Veg
ne fra har militære og civile Flyvere 
udtalt deres store Tilfredshed med 
>Jungmann«, som de anser for at 
være en af de bedste Maskiner i sin 
Klasse, der findes. 

Dens Efterfølger er det eensædede 
Biplan , Jungmeister<, der er udsty
ret med en 160 HK. Bramo Motor, og 
denne Type siges at være den bedste 
Kunstflyvemaskine i Verden. >Jung
meister«, med hvilken Jagerflyveren 
har Mulighed for at faa en billig og 
omfattende Træning, har siden 1936 

I Bi.icker-Flyvemaskiner I 

Flyvemaskiner til 

sejret i alle de mest betydende inter
nationale Kunstflyvningsstævner. 

Ogsaa denne flyves i mange for
skellige Lande. Dette Aars tyske 
Kunstflyvningsmesterskab blev ude
lukkende gennemført med Biicker
i,Jungmeister«- Flyvemaskiner, og 
det tyske Luftvaabens Kunstflyv
ningseskadrille, der deltog i Stævnet 
ved Bryssel i indeværende Aar, be
nyttede ligeledes Blicker-»Jungmei
ster. - llJungmeister«ens fremragende 
Kunstflyvningsegenskaber har vi set 
Eksempler paa her i Danmark, og 
senest ved Flyvestævnet i Esbjerg i 
Juli Maaned, hvor den tyske Flyver 
Olzmann gav en blændende Opvis
ning som Led i Stævnets Program. 

De to nævnte Typer egner sig saa
ledes udmærket til Udu •nnelsesbrug, 
og en yderligere Fordel opnaas ved 
at anvende dem begge samtidig, for
di 70 % af de Dele, hvoraf de er byg
get, er fælles for de to Typer. 

Den tredje - og den nyeste -
Type er nærmest beregnet til privat 
Anvendelse. Det er et Monoplan med 
Plads til to Personer, og udmærket 
egnet til privat Rejsebrug. Den har 
en 55/60 HK. Motor, og derved er den 
meget billig i Drift. Til hver 100 
km's Flyvning bruger den kun 7.5 l 
Benzin, og dens Marchhastighed er 
paa 150 km/T. Ved en Forenkling i 

Skolebrug 

Kunstflyvning 

Rejsebrug 

Biicker->Student«. 

. .. 

Fremstillingsmetoden er den tillige 
meget billig i Anskaffelse, men at det 
ikke derfor er gaaet ud over Kvali
teten, beviste bl. a. den Afrika-Flyv
ning, der sidste Vinter blev foretaget 
med en >Student«, og hvorunder der 
blev tilbagelagt ialt 25,000 km (nær
mere beskrevet i >Flyv« Nr. 3/1939). 

Fra Starten i Berlin til Ankomsten 
til Kairo havde >Student«en kun brugt 
440 Liter Benzin og 36 Liter Olie. 
Strækningen, der var paa 5300 km, 
omfattede Flyvning i 4000 m over Al
perne samt over Appeninerne og Mid
delhavet, og hele Udgiften til Brænd
sel androg kun 2,5 Pfenning pr. Kilo
meter. 

>Jungmann«, >Jungmeister« og 
>Studente er de tre Navne, der har 
vundet Klang Verden over, og Kon
struktørens Navn borger for, at den 
høje Kvalitet stadig holdes vedlige. 
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F. A. I. AFGIVER RAPPORT 
om Organisationens Virksomhed efter Krigens Udbrud 

FRA F.A.I._ (F~deration APr0:1dUtique 
IntP,-... 'l.t;c r. .• ,c;:J nar D. K. D. A. S. 

modtaget følgende Meddelelse om den
ne Hovedorganisations Virksomhed 
efter Krigens Udbrud: 

I Begyndelsen af September, da de 
tragiske Begivenheder i Europa syntes 
uundgaaelige, samlede F.A.I.'s Sekre
tariatvirksomhed sig om at undersøge 
Virkningerne heraf paa Virksomheden 
indenfor F.A.I. Det forekom herefter 
F.A.I., at dens Gerning maatte opret
holdes, da der af 38 tilsluttede Lande 
var syv krigsførende eller allieret de 
krigsførende, saaledes at 31 neutrale 
Lande endnu kunde fortsætte en no
genlunde normal Levevis. 

Dette synes ogsaa at være den al
mindelige Mening, thi efter Krigens 
Udbrud modtog F.A.I. fra disse neu
trale Lande en meget stor Korrespon
dance. Talrige Meddelelser om Rekor
der, hvoraf mange ganske vist stam
mede fra August Md. -- før Fjendtlig
hederne - tilflød Sekretariatet; 19 
blev legaliserede og meddelt alle 
Ae-C.N. Siden 1. Septbr. ankom 8 nye 
Mapper med Rekorder, hvoraf Største
delen, efter at være undersøgt, blev 
stadfæstede; det drejer sig om bemær
kelsesværdige Præstationer udført i 
Italien, U.S.A. og Sovjet Unionen. En
delig har F.A.I. i disse Dage modtaget 
4 Telegrammer med Meddelelse om 
nye Præstationer. 

Udover denne Aktivitet, som vi reg
ner for normal, har F.A.I. haft Op
mærksomheden henvendt paa en Pa
ragraf i sine Statutter, som bestemmer, 
at et af F.A.I.'s Formaal er at :.udvikle 

P. 4. 

Solidariteten og den gensidige Hjælp i 
Aeronautikkens Verden«, derfor har 
Sekretariatet ment, at denne Paragraf 
foreskrev som dets Opgave at komme 
de forskellige Hæres Flyvere til Hjælp, 
idet man skulde anstrenge sig for at 
samle Oplysninger om disse, og med
dele Oplysningerne videre til Ae-C.N. 
og til Familierne og ligeledes ogsaa 
muliggøre Forsendelse af Beklædning 
og Spisevarer til Fangerne. 

Sekretariatet har tilbudt Røde Kors's 
internationale Comite, som har Sæde i 
Geneve, sin Tjeneste saavel som Hjælp
somhed fra de Ae-C.N., som vilde være 
Sekretaritet behjælpelig med denne 
Opgave. I et Brev af 11. Oktober har 
Røde Kors's Comite meddelt, at den 
med stor Glæde modtog dette Tilbud 
og har sendt F.A.I. det Materiale, som 
er uundgaaeligt nødvendigt til Organi
sationen af denne nye Form for Tjene
ste, som Sekretariatet forsøger at iværk
sælle under den nuværende Situation. 

I Anledning af ovennævnte har Præ
sidenten for F.A.I., Prince Bibesco, 
ment det nødvendigt, for hurtigt at af
gøre visse Spørgsmaal, at samle Besty
relsen. Dette Møde vil rimeligvis finde 
Sted i Slutningen af Aaret i et neutralt 
Land. Man vil se af det foregaaende, 
at F.A.I. har fortsat sit Arbejde i de 
samme Retningslinier, som anslaaet 
for snart 35 Aar siden. Allerede een 
Gang er F. A. I. gaaet igennem svære 
Tider og har overvundet mange Van
skeligheder. I Dag beder den alle de 
tilsluttede Ae-C.N., som endnu har 
Mulighed derfor, at fortsætte med at 
hjælpe F.A.I. i sin Opgave. 

De berømte 

NY CURTISS JAGER 
til det amerikanske 

Luftvaaben 

Curtiss P-40 eensædet Jager. 

DEN nye Curtiss Jager, som vi her 
bringer et Billede af, er beregnet 

til Luftkamp i store Højder. Den er 
bygget af Metal, udstyret med een 
Motor og har indtrækkeligt Understel 
og Halehjul. Den er bevæbnet med 
Maskingeværer, der skyder gennem 
Propelkredsen (elektrisk stilbare Pro
pelblade), og den er udstyret med 
lltapparater til Flyvninger i Sub-Stra
tosf æren. Maskinens nærmere Data 
hemmeligholdes. 

Krigsministeriet i U. S. A. har for 
nogle Maaneder siden af givet en Be
stilling paa Maskiner af denne Type 
til et Beløb af 60 Millioner Kroner. 

* »KRIGEN« 
Fra Gyldendals Foring har vi mod

taget første Hefte af Storværket »Krigener. 
Paa Grund af Pladsmangel man vi udsky
de Anmeldelsen af Værket til næste Num
mer af •Flyv«. 

P. 4. L. 

HUSUN. 
Aperiodishe Kompasser 

ALFRED RAFFEL A/s København C.6395 
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LAD os fortælle Dem om KZII 
- De vil opdage, at den ikke er 
dyrere i Anskaffelse og Drift end 
et godt Automobil 

KZ II SPORT har en Rejse
hastighed af 200 km i Timen. 

SKANDINAVISK 
AERO INDUSTRI A,s 
Aalborg 
7102 

THE TEXAS COMPANY A/s 
KØBENHAVN 

Kastrup 
868 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

FOKKER T9 
Fokkers nyeste militære Maskine er 
den tomotorede Fokker T 9, udstyret 
med Bristol Hercules Motorer. Det er 

en Bombeflyvemaskine, der skal 
anvendes ved Luftstyrkerne 

Hollandsk Indien. 

mmmnuuuiiimliiiimniin1111111111111111111m11m1111111111111111111111111111111111111111 
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· INT111'11 le1>el'el' 01>el' hele Jol"den Bwanlbfof og 
Smøl'eolle øf høfeafe Ka,ølHef fil Bn,g I Fl]l1>emøaldn8l" 

Brændstoffer: 
INTAVA Flyvebenzin 77 
INTAVA Ethyl Flyvebenzin 80 
INTAVA Ethyl Flyvebenzin 87 
INTAVA Ethyl Flyvebenzin 100 
INTAVA Dlaaelolla 

Sm1r1all1r: 
INTAVA Whlta Band 60 
INTAVA Gray Band 80 
INTAVA Red Band 100 
INTAVA Green Band 120 
INTAVA Blue Band 140 

Døaudøn le1>el'øa unde• .Bøfegnelaen INT111>11 øndl"e Pl'o
dukfel' fll B•uø I Lufffønøfe• • som f. Eks. INT111>11 
l>lppeø•msfedf • INT111>11 lnafl'Umenfølle • INT111>11 
SføddÆmpel'olle • INT111>11 KømpØSllælbke m. m. 

-re~••· I NTAVA-TELEF., 
nf'f:~A WORLD WIDE SERVICE ~~NJ~ 

BCT, ANNÆ PLADS 13 • KØBENHAVN K. 

Ropræaentaranda 
Det Danake Petroleuma Aktieselskab og Vacuum Oll Company A/S 

DET FORENEDE 

-BEMZIM
PETAOLEUM 
-PARAFFIM
BHMDSELSOLIE 

KOMPAGNI A/s 
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LUFTTRAFIKEN PAA KØBENHAVN ene Dag og i modsat Retning den næ
ste Dag o. s. fr. Der mellemlandes i 
begge Tilfælde i Amsterdam. Afgang 
fra København sker Kl. 9,15 med An
komst til Amsterdam Kl. 12,00 og til 
London Kl. 15,30. 

TAKKET være energiske Bestræbel
ser er det efterhaanden lykkedes 

at faa saa megen Lufttrafik i Gang mel
lem København og Udlandet, at det 
overgaar forrige Vinters Luftvirksom
hed. Siden vi i forrige Nummer af 
>Flyve bragte en Oversigt over Luft
lrafiken paa København, er der kom-

Luftkaptajn Harald Hansen interviewes 
i Rangsdorf Lufthavn til Radioen. 

mel endnu flere Ruter til, og til stor 
Opmuntring for Luftfartsselskaberne 
har Ruterne været godt besøgt. Køben
havn har nu Luftforbindelse med Ber
lin, Amsterdam, Bryssel, London, Gø
teborg, Oslo, l\Ialmø og Stockholm. 

Luftforbindelsen sydpaa er ovenikø
bet bedre end den var forrige Vinter, 
fordi der nu er to daglige Ruter mel
lem København og Berlin. Der er Pas
sagerer til dem begge, og Maskinerne 

gang fra Berlin Kl. 8,45 og 13,15. 
Vestover er der ogsaa fuldt op at 

gøre; KLM. har to Forbindelser til 
Amsterdam, og begge Maskiner er saa 
at sige udsolgt hver Dag. Der er Af
gang fra København Kl. 9,15 og 12,00 
med Ankomst til Amsterdam henholds
vis 12,20 og 15,05. Fra Amsterdam er 
der samme Dag Forbindelse videre til 
Bryssel. KLM's Amsterdamforbindelse 
har endvidere Tilslutning til Oslo og 
Stockholm. 

København-London paa een Dag. 
Den nye Rute, som D.D.L. har faaet 

aabnet mellem København og London, 
byder Passagererne den store Fordel, 
at Rejsen mellem de to Byer kan til
endebringes paa een Dag. Luftfartsel
skabet har indsat sine store >Condorc
Maskiner paa Ruten, der blev aabnel 
af Luftkaptajn Dam den 13. November. 
Foreløbig trafikeres Ruten saaledes, at 
der flyves København- London den 

Fra London startes Kl. 10,15 med 
Ankomst til København Kl. 16,15. 

Mellem Oslo og København oprel 
holder Nordmændene Forbindelse, idel 
der mellemlandes i Goteborg. Der er 
Afgang fra Oslo Kl. 8,15 med Ankomsl 
til København Kl. 11,35, hvorefter de 
Rejsende kan naa videre til Berlin og 
Amsterdam. Der startes fra København 
nordpaa Kl. 12,15 med Ankomst til 
Oslo Kl. 15,05. 

Forbindelsen Stockholm - Køben
havn vedligeholdes af ABA, og den har 
i begge Retninger Tilslutning til Ber
lin og Amsterdam. Der startes fra 
Stockholm Kl. 9,00 med Ankomst til 
København Kl. 11,40. I modsat Ret
ning er der Afgang fra København Kl. 
13,00 og Ankomst til Stockholm Kl. 
15,40. 

DOUGLAS DC-5 I EUROPA 

FORUDEN den hidtidige Overens
komst, som Fokker har vedrø

rende Salget af DC-2 og DC-3, og som 
har givet et Salg paa omtrent 100 
Maskiner, har Fokker nylig sluttet 
ny Kontrakt med Douglas Aircraft 
Camp. Ine, Santa Monica, Kalifornien, 
vedrørende Salget af Typen DC-5 i de 
europæiske Lande med Undtagelse 
af England, Frankrig og Rusland. 
Den nye Type er allerede bestilt af 
K. L. M., Pensylvania Central Air 
Lines og Scadta (Columbien), og Maski
nerne skal leveres i Begyndelsen af 1940. 

Douglas DC-5 er et to-motoret høj
vinget Monoplan med Plads til rn 
Passagerer og 3 Mands Besætning. 
Maskinen er udstyret med tre Un
derstelshjul, der alle kan trækkes 
ind, og denne nye Form for Under
stel siges at have følgende Fordele: 
Flyveren har et godt Udsyn under 
Kørselen paa Jorden; Indflyvningen 
til en Flyveplads er lettere, selv hvor 
denne er omgivet af høje Hindrin
ger; del er muligt al lande i Side
vind, og Bremserne kan øjeblikkeligt 
anvendes med fuld Kraft, uden at 

flyver uforstyrret frem og tilbage, som r-------:--:--------.-----~':::lllil..-....:~=","''llli""'~'="i;;~~"!";.;:-_-~--~r-... ~1.,~1~\:'r'!!'E 
om det var ganske normale Forhold. , 
Den rejsende, der ad Luftvejen kom
mer til Berlin, har ikke meget Indtryk 
af at komme til et Land, der er i Krig. 
Der er indført en Rationering, og Byen 
er total mørkelagt, men ellers gaar 
det daglige Liv sin almindelige Gang. 
Private Firmaer arbejder med Liv og 
Lyst; vældige Byggeforetagender er i 
fuldt Sving; Teatre og Restauranter 
har aabent som for den første Septem
ber; alle Trafikmidler er i Gang, og 
Militær mere end det sædvanlige ser 
man ikke noget til. 

Man kan rejse fra København Kl. 
9,30 eller Kl. 12,00 og være i Berlin 
ca. tre Timer senere. Morgenruten tra
fikeres af D.D.L. og Middagsruten af 
ABA. I omvendt Retning er der Af-
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RI NC E 
der er nogen Fare for at Maskinen 
gaar paa Næsen. 

Kabinen, der er meget rummelig, 
har en Højde paa 1,88 m og en Læng
de paa 6,33 m, og der er skabt en 
ganske fortrinlig Lydisolering. 

Paa Grund af Planernes og Krop
pens overordentlig gode aerodynami
ske Form har DC-5 stor Hastighed, 
og det er opnaaet uden at forøge 
Driftsomkostningerne. 

DC-5 kan udstyres med Wright 
Cyclone Motorer af Typerne GR 1820, 
G 102 A, 1820 F. 62, 1820 G. 2 og 
1820 3 B, alt efter Køberens Ønsker. 
Hvis Maskinen udstyres med G 102A, 
bliver Tornvægten 6210 kg, Nyttela
sten 2870 kg og Totalvægten 9080 kg. 
Under Flyvning med denne Vægt i 
en Højde af 2350 m opnaar Maskinen 
en største Hastighed paa 370 km/T, 
og i 3000 m's Højde, ved en Motor
ydelse paa 75 %, bliver Marchhastig
heden 333 km/T. Ved en Motorydelse 
paa 65 % i 2350 m er Marchhastig
heden 314 km/T. DC-5 har en Top
højde paa 7200 m, og paa een Motor 
kan den naa en Højde af 3000 m.,I Starten 
har Maskinen et Tilløb paa 260 m. 

Planarealet udgør 76,8 m 2, Spænd
vidden 23,8 m og Længden 18,95 m. 

Motorerne har elektriske Startan-

• HJUL • BREMS. ER 
ordninger; Propellerne har fuldt !>lil
bare Blade, der styres elektrisk; Pla
nerne har hydraulisk styrede Bag
kantsklapper; der er Trimklapper paa 

Fra Dansk Svæveftyver Union 
SVÆVEFLYVEKLUBBEN 1938. 

G ENERALFORSAMLINGEN den 23de 
Septbr. i Svæveflyveklubben 1938 

blev paa flere Maader en Mærkedag for 
Klubben, først og fremmest fordi Klub
bens første Fest blev afholdt, og den for
løb paa den helt rigtige Maade. Efter at 
Regnskabet var forelagt og godkendt 
(Kassebeholdning 168 Kr. - - - før 
Festen), gik man over til Valg af Besty
relse. Den tidligere Formand, Hr. Tøn
nersen, trak sig tilbage paa Grund af 
manglende Tid, og til Formand valgtes 
Hr. Willy F. Hansen. Den øvrige Besty
relse genvalgtes. Efter forskellige saglige 
Drøftelser var det med Tilfredshed man 
konstaterede Pressens Aarvaagenhed, idet 
der i •Pressens Radioavis • hørtes et me
get underholdende Referat af vor Gene
ralforsamling, til hvilket Kassereren dog 
senere viste sig at være Ophavsmanden 
via en lille privat Mikrofon. 

Efter den muntre Optakt gik man ind 
til et festligt Kaffebord pyntet med Tra
fikmaskinemodeller og •Luftpost• i Form 
af W. Dannerfjords Svæveflyversang. 

Ud paa de smaa Timer afsluttedes Fe
sten med Smørrebrød, Snaps og S-38's 
Slagsang. 

Balanceklap og Ror; de tre Under
stelsben bevæges hydraulisk; Maski
nen leveres med Anordning til For
hindring af Isdannelser. 

Vigtig .Meddelelse 
til Medlemmer af Klubber under 

Dansk Svæveflyver Union. 

OPMÆRKSOMHEDEN henledes paa, 
at FLYV fra 1. Januar ikke mere 

leveres Medlemmerne gennem Unio
nen, da det har vist sig at være uprak
tisk at føre dette Medlemsregnskab med 
Klubberne. 

De Klubber, der ønsker at faa FLYV 
til sine Medlemmer maa inden 10. De
cember indsende en Liste over Med
lemmer med nøjagtig Adresse og led
saget af Betalingen for en Aargang, Kr. 
3.50 pr. Medlem, hvorefter Ekspeditio
nen fortsættes uforandret, men dersom 
ingen Meddelelse foreligger ved Fri
stens Udløb, ophører Forsendelsen med 
dette Nummer. 

FLYV kan ogsaa købes i Løssalg og 
koster da 35 Øre eller bestilles i Abon
nement til Kr. 4.20 pr. Aargang, men 
der tilbydes altsaa Klubberne en Fa
vørpris, som det meget anbefales at 
benytte sig af, da ingen Flyveinteres
seret bør undvære FLYV. 
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FLYVNINGENS BØGER 

TJENESTEN VED DET TYSKE LUFTVAABEN 
»Der Dienst in der Luftwaffe« er Fæl

lestitlen for en Række Bøger, som For
laget B er n a r d & G r ae fe i Berlin 
har udgivet, og Serien omfatter følgende 
Bøger: 

Die Aufkliirungsstaffel 
Dus Luftblldwesen 
Lesen des Luftbildes 
Dus Knmpfliegerverband 
Der lunere Dienst in der Luftwnffe 
Dlenst im Fligerhorst 
Der Unterfiihrer der FlakarHlleri. 

Alle Bøgerne er skrevet af Fagmænd 
indenfor hver sit Omraade, og Teksten 
er ledsaget af mange Illustrationer, Teg
ninger og Skemaer. 

»Die Aufkliirungsstaffel« af Oberst a. 
G. K r ah m e r, omhandler Tjenesten 
ved en Hekognoseeringseskadrille, og den 
giver el ganske udmærket Overblik over 
hele Tjenestegangen og Uddannelsen ved 
en saadan Eskadrille. Af Indholdet skal 
nævnes: Luftopklaringens Opgaver; Eska
drillechefen; Fotosektionen; Teknisk Sek
tion; Vaabenseklion; Navigationssektion 
m. fl.; Uddannelsen i Flyvning, Skyd
ning, Bombekast o. s. v. Forfatteren har 
i en længere Periode været Chef for en 
Rekognosceringsafdeling, og har saaledes 
det bedste førstehaands Kendskab til del, 
han skriver om. Resultatet er blevet en 
fortræffelig Haandbog. (188 Sider; Pris 
RM 3.50). 

»Der Kampfliegerverband« af Oberst 
a. G. S c h w a b e d i s s e n behandler 
Tjenesten ved Kampflyvevæsenets Eska
driller og Afdelinger (•Staffel • og , Grup
pe«). Under Afsnittene om Enhedernes 
Organisation fortælles om Arbejdsomraa
derne for de Officerer, der har faaet til 
delt særlige Hverv; hvor meget Personel 
og Materiel, der staar til deres Raadighed 
for Opgavens Udførelse; og hvorledes 
Arbejdet skal organiseres. Alt dette er 
forklaret til de mindste Enkeltheder. Af
snittene om Uddannelsen i Eskadrille og 
Afdeling omfatter de Opgaver, der kan 
forventes at blive stillet, og hvorledes 
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Uddannelsen derefter $kal lægges an for 
at kunne løse dem paa bedste Maade. 

(Bogen er paa 239 Sider og koster 4.50 
HM). 

»Der innere Dieost in der Luftwaffe« 
af Oberst a. G. K r a hm er og Kaptajn 
Plischke. 

Det er hele den indre Tjenes te ved 
Luftvuabnels Underafdelinger, der her er 
beskrevet indtil de mindste Enkeltheder. 
Af Indholdet skal nævnes: de enkelte Un
derbefalingsmænds Opgaver; Kaserne
og Stueorden; Orlov; Udfærdigelse af 
Skrivelser og Rapporter m. m. Over Halv
delen af Bogen bestaar af Eksempler paa 
Skemaer, Rapporter, Føring af Uddannel 
sesbøger og Dagbøger m. m. 

(Bogen er paa 213 Sider, hvorimel
lem er 60 Bilag. Den koster 3.50 RM). 

»Dienst im Fliegerhorst« af Kaptajn 
K o h I giver en Mængde Hetningslinier 
for hvorledes Tjenesten paa en militær 
Flyveplads indenfor det tyske Luftvaa
ben bør organiseres. Mange forskellige 
Funktioner griber her ind i hinanden, 
men det er lykkedes Forfatteren at give 
el klart Overblik over dem alle. Af Ind
holdet skal nævnes: Pladskommandan
ten; Bygningerne; Meddelelsestjenesten; 
rullende Materiel; Flyveledelse; Vejrtje
neste Opbevaring af Ammunition; Mu
sikkorps; Flyvepladskompagni ; særlige 
Tjenestegrene m. m. Bogen maa betrag
tes som en Haadgiver og en Vejledning, 
idet Flyvepladstjenestens mangeartede 
Grene maa afpasses efter Forholdene i 
hvert enkelt Tilfælde. 

(227 Sider. Pris 3.50 HM). 

* 
Die theoretisehe A,-Priifung filr l\lotor

und Segelflieger af Dr. A. Bod I e e. C. 
J. E. V o I c km an n Nachf. E. Wette, 
Berlin. 98 Sider; Pris 2,- RM. 

Det er en Bog om en hel Mængde a I' 
Flyvningens Problemer, stillet op som en 
Række af korte, koncise Spørgsmaal 
med klare og forstaaelige Svar, og der 
er behandlet netop de Ting, som Eleven 

har Brug for, naar det gælder den før
ste teoretiske Certifikatprøve. Alle 
Spørgsmaal og Svar omhandler følgen
de Felter: Flyvningens Teori og Kend
skab til Flyvemaskinen, Motorkendskab, 
instrumenter, Klargøring til Flyvning, 
Navigation, Lufllov og Meteorologi. Del 
er ikke nogen egentlig Lærebog, men el 
Resume over alt, hvad man bør vide, 
naar man gaar op til Flyvercertifikatet~ 
førsle teoretiske Prøve. 

Bogen, der har 41 Illustrationer, har 
haft stor Salgssucces i Tyskland, og den 
er for nogle Maaneder siden udkommet 
i 2. Oplag. 

* 
Aerodynamik und ihre prnktische An

wendung am Flugzeug af Ing. 0 t l o 
L c ib. Forlag : Dr. M. l\Iatthicscn & Co" 
Berlin. 154 Sider, Pris 2.80 H~I. 

Forfatteren til Bogen er Leder af tlcn 
teoretiske Undervisning ved Flyvc~kolcn 
i Warnemiinde, os paa Grundlag uf rlc 
Erfaringer, han har gjort ved Unclerv1~
ningen af mange Elever med vidt for
skellige Forkundskaber, har han skrevet 
sin Undervisningsbog, der udelukkende 
omhandler Aerodynamik og dens prak
tiske Anvendelse indenfor Flyvningen. 
Noget malhemalisk Kendskab maa man 
dog have for al kunne følge hele Bo
gen, der, hvad Stofinddeling og Forkla
ring angaar, er meget overskuelig og læ
seværdigt skrevet, og Nybegynderen, der 
vil sætte sig ind i Flyvningens Proble
mer, vil have Udbytte af al læsr Bogen. 

* 
Dansk Tidsskrift-Index, udgivet af Sto

lens Biblioteks Tilsyn, udarbejdet af Bi
blioteksdirektør Th. D øs s i n g og Bi
blioteksinspektør R o b e r t L. H a n
s e D. 

Dansk Tidsskrift-Index er en udmær
ket Hjælper, naar man vil finde en Ar
tikel om et bestemt Emne, og paa en me
get overskuelig Maade er der i Bogen 
samlet en Fortegnelse over Indholdet af 
ca. halvtredje Hundrede danske Tids
skrifter. Søger man Orientering pnn fag
lige Omraader, vil man have stor Nytte 
af Bogen. Som Henvisningsblad er , Flyv • 
rigl repræsenteret, idet de fleste Artikler 
om Flyvning ha1· staaet i •Flyv •. 

»FLYV«s Modelkartoner 

FL YV's .Modelkartoner er en ny in
dendørs Adspredelse, som vi nu 

bringer i Handelen. Kartonen indehol
der 4 .Modeller af Flyvemaskiner, der 
udskæres og samles, hvorefter man har 
fire smukke .Modeller til Opstilling el 
ler Flyvning i Stuen. 

Det er en Fornyelse af de hidtil 
kendte .Modelark, og de vil være sikker 
paa en lige saa begejstret Modtagelse 
hos Ungdommen - prøv dem, de er 
morsomme at have og morsomme al 
lave. >FLYV«s Modeller koster 50 Øre 
pr. Ark og faas i enhver Boghandel 
eller frå Ekspeditionen, Vesterbrogade 
60, Kbhvn. V. 

• 

• 



DANSK MODELFLYVER 
FORBUND 

Adresse: Mariendalsvej 56, København P. 

MODELFLYVEKLUBBEN •AIR-SPEED«. 

KLUBBEN har i den forløbne Sæson 
udfoldet stor Aktivitet. Der har væ

ret afholdt flere Konkurrencer med 
Klubben • Vingerne• paa det udmærkede 
Terræn ved Lyngby, i Nærhedep af Aar
hus. 

Søndag den 24. Sept. blev :µholdt en 
Konkurrence for Modeller i 'Klasse 11. 
Hver Deltager havde tre Højstarter (75 m 
Snor). •Air Speede gik af med Sejren. 
Vindere blev: B. Danielsen (•Air Speede) 
Model Baby. Gennemsnitstid af 3 Flyv
ninger 1 Min. 67.3 Sek. 

J . Madsen (Air Speed) Model F. J. 2. 
1 Min. 36.1 Sek. 

H. Sørensen (Air-Speed) Model Baby. 
1 Min. 26.0. 

Klubbens Rekord for Svævemodel i 
Højstart tilhører H. Sørensen og er paa 
7 Min. 

Haandstarlrekorden tilhører B. Da
nielsen paa 1 Min. 7 Sek. 

Begge Rekorder er sat med J Baby•. 
Klubben har gode Arbejdsforhold, og 

anvender de bedste Materialer til deres 
Modeller, der bygges flere Selvkonstruk
tioner, hvormed der er opnaaet gode He
sultater. 

• 
ODENSE MODEL-FLYVEKLUB. 

ONSDAG den 4. Okt. 1939 afholdt O. 
M.-F. Vandringskonkurrence paa 

Eksercerpladsen ved Odense. Man fløj 
over en Distance paa 260 m. 2 Gange 
mod og 2 Gange med Vinden. Der var 
ubegrænset Startantal, dog forlangtes at 
Modellen skulde trækkes op med Haan
den mindst 100 Omdrejninger for hver 
Flyvning. 
Nr. 1. Per Weishaupt (Model Pritschow) 

29 Min. 30 Sek. 
Nr. 2 Bjørn Thøgersen (Model ?) 31 Min. 

30 Sek. 

* 
Odense Model-Flyveklub har fundet 

sig et fint Teri:æn ved Tommerup, 
Brændholdt Bjerg, ca. 3 km fra Pilebak
ken. Her afholdtes Søndag d. 22. Oktober 
et Stævne, der paa Grund af de fine 
Forhold, glimrende Hang, god Bakke og 
fin Termik, gav fine Resultater. Bedste 
Tid var -3 Min. 14 Sek. 

Resultaterne blev: 
Nr. 1. Jørgen Nissen, Model J. N. 3 (Eng

landsmodellen) 2 Min. 6.6 Sek. 
Nr. 2 Villy Olsen (Model Selvkonstruk

tion) 1 Min. 64.1 Sek. 
Nr. 3. Ejvind Petersen (Strolch) 1 Min. 

61.8 Sek. 
- Der vil i November blive afholdt et 

Stævne med Svævemodeller i det nye 
Terræn. 

* 
EN VANDRETEGNING. 

F ORBUNDETS Næstformand, Henning 
Schrøder, fik for sin store Hjælp 

paa Pilebakken ved 0. M.-F.s Pinsestæv
ne, tildelt en Belønning i Form af en 
Tegning til en F.N.-Drage. Denne Teg
ning bar været udsat igen af Hr. Schrø-

der og senere af Hr. Per Weisbaupt, og 
den næste Ejer vil blive den første Svæ
veeliteflyver med en Helbalsamodel, Si
deforhold 1:16 eller mere, samt med bæ
rende Haleplan. 

* 
NYE ELITEFLYVERE. 

Finn Johansen (Valby) Model P. K. 
10, Klasse 4. Tiderne 2 Min. 14.2 Sek., 1 
Min. 66.3 Sek., 1 Min. 47.2 Sek. M. 5. 

Niels Wagner Sørensen (Næstved) Mo
del selvkonstrueret Wakefield, Klasse 6. 
Tiderne 1 Min. 64.4 Sek., 1 Min. 64.0 Sek., 
1 Min. 32.0 Sek. M. 6. 

Niels Wagner Sørensen, Næstved, 
Eliteflyver M. 6. 

GENERALFORSAMLINGER. 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING af
holdtes i 0 . M.-F.s Lokaler den 13. 

Oktober 1939. 
Til Bestyrelse valgtes følgende: 
Formand, Henning Ploug (Nyvalg). 

Næstformand, Willy Olsen (Genvalg). Se
kretær, Arne Weishaupt (Nyvalg). Fly
veleder, Bjørn Tøgersen (Nyvalg). Revi
sorer, Boghandler P. Weishaupt og Otto 
Madsen (begge Nyvalg). 

Efter Generalforsamlingen var der Po
kaluddeling. 
1. Vandrepokal for størst Tid i 0. M.-F . 

Per Weishaupt. 2 Min. 4.9 Sek. 
2. Vandrepokal for største Distance: Ej

vind Petersen. 16,000 Meter. 
3. Vandrepokal for flest satte Rekorder: 

Per Weishaupt. 49 Rekorder. 

* 
HALVAARLIG GENERALFORSAMLING 

afholdtes af Roskilde Model-Flyve
klub Søndag den 29. Oktober 1939. 

Til Bestyrelse valgtes følgende: 
Formand, Erik Sørensen (Genval!J). Se

kretær, Sven Hansen (Nyvalg). Kassserer, 
,Jørgen Poulsen og Sv. Aage Thomsen. 

Efter den gode Sommer, hvor Klubben 
havde deltaget i 6 udenbys Konkurren
cer og opnaaet Placeringer ved dem alle, 
blev det besluttet at gennemføre en Vin
terturnering i Tiden November- Marts. 
Klubben havde selv afholdt 2 Stævner, 
den 23. Juli og 8. Oktober, og af Vindere 

skal her nævnes Sven Hansen, N. 0 . 
Christensen og E. Sørensen. Motormodel
lerne havde i Sommer været populære
ste. 

• 
NYE REKORDER. 
22.- 10.- 39. Richard Jensen (•Sirius c). 

Model R-J. 7. Klasse 3 a. Distance 
321 m. • 

22.- 10.- 39. Ni els Hassing \ • Cirrus •). 
Model N.-H-6. Indoor Klasse 7 h . 
Tid 77.2 Sek. 

22.- 10.- 39. Svend Skou (• O. M.-F.•). 
Model S-S-26. Klasse 9 b. Distance 
625 m. Tid 3 Min. 02.2 Sek. 

21.--10.- 39. Svend Skou (• O. M.-F.). 
Model S-S-25. Klasse 9 c. Distance 
560 m. Tid 1 Min. 25 Sek. 

1.- 10.- 39. Henning Ploug (Fredericio 
11). Model F.J.I. Klasse 10 b. Tid :1 
Min. 00.2 Sek. 

1.- 10.-39. Jørgen Christiansen (• Air •). 
Model J -C-1. Klasse 14 c. Tid 1 Min. 
46.2 Sek. 
Januar 1940 skal vi bringe en fuld

stændig Liste over Aarets Rekordhøst for 
gyldige Danmarksrekorder 1939. 

• 
MODELFL YVEKLUBBEN »CffiRUS«. 

I Anledning af den afsluttede Sæson 
for Udendørsflyvning giver Klubben 

en Fremstilling af de bedste Resultater, 
der er opnaaet i Sæsonens Løb . 

Den 13. Juli 1939 afholdtes paa Vær
løse Eksercerplads et Stævne, hvori del
tog Medlemmer fra Helsingør, Hiilsing
borg samt fra •Cirrus •. 3 udsatte Sølv
bægre blev vundet af: Svenskeren Mol 
lerstrom og de to •Cirrus • Medlemmer 
P. Kurniss og N. Hassing. Tiderne for 
Motormodellerne 1 ½ Min. og Svævemo
dellerne ca. 3 Min. Der blev samtidig sal 
2 Rekorder. Niels Hassing satte den ab
solutte Distance for Motormodeller op 
til 600 m med sin Wakefield N. H. 11. 

Den 21. Juli 1939 lykkedes det for 

Codan 
Gummistøvler 
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.4. Mollerstrom, Hii.lsinuborg, ved 
>Circus« Stævne d. 13. Juli. 

Niels Hassing, efter utallige Forsøg, al 
erobre den absolutte Hastighedsrekorrl. 
Modellen var specielt konstrueret til del 
te Formaal efter amerikansk Mønster. 
Planprofilet var meget smalt og Propel 
lens Diam. oversteg Halvdelen af Spænd
vidden. Motorkraften blev leveret af en 
65 cm lang Streng, der bestod af 18 
Strenge 6,4X0,85 mm Gummi. Momen
tet var som Følge af den store Motor
kraft meget stort, og det var derfor tem
melig vanskeligt at faa den til at gen
nemflyve den krævede Distance. Trods 
alt lykkedes det med en Hastighed af 
15.38 m/Sek. eller ca. 55 km i Timen, 
Verdensrekorden er paa 69 km i Timen, 

Ven rigtige Julegave 

for Modelflyvere er 

Knud Flensted Jensen: 

MODELFLYVE
BOGEN 

Mange Illustrationer 
Pris Kr. 2.75 

Tilsendes portofrit fra 

FLYV'• Ekspedition, Vesterbrog. 60 
København V. 

saa det maa siges rn:rc et meget fint 
Resultat Niels Hu· ,ing har opnaaet. 

Den paa de JO :;:ubhers Stævne op
naaede Tid paa I.! :\lin., sat af P. Ku
niss med P. K. 10, forsøgte Niels Has
sing længe al fua Ham paa, og tilsidst 
lykkedes del med en Tid paa 14 Min. 
25.4 Sek. ModelJen blev startet fra en 
lille Mark ved Virum og kredsede sig 
langsomt til Vejrs i en temmelig svag 
Termik, den overfløj Furesøen og lan
dede 1.5 km paa den anden Side, Di
stancen blev 4 km. ModelJen er en Selv
konstruktion JHHI 9\J cm Spændvidde, for
synet med bærende Haleplan, den har 
senere fløjet 7 Min. og en Dist[lnce 
2300 m efter Jordstart. 

En anden nævneværdig Hekord blev 
fornylig sat i Klasse 3 af P. Kuniss. riio
dellen, der havde en Spændvidde 1.08 m, 
blev startet fra Amager FæIJed i fint og 
højt Vejr, da Motoren var løbet ud, kom 
ModeIJen i Termik, og efter nt Kontrol
lanterne havde observeret den i ca. 12 1;~ 

Minut forsvandt den i den blaa Himmel. 
Søndag den 1. Oktober afholdt Klub

ben, for straks at komme i Gang i den 
nye Klasse 7, en Indendørskonkurrence, 
Rummet var 5X 11 m. Vinder blev Anton 
Holm i en Tid af 31 Sek. Senere er der i 
Gymnastiksalen paa Nærum Kostskole 
blevet sat en Danmarksrekord af Niels 
Hassing paa ca. 1 Min. Der er siden sal 
Rekorder paa 58 Sek. i .Jordstart og 77 
Sek. i Haandstart. 

N. Hassings Wakefield-Model N.H. 11. 
Denne Model fløj i 7 Min. ved de 

10 /(lubbers Stævne. 

• 
En Berigtigelse til Dansk .Model• 

8yvnings Historie. 

F RA Herr Sigurd Sjøholm har vi faaet 
en Berigtigelse af Omtalen af Dren

getimernes Flyvestævne; Herr Sjøholm 
fralægger sig Ansvaret for Konstruktio
nen af den omtalte Motormodel, idet der 
fra Stævneledelsens Side blev ændret paa 
Maalene, saa Motormodellen ikke blev 
den Konstruktion, han ønskede. Ansvaret 
for det daarlige Resultat mener Herr 
Sjøholm derfor, at man bør lægge paa 
Ledelsen af Stævnet. 

Kordaø Verdensrekordmodel, Spændvidde 110 cm. 
It 

~ 
Original amerikansk Byggesæt til den Model, der opnaaede 
54 Minutters Flyvetid, med Tegning, Lim og Propel, men 
ikke Dope og Motorgummi. Pris kun Kr. 6,25. 

~ ' ~ ·: DANSK MODBLFLYVBINDUSTRI • SKJBRN 
' 
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JULEGAVER -·-~Den hleelle .Julegnve for llfodelllyvere er 
Byggesæt til »FLYV« og »Wc Model, 
svæveplaner, fordi disse l\focleller bygges 

i uden Anvenclelse af Vr.-rl1tøj. - Alle Drlc 
er færdig tilsknurne, og dette gælder ikke 
olene Lister men ogsna cle mnnge Dele snu
som Hibber, Monteringsklodser, Spær o. I., 
snn intet Værktøj er nødvendigt til Byg
ningen. Hen·ed opnnns ni i\lodellerne kun 

[udføres i et l\flnlmum nf Tid og med et 
i\fnkslmum uf Nøjagtighed. •FLYV« og •Wc 
Modellerne er øaa populære, forcli Begyn
dere knn bygge clem , og fordi ogsun Viclere-

!/komnr fnnr den fuld" r.ln•<le nf ni flyvr mrrl 
rle færtlige Mocleller. 

Har De ikke prøvet i\loclrls,·n•,•efly\'ning for, 
knn vi nnhefnle vor »SUPER FLYV 2«, drr 

:knn bygges i Løbet nf nogle fnn Timer. og 
[som er meget nem at flyve . Den koster som 

Byggesæt lfr. ~.50 og som færdig l\lodel 
J{r. 6.00. Bnnde. Plnn og Højderor er pro
filerede, og der medfølger overskuelig Teg
ning og udførlig Ryggr- og Flyvevejledning. 

I<nn mnn tænke sig en bedre Fritidsbeskæf
tigelse end Bygningen nf llfodellerne i de 
mørke Aftentimer og Flyvningen i den 
skønne Nntur - og snn er drt en rigtig Fa'r 
og Søn Sport I 

»FLYV l« 
Spændvidde ...... .......... ,19 cm 
Tegning . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 0.25 
Byggesæt . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 2.00 
Færdig Model . . . . . . . . . . . . Kr. 4.50 

»SUPER FLYV 2« 
:spændvi<lde . . . . . . . . . . . . . . 71 cm 

Byggesæt . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 3.50 
Færdig Model . . . . . . . . . . . . Kr. 6.00 

»SUPER W 12« 
Spændvidde . . . . . . . . . . . . . . . 97 cm 
Plnnbelnstning . . . . . . . . . en. 15 g/dm' 
Byggesæt . . . . . . . . . . . . . . Kr. 6.00 
Færdig Model . . . . . . . . . . . Kr. 18.00 

»W 17« 
klar til Beklædning 

'\\l,,l,.'c,-'\., 

Spændvidde . .. 145 cm 
Plnnbelnstn. en. 18 g/dm• 
Byg,resæt . . Kr. 12.75 
Færdig Mod. Kr. 35.00 

llfnn behover ikke ni skrive efter ,FLYV• 
og • "' • Modeller - De knn købes hos næsten 
olie Sports- og Legetøjsforhnndfere snmt 

Bog- og Pnpirhnndlere. 

En gros: ERIK WILLUMSEN 
I l 5, Kronprlnaenagade • København K 

Tlf. Central 9230 

• 

• 



Et Modelftyvestævnes Tilrettelæggelse 
SOM Konkurrenceleder ved første 

Fynskonkurrence, som jeg skrev 
om i forrige Nummer af FLYV, og 
Medarrangør af mange andre Model
flyvestævner har jeg gjort mange gode 
saavel som daarlige Erfaringer med 
Hensyn til Tilrettelægningen af saa
danne Arrangementer. 

Ved Fyns-Konkurrencen anvendtes 
en forbedret Udgave af det Kontrol
kort, hver Deltager i Pinsestævnet fik 
udleveret. Den nye Udgave ser saa
dan ud: 

Stopure. Hvis en Flyvning er under 
10 Sekunder, regnes den for Fejlstart. 
I saa Tilfælde noteres Tiden ved F.1, 
og Modelflyveren maa omstarte. Hvis 
det igen bliver Fejlstart, noteres Ti
den ved F.2, og Gennemsnittet af F.1 
og F.2 bliver den endelige Tid, som 
opføres ved 1. (2. eller 3.) Flyvning. 
(Bemærk Eksemplet paa Kortet oven
for!) (NB! Efter MFs nye Regler no
teres Fejlstarter ikke.) 

Naar alle tre Flyvninger er foreta
get, en Model er fløjet væk, eller Mo-

Klasse : 1 Klub: Odense Model-Flyveklub 

Navn: Ib Bo Jensen 

Model: IBJ 11 (Selvkonstr,~Kontroll. ar: .J/.) 
1. Flyvning: (Kl.i,3 ): Omin ~I~ seo 
Tidtagere: I(. IJ. ~/I . .1.. 

(F.l: 0103,1) 
(F.2 : o,ocul 

2. Flyvning: (Ki.1',t,27): ~ min4<1,2 seo 
Tidtagere: 1-(". a 19"1. Z: 

(F.l: ) 
(F. 2 : ) 

3. Flyvning: (Kl. ) : min seo (F.l: 
(F.2: 

) 
) Tidtagere: 

Samlet Tid: 2 QJ,, 4 seo Gennemani t: 'J8,/3seo 
Placering: _., __ Præmie: Førde - og 
8ortfl '!let ;'Fre&prær,u ·e 
Konlrurrenoeled~ ~~ 

Paa Kortet er de fleste Rubrikker 
indlysende. Kontrollen foretages af 
Konkurrencelederen eller hans Assi
stenter. 

Først naar alle Rubrikker over 
øverste Delestreg er udfyldt, faar 
paagældende Modelflyver Kortet til
bage. Han maa passe meget paa det, 
da han ikke maa starte uden at have 
det i Hænde. Naar han har sin Mo
,del startklar (hvis det er en Motor
model, skal den være trukket op), af
leveres Kortet. Herved undgaas f. 
Eks., at to Modelflyvere, der begge 
bar anmodet om Tidtagning hos sam
me Tidtagerhold, starter samtidig, 
eller een starter, før en andens Model 
er landet. Tidtagning under Om
stændigheder som de to sidstnævnte 
bliver ikke godkendt, da der alt for 
let kommer >Kludder i Regnskabet«. 
Man kan da ogsaa være forvisset om, 
.at eens Model nok skal flyve i Re
kordtid, hvis der ikke tages rigtig Tid 
paa den, altsaa med to Stopure. Men 
.af Skade bliver man klog! 

Ved den rigtige Tidtagning skal 
Klokkeslettet indføres, bl. a. af Hen
-syn til eventuelle Rekorder. Tiden er 
Gennemsnittet af Tiderne paa de to 

dellen paa en eller anden Maade er 
gjort udygtig til fortsat Flyvning 
(NB! Reparationer under Konkurren
cer er efter de gældende Regler til
ladt), beholder Tidtagerne Kontrol
kortet og afleverer det snarest til 
Konkurrenceledelsen i udfyldt Til
stand. Det er nemlig af Betydning for 
Tidsbesparelsens Skyld, at saa mange 
Kort som muligt gøres færdig (d. v. s. 
Udregning af den samlede Tid og 
Gennemsnittet) før Konkurrencen er 
endt. Paa den Maade kan Udregnin
gen af den endelige Placering i hver 
Klasse være tilendebragt nogle faa 
Minutter efter Konkurrencens Afslutning. 

Lidt om Startmetoderne. 
Den anvendte Linoleumsstartbane 

for Motormodellerne var ca. 75X200 
cm. Den virkede tilfredsstillende og 
havde den Fordel frem for den store 
tunge Træstartbane, der anvendtes 
paa Pilebakken i Pinsen, at den kun
de transporteres paa en Cykel. Et 
Faktum af Betydning i Benzinratio
neringens Tid. 

De to Højstartssnore, Konkurrence
ledelsen havde stillet til Disposition, 
var fin Line, der er stærk, men maa-

ske for tung for de mindre Svævemo
deller. 

Hvad Kontrolkortene fortæller. 
Ved Gennemgang af Kontrolkorte

ne kan man opstille interessant Sta
tistik af forskellig Art, der maaske 
vil interessere kommende Generationer. 

43 Modeller var anmeldt, men kun 
20 Modeller deltog. Af disse fuldførte 
kun 10 alle tre Flyvninger. Af disse 10 
var 7 uden Fejlstarter. Af de 43 an
meldte Modeller var 27 ( ca. 63 % ) af 
dansk Konstruktion, og af disse var 
igen 15 Selvkonstruktioner eller ca. 
35 % af de anmeldte Modeller. Det 
er glædeligt at notere, at alle 4 vin
dende Modeller var af dansk Kon
struktion. 

Som det ses af Præmielisten, op
naaede Modellerne Tider, der var ret 
afhængige af deres Størrelse. Jo 
større Modeller, jo større Tider. Det
te har ogsaa været Tilfældet ved tid
ligere Konkurrencer. Det er især for 
de større Svævemodeller, denne »Tømrer
mandsregel« har været gældende. 

Udligning af Held ved termiske 
Flyvninger? 

Ved flere Konkurrencer f. Eks. ved 
Wakefieldkonkurrencen 1939 har een 
heldig termisk Flyvning været afgø
rende for Sejren. For at udelukke den 
Slags Tilfældigheder har Svenskerne 
indført en Konkurrenceregel, hvori 
det hedder, at en Flyvning over 6 
Minutter noteres med 6 Minutter, idet 
der gøres gældende, at ingen Model
ler kan flyve i længere Tid uden 
Termik. Denne Bestemmelse er der
for et Skridt i den rigtige Retning. 
Men følgende Eksempel viser, at den 
ikke bør anvendes i citerede Form: 

Ved de hidtidige danske Konkur
rencer udregnes hver Deltagers Stil
ling paa Grundlag af Gennemsnitsti
den af tre Flyvninger. D. v. s., at den 
samlede Flyvetid divideres med tre, 
hvad enten de tre Flyvninger er ud
ført eller ej. 

Man kan tænke sig 2 ens Modeller 
A og B deltager i samme Konkurren
ce. Allerede efter første Start kommer 
A i Termik og kan af Tidtagerne føl
ges i 9 Minutter og forsvinder deref
ter. Den bliver ikke genfundet den 
Dag. B udfører 3 normale Flyvninger 
hver paa ca. 4 Minutter. A har efter 
den svenske Regel 6 :3 = 2 Minutter. 
B: 12: = 4 Minuter og sejrer . 

Det maa dog siges at være uretfær
digt. 

Men hvem bringer den ideale Re-
gel'} Johannes Thinesen. 
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Dansk Modelftyvni1Jgs Historie 
3. Periode. Frø ~93'1. 

(Fortsat fra forrige Nr.) 

F. J.1. 

Globus Aero Klub. 
Nu var det ellers i København, det fo. 

regik. Globus Aero Klub blev Landets 
største Klub. 

I Marts opnaaede et Medlem af Klub
ben, Hr. Ole Holten, der senere dannede 
sin egen Klub •Cirrusc i Holte, med en 
>Grosse Winkler• en Flyvning fra Lund
tofte Flyveplads paa 35 Minutter 52,2 Se
kunder - ny dansk absolut Rekord for 
Svævemodeller. Forbundet belønnede 
denne Præstation med en Sølvplaquette 
med Inskription. 

Globus Aero Klub havde et velindret
tet Medlemslokale og afholdt her ugent
lige Mødeaftener med Foredrag (ofte 
Lysbilleder), Undervisning med skriftlig 
Eksamination o. s. v. Og med Foraaret 
begyndte regelmæssige Søndagsflyvnin
ger. 

F. J. Modellerne. 
Et af de mest lovende Medlemmer var 

Sven Wiel Bang, som først var traadt 

frem ved 0. M.-F.s anden Udstilling med 
Forsøgsmodellen •Maagen •, der havde 
Knæk paa Planet som en Maagevinge, 
hvilket imidlertid ikke viste sig heldigt. 

Da Ugebladet •Illustreret Familie 
Journal • i Marts 1938 henvendte sig til 
Forbundet for at finde en egnet Kon
struktør af Flyvemodeller, udpegede man 
straks Sven Wiel Bang. Dette fik stor Be
tydning for dansk Modelflyvning, idet vi 
nu - gennem et i alle Folkelag meget 
udbredt Blad - fik forøget Samlingen 
af danske Modeller med en Serie, ind
ledt i Juni Maaned af F. J. I, der er 
hygget i flere Tusinde Eksemplarer, og 
som har en væsentlig Andel i Modelflyv
ningens Fremgang her i Landet. Det er 
en simpel Begyndermodel, 99 cm 
Spændvidde med trekantet Krop, opbyg
get af Fyrretræslister og 1 mm Krydsfi
nerspanter og -ribber og beklædt med 
Japanpapir. Senere fulgte andre Svæve
modeller samt Motormodeller. 

Lundtoftestævnet 1938. 
Ogsaa et andet Blad arbejdede For

bundet sammen med, nemlig Dagbladet 
>Berlingske Tidende•. Efter mange og 
trange Forhandlinger om et Modelflyve
stævne med MF, endte det imidlertid 
med, at Bladet arrangerede et kombine
ret Svæve- og Modelflyvestævne i Lund
tofte Søndag den 14. Aug. 

I Forvejen arrangerede MF Udtagelses
konkurrencer Landet over, hvorved de 2-1 
Deltagere i Stævnet udpegedes. >Berling
ske Tidende• betalte disses Rejse til Kø
benhavn samt udsatte Præmier. Der blev 
fløjet i 4 Klasser, og Resultaterne var: 

1. Svævemodeller under 100 cm i Spv.: 
Finn Skjold Nielsen, Globus Aero 
Klub, F J-1, 1 Minut 5,7 Sek. 

2. Svævemodeller 100-150 cm i Spv.: 
Sven Wiel Bang, Globus Aero Klub, 
F J-2, 1 Minut 45 Sek. 

3. Svævemodeller 150-250 cm i Spv.: 
Ewald Hansen, Globus Aero Klub, 
SWB-14, 1 Minut 41 Sek. 

4. Motormodeller: C. E. Høyer, ,Con
dor•, Helsingør, •Blixten•, 45 Sekun
der. 

Svævemodellerne blev højstartet med 
en 60 Meter lang Snor. 

Konkurrenceleder var Sven Wiel Bang. 
Bent Ziegler ledede Indkvarteringen. 
Desuden assisterede Medlemmer fra Glo
bus med Tidtagningen m. m. 

Af udenlandske Deltagere kan nævnes 
Sven Wentzel fra Stockholm, der de
monstrede et Par af sine Motormodel
ler. 

MFs første ordinære Generalfor
samling. 

Aftenen før Lundtoftestævnet havde 
Forbundet afholdt sin Generalforsamling. 
Der deltog 15 Repræsentanter fra 11 
Klubber. Det Kgl. Danske Aeronautiske 
Selskabs Sekretær, Kaptajn Lærum var 
Dirigent paa Mødet, der var Forbundets 
første virkelige Generalforsamling. 

(Fortsættes I næste Nr.) 

F1I.BRIKS A KTIEBO L1\. G 
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FOKKER T. 8-W 

TORPEDO- OG BOMBEFLYVEMASKINE 

• Leveret i Serie til den nederlandske Marine. 

• To nye Serier under Bygning til den nederlandske Regering . . 
• Bygges i Udlandet efter Licens. 

N. V. NEDERLANDSCHE VLIEGTUIGENFABRIEK FOKKER 
AMSTERDAM 
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BLenHe1m 
"Bristol" Blenheim er en meget hurtig Bombemaskine med stor Kampkraft, og 
den medfører en Besætning paa 3 Mand; det er den hurtigsletBombeflyvemaskine, 
der anvendes i Verden. Det er et Helmetal, lavvinget, fritbærende Monoplan med 
indtrækkeligt Understel; det er udstyret med afbalancerede Klapper, Bagkantsklap
per og Propeller med stilbare Blade. Blenheim har indbygget to "Bristol" Mercury 
Motorer hver paa 840 HK, hvis Motorskærme er forsynet med stilbare Køleklapper. 
Blenheim, som er glimrende egnettil mange forskellige Formaal, er blevet leveret 
i meget store Antal til det engelske Royal Air Force og mange fremmede Regeringer . 

• En bemærkelsesværdig •BR!STOL• HELMETAL FLYVEMASKINE med~STOR YDEEVNf:-

THE BRISTOL AEROPLANE CO. LTD., FILTON, BRISTOL, ENGLAND 
REPRÆSENTERET I DANMARK OG ISLAND VED A, B, C, HANSEN COMP,, INDUSTRIBYGNINGEN, KØBENHAVN V, 

PRIS: 
Pr. Aarganl{ Kr. 4,20 
Pr. Nummer 35 Øre 

l!JVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAO 
Vesterbrogade 60 - Telt. 13404 
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