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FLYVNINGENS FREMTID 
V I gaar ind i det nye Aar med Haa

bet om, at 1941 vil bringe os en 
bedre Tid end den vi forlader med 1940. 

Den 9. April 1940 blev Dansk 
Flyvning ramt af et knusende Slag. 
Saa haardt og voldsomt var det, at 
al Flyvning, militær og erhvervsmæs
sig saavel som Sports- og Svæve
flyvning blev bragt til totalt Ophør. 
Den meget store Fremgang paa alle 
Flyvningens Omraader herhjemme i 
1939 og den stærkt forøgede Interesse 
for Flyvesporten i Særdeleshed maalte 
for en Tid stilles i Bero. 

Det Kgl. Danske Aeronautiske Sel
skab har følt sit meget store Ansvar 
som et fast Holdepunkt midt i Stm·
mens Rasen. Selskabet har følt det 
som sin Pligt at samle det, der var 
spredt og at værne det, der blev slaaet 
i Stykker og at sammentømre sit eget 
Fundament til at modstaa ydre saavel 
som indre Storme. 

Det er derfor med stor og oprigtig 
Glæde, at Selskabets Bestyrelse og 
>Flyves Redaktion kan takke alle Med
lemmerne og Bladets mange Læsere, 
fordi de trods alle Vanskeligheder har 
sluttet op og staar fast sammen i Er
kende! en af, at Enhed gør stærk. 

I det forløbne Aar er det foruden at 
faa en Del Svæveflyvnint: igung paa 
Sjælland bl. a. lykkedes at faa oprettet 
den længe ønskede Sportsflyver Union, 
der samler alle danske Motorflyveklub
ber i en fælles Organisation, der lige
som Svæveflyver Unionen og Modelfly
ver Forbundet er direkte tilsluttet 
Aeronautisk Selskab. Denne Nyordning, 
der forventes godkendt af Generalfor
samlingen i 1941, kan kun hilses med 

ublandet Glæde, idet den er et Resul
tat af flere Aars Brydninger og Stri
digheder, som nu er fuldstændig bilagt. 

Endvidere kan man med Tilfred:;
hed modtage Meddelelsen om Oprettel
sen af >Dansk Luftsportsraad«, der un
der Selskabet vil fungere som et Mel
lemled mellem Luftfartsmyndigheder
ne og Flyvesportens praktiske Ud
øvere. I Forbindelse hermed er der 
udarbejdet et Regulativ: >Dansk Luft
sports Reglement«, hvori der er ned
lagt Vedtægter og Bestemmelser for 
offentlig Udøvelse af Luftsport og 
Flyvekonkurrencer m. m. her i Lan
det. 

Det danske Luftfartsselskab flyver 
nu paa de udenlandske Ruter til Tysk
land og Sverige og af indenlandske Ru
ter kan man med Glæde bemærke 
Bornholmsruten, der har vist sig at 
være meget populær; naar dertil føjes, 
at Jyllandsforbindelsen ogsaa er nær 
ved at blive aabnet, kan vi kun notere 
dette som Lyspunkter i en mørk Tid. 

Aeronautisk Selskabs Bestyrelse og 
>Flyves Redaktion er besjælet af en 
fast Tiltro til Fremtiden og nærer 
Forvisningen om, at samlet Styrke og 
sejg Udholdenhed skal kunne modstaa 
det knugende Tryk, der hviler over 
Dansk Flyvning i denne Tid. Vi ma
ner derfor indtrængende alle Medlem
mer og Læsere til ikke at svigte Inter
essen, men at holde ud og være rede 
til igen at tage fat, naar Stormen læg
ger sig, og Flyveren aller kan boitre 
sig i Luften over Danmarks Land. 

Med dette Ønske udtrykker vi Haa
bet om, at der for os alle maa komme 
et godt Nytaar. 

Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab. 
,.FLYV· s Redaktion. 
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,,FLYVENDE FORTER'' 
Boeings forskellige Typer 
af store Bombeluftfartøjer 

DEN amerikanske Luftfartøjstype, 
der populært kaldes ~det flyvende 

Fort«, er Boeing B-17, der blev leveret 
til det amerikanske Luftvaaben i 1937. 
Det er el midtvinget Monoplan af Me
ta!, udstyret med fire 1000 HK Wrighl 
>G« Cyclone Motorer. Dets Fuldv:.cgt 
er en. 22.000 kg, Spændvidden er 31,5 
m og Kroppens Længde 210 m. Del 
har en slorste Hastighed paa 430 km /T, 
og med en Nyttelast paa 4 1/2 - 5 Tons 
kan det tilbagelægge en Distance paa 
en. 4.800 km. Dens Understel kan træk
kes ind i de to inderste Motorceller. 
Den er bygget som Bombeluftfartøj, og 
har en kraftig defensiv Bevæbning: 
lukkede l\foskingeværstandpladser i 
Næsen, foroven og forneden i Kroppen 
samt paa begge Sider af denne. 

Det er en Bombeluftfartøjstype, som 
regnes for særlig velegnet for ameri
kanske Forhold, fordi den hurtigt kan 
overføres fra Kyst til Kyst, eller den 
kan anvendes fra de fremskudte Støtte
punkter i Nordatlanten og Stillehavet. 
I 1938 foretog den amerikanske Hærs 
Flyverkorps en Del Lan-gflyvninger 
med Boeing B-17; bl. a. foretoges en 
Del Flyvninger i Formation fra Stille
havskysten til Atlanterhavskysten, en 
Distance paa ca. 3700 km, der blev 
gennemfløjet uden Mellemlanding paa 
mindre end 11 Timer. Ved en anden 
Lejlighed fløj seks B-17 i Formation 
fra l\linmi (Florida) til Buenos Aires 
(Argentina) under Kommando af 
Oberstløjtnant Robert Olds. Distancen 
pan 8416 km blev gennemfløjet inden
for 1 1/2 Dag med Ophold i Lima 
(Peru). 

England var meget interesseret i 
denne Luftfartøjstype, og det er ogsaa 
lykkedes dem at købe et større Antal 
af de ca. 80 Maskiner, som den ameri
kanske Hærs Flyvertropper rnader 
over. Ved Udgangen af 1940 skulde 
det Antal beløbe sig til 40 Maskiner. 
Naar Amerikanerne har kunnet und
være saa mange, er det fordi de selv 
efterhaanden har faaet leveret et Antal 
nye Serier af Boeings firemotorede 
Bombetype. Det er Typerne B-17C, og 
B-17D og B-17E, hvoraf sidstnævn te 
dog først leveres i Løbet af Fomaret 
1941. 

ning i større Højder; l\:laskingevær
stnndpladserne paa Kroppens Sider er 
riadere, og de er udstyret med stærke
re Wright-Cyclone l\Iotorer, der for
øger deres største Hastighed med ca . 
80 km/T mere end B-17's Hastighed. 

Del største Bombeluftfartøj, som 
Boeing har bygget til den amerikanske 
Hærs Flyvertropper, er Typen Boeing 
XB-15, og del er den største Lnndf!y\'e
maskine, der hidtil har været bygget i 
U.S.A. Det store ~flyvende Forte har 
en Spændvidde paa 45,0 m, en Længde 
paa 27,0 m, og dens Fuldvægt angives 
til over 30 Tons. Den er udstyret med 
fire Pratt & Whitney ~Twin-Waspc 
Motorer, hver paa 1000 HK. Ligesom i 
Boeing Clippers er Bæreplanet saa 
tykt, at Besætningen kan tilse Motorer
ne under Flyvningen. H\'ert af de to 
Understelsben har dobbelte Landings
hjul, og hele Understellet kan trækkes 
ind i Planet. Bombeluftfurtøjets defen
sive Bevæbning bestanr af seks lukke
de Maskingeværslandpladser, anbragt i 
Næsen, foroven og forneden samt paa 
Siderne af Kroppen. Luftfartøjet er 
saa rummeligt, at cler er indrettet Op
holdsrum og Soverum for Mandskabet 
ombord. 

En videre Udvikling af det >flyven
de Fort« er Typen Boing YB-17A, der 
blev leveret til Hærens Flyverkorps i 
Hl39. I Størrelse og Indretning ligner 
den B-17, men dens Motorer er udsty
ret med særlige Overladnings-Anord
ninger til Brug for Flyvning i Substra
tosfæren. Det nye Overladnings-Sy
stem er blevet til efter længere Tids 
Eksperimentering. Ved Hjælp af Blæ
sere (Superchargere), der drives af 
Udstødsgassen, tilføres Motorerne selv 
i ca. 5000 m en Luftmængde af om
trent samme Tæthed som ved Jordens 
Overflade. Den tyndere Luft i de store 
Højder presses først sammen svarende 
til Tætheden ved Havets Overflade, 
derefter passerer den et Kølesystem, 
og saa føres den ind i Karburatorerne. 
Paa den Maade kan Motorernes fulde 
Ydeevne vedligeholdes, selv om der 
flyves i de store Højder, hvor Luftens 
Tæthed er under Halvdelen af Tæthe
den nede ved Jorden (Havets Over
flade). 

Douglas og Martin Kæmpebombe
luftfartø.ier. 

Men i U. S. A. arbejdes der paa Byg
ningen af endnu større Typer af Bom
bemaskiner end de ovennævnte Boe
ing-Typer. >Verdens største Bombe
luftfartøj« kaldes saaledes den nye 
Douglas B-19, der er ved at være fær
digbygget. I sin Konstruktion minder 
den om DC-4, men er af betydelig 
større Dimensioner. Spændvidden er 

B-17C og B-17D er en Videreudvik
ling af B-17; de er indrettet til Flyv-

Boeing XB-15 Bombeluftfartøj, 
1- 6 Maskingeværstandplad.~er. 
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NYT FRA U. S. A. 
Den Øade Motor. 

VED fleremotorede Flyvemaskiner 
kan det meget ofte volde Vanske

ligheder at faa Motorerne indbygget i 
Bæreplanet paa en aerodynamisk til
fredsstillende i\Iaade, og det har foran
lediget det amerikanske l\lotorfirma 
Lycoming til at bygge en Fl yvemotor, 

12-cylindrel Lycoming 0-12.'W >flad « 
Flyv emaskinemotor. 

der særlig er egnet til Indbygning i et 
Bæreplan, idet dens Cylindre er an
bragt i to vandretliggende Rækker lige 
overfor hinanden. Det er en vædske
kølet 12-cyl. Motor paa 1200 HK. Den
ne >Flademotor«, der er blevet bygget 
i Samarbejde med Hærens Flyver
korps, har Typebetegnelsen Lycoming 
0-1230. Dens s tørste Højde er 940 mm, 
i Modsætning til 1240- 1370 mm hos 
den ::.ædvanlige Stjernemotor af lig
nende Hestekraftydelse. Vægten er 
601 kg, og Cylinderindholdet 20,2 I. 
Som Billedet vi ser er Motoren udsty
ret med Propelgear og Overladnings
anordning. Lycoming har hidtil kun 
bygget luflkølede Motorer paa 50- 89 HK. 

U. S. A. opretter Faldskærms-
tropper. 

MAN har i U. S. A. oprettet de for
ste Faldskærmstropper i Staterne, 

idet der er dannet en Bataillon Fald-

64 m, Kroppens Længde ca. 44 m, og 
Luftfartøjet~ Fuldvægt er ca. 64 Tons. 
Den er udstyret med fire Wright Du
plex-Cyclone l\lotorer, hver paa 2000 
HK. Besætningen bliver paa 10 Mand, 
og med en Last paa 25 Tons skal den 
kunne flyve ca. 10.000 km uden Mel
lemlanding. Paa nogle Billeder, der 
har været fremme af Kæmpeluftfar
tøjet, ses Anordninger til Kanontaarne 
af hidtil ukendte Dimensioner. 

At Tendensen i U. S. A. gaar hen ef
ter Bygningen af kæmpemæssige Bom-

skærmsjægere (501. Parachute Batail
lon). Efter de Erfaringer, der er gjort 
i Europa, kræves der følgende af det 
Mandskab, der melder sig: Alder mel
lem 21 og 32 Aar, ugift, mindste Hø.i
de 1,67 m, største Højde 1,88 m , mind
ste Vægt 69,5 kg, største Vægt 84 kg; 
der søges navnlig frivillige Infanteri
ster, der har Kendskab til Kortlæs
ning, Tegning, Radio o. s. v. Fald
skærmsjægerne skal ledes af Infanteri
officerer indtil Kaptajns Rang, og som 
ikke maa være over 35 Aar. Linieoffi
cerer, der melder sig, skal tjene 
mindst 1 Aar; Reserveofficerer minds t 
6 Maaneder. 

U. S. A. udvider sine Luftsty1•ker. 
Ifølge en nylig udstedt Lov skal Hæ

rens Flyverkorps udvides, saaledes at 
det kommer til at raade over 12.800 

· Flyvemaskiner af forskellig Type plus 
:iO pCt. i Reserve. Dette vil medføre en 
Nytilvækst af flyvende Personel paa 
7000- 12.000 Mand aarligt, medens 
l\landskabsstyrken skal forhøjes fra 
45.000 til 163.000 Mand. Udvidelsen 
ventes gennemført i Slutningen af 
1942. 

U. S. A. eksporterer for over 
1 Milliard Kroner Flyvemateriel 

paa ½ Aar. 
Eksporten af Flyvemateriel fra U. S. 

A. for første Halvdel af 1940 er op
gjort til ialt 198.640.264 Dollars, hvad 
der svarer til 69 pCt. mere end for 
hele Aaret 1939. Af den for 1940 nævn
te Sum vedrører de 95 pCt. følgende 
Lande: 

Frankrig . ... . . . .... ... .' 75.402.397 Dall. 
Storbritannien 62.091.906 Dall. 
Canada .. .... ....... ... 16.434.970 Doll. 
Australien . . . . . .. .. . .. . 10.845.041 Dall . 

beluftfartøjer fremgaar yderligere af 
det Projekt, som Martin-Flyvemaski
nefabriken siges at arbejde med. Det 
er en Luftkæmpe, hvis Fuldvægt er 
113 Tons, og som skal være i Besid
delse af meget stor Hastighed ( der har 
været omtalt ca. 600 km/T). Dens Be
sætning skal være paa 16 Mand, og 
den skal kunne transportere en Bom
belast paa 29.000 kg over en Distance 
paa 4800 km. 

Baade Douglas- og Martin-Typen rr 
Landflyvemaskiner. 

Kina ... .... .. .. ...... .. . . 
Sverrig .... . . ........... . 
Finland ............... . 
Nederlandsk Indien . 
Tyrkiet . ... .. .... . .. . . . 
Belgien . .............. . 

5.426.430 Dall. 
5.006.994 Dall. 
4.181.606 Dall. 
3.184.006 Don . 
1.468.591 Dall. 
1.150.083 Dall. 

I Tyskland forberedes 
Flyveruddannelsen 

i Skoleaarene. 

AT Behovet efter Flyvere maa være 
af usædvanlige Dimensioner under 

en Storkrig som den nuværende, er gi
vet, og >Flyve har ved flere Lejlighe
der bragt Meddelelser om, hvordan 
man i U. S. A. forbereder sig paa at 
kunne imødekomme eventuelle mili
tære Krav ved at lade Titusinder af 
Unge gennemgaa den praktiske og teo
retiske Træning, der svarer til Privat
førercertifikatet. I Tyskland er man 
gaaet konsekvent til Værks for at skabe 
den nødvendige Reserve af flyvende 
Personel. I en Forordning af 7. Okto
ber 1939 bekendtgjordes det, at det Na
tionalsocialistiske Flyverkorps var den 
Organisation, der skulde forberede en 
flyvende Reserve. Forberedelsen skul
de begynde i Skolerne paa et meget 
tidligt Tidspunkt. I 10-Aars Alderen 
skal Drengene have den første Under
visning i Modelbygning og Modelflyv
ning, og naar de er fyldt 12 Aar til
sluttes de Modelflyvegrupper. Her faar 
Drengene lært en hel Del Flyveteori, 
Flyvningens· Historie, Flyvemaskine
bygning, Arbejdsmetoder m. m., og ef
ter endt Skoletid fortsættes Undervis
ningen, omfattende Aldersklasserne 
mellem 14 og 18 Aar. Denne Undervis
ning er af praktisk og teoretisk Art, 
idet den omfatter Flyveteori, Værk
stedstjeneste og Flyvning. Den 15-aari
ge skal derefter aflægge Prøverne til 
Glideflyveprøve A, og den 16-aarige 
skal aflægge B-Prøven, der forudsætter 
50 Flyvninger, hvoraf de 5 skal afslut
tes med Maallandinger. I det 17 de Aar 
skal der naas Svæveflyveprøve C, der 
forlanger mindst 70 Starter og en 
Flyvning over en forud angivet Stræk
ning af mindst 5 Minutters Varighed, 
Maallanding m. m. Naar det er over
staaet, skal der aflægges Prøver for 
Opnaaelse af Sølv-C Diplomet, og saa 
regner man med, at han har en saa
dan Foruddannelse til Motorflyvning, 
at han efter en kort Uddannelse kan 
gøre Fyldest i Luftvaabnet. 
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JUN,.KERS FLYVEMOTORER 

Ju11kers Jumo 205 Motor. Ju11kers Jumo 211. 12-cyli11dret va11dkølet 
Firelakls-Dobbellseriemotor. 

IKKE blot paa Flyvemaskinkonstruk
tionens Omraacle, men ogsaa ved 

Konstruktionen af Flyvemotorer har 
.Junkers ydet et stort og banebrydende 
Arbejde for den internationale Lufttra
fik. Da Professor Junkers i 1928 i et 
Foredrag i det videnskabelige Scbkah 
for Luftfart (Wissenschaftlichc Gcscll
schaft fiir Luftfahrt) for første Gang 
gav et Indblik i sine Undersogelser 
vedrørende Diesel-Motorer til Flyve
maskiner, var de første lovende Prø
veflyvninger med saadanne Motorer 
netop blevet gennemført med Held i 
Dessau. Dengang befandt Flyveteknik-
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FLYVER -

CIVILINGENIØR 

En repræsentabel og ener

gisk Mand med kommerciel 

Indstilling - ca. 30 Aar -

søges af et stort Handels

selskab. Begyndelsesgage ca. 

Kr. 6000.-. Udførlig Ansøg

ning med Fotografi under 

Billet mrkt. 11 modtager 

"Flyv"s Ekspedition, senest 

8. Januar 1941. 

ken sig ved Begyndelsen til en ny Fase 
i sin Udvikling. Det var i første Række 
den civile Lufttrafik, der saa en Frem
tid i Diesel-Motoren, fordi denne Tra
fik netop havde Brug for en økono
misk arbejdende Flyvemotor, som kun 
krævede et ringe Brændstof-Forbrug, 
og som ikke medførte væsentlig Brand
fare. Allerede i 1907 var Junkers ble
vet klar over, at Dobbellstcmpelsyste
met vilde være bedst egnet for Diesel
Motorer til Flyvemaskiner. Den nye 
l\lotor medførte en Række helt nye 
Problemer vedrørende Varmeregule
ring, Materielprøvning og Undersøgel
se af Svingningerne samt adskillige an
dre Opgaver, der maatte løses. 

Nu anvendes Junkers-Diesel-Flyve
motorer JUMO 205 med en Ydelse paa 
kun 160 til 165 Gram pr. HK pr. Time 
i stort Omfang af Deutsche Lufthansa, 
og de har en væsentlig Andel i talrige 
vellykkede Langdistance- og Rekord
flyvninger, der blev udført af en Dor
nier-Flyvebaad, der tilbagelagde en 
Strækning paa 8.400 km uden Mellem
landing, samt om tyske Postflyvema
skiners Prøveflyvninger over det nord
lige Atlanterhav i Aarene 1936- 38. Ha 
139 >Nordstern«'s sidste Prøveflyv
ning med fire JUMO 205-Diesel-Moto
rer fra New York til Horta blev udført 
paa en Rekordtid af 11 Timer og 53 
Minutter, hvad der svarer til en Gen
nemsnitshastighed af 324 km i Timen. 
I Deutsche Lufthansas regelmæssige 
Rutetrafik blev der endvidere alene i 
1938 fløjet over 2 Millioner Kilometer 
med Junkers-Diesel-Flyvemotorer. 

Junkers har ogsaa med Held kon
strueret benzindrevne Flyvemotorer. 
Den første L 2-Motor blev forbedret og 

udviklet til den bekendte og driftssikre 
L 5-Benzin-Motor, der i sin Tid kunde 
opvise en Række Verdensrekorder i 
Flyvning og som aflagde Bevis for sin 
Driftssikkerhed ved den første Atlan
terhavsflyvning fra Øst til Vest. Del 
varede imidlertid ikke længe, før de 
eksisterende Flyvemotorers Y delscr 
føltes utilfredsstillende. Selve Princip
perne for Konstruktionen af Flyvemo
torer maatte lægges om, da det under 
den videre Udvikling paa dette Omraa
de gjaldt om at opfylde følgende 
grundlæggende Krav: 

Stor Ydelse paa Jorden og i Luften, 
Ringe Vægt, 
Koncentreret Konstruktion, 
Økonomisk Brændstofforbrug, 
Stor Driftssikkerhed. 

Junkers's nye Benzin-Flyvemotor 
JUMO 210 (700 HK) og JUMO 211 
(1200 HK) opfylder netop de Krav, 
der maa stilles til moderne første 
Klasses Flyvemotorer. 

Da disse Motorer paa Grund af deres 
ringe Bredde egner sig fortrinligt til 
Indbygning i Flyvemaskiner, og takket 
være deres gennemførte automatiske 
Regulatorsystem frembyder store tek
niske Fortrin, er de de ideelle Motorer 
til hurtige Flyvemaskiner, der bliver 
stillet over for store aerodynamiske 
Krav. De kendte tyske Flyvemaskinty
per Me 109, He 112 og Ju 87 er forsy
net med JUMO 210 og JUl\1O 211 Fly
vemotorer. Junkers's nye første Klas
ses Benzin-Flyvemotorer har ved deres 
Ydelser bevist, at man er slaaet ind 
paa den rigtige Vej og har fundet frem 
til en første Klasses Flyvemotorkon
struktion. 



. MERCIDES ~BENZ 
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Messerschmitt Jager Me 109. 

Daimler-Benz DB 601. Luflkaplaj11 Wendel. 

KAMPEN OM 
HASTIGHEDSREKORDEN 

Fra SO til 755 Kilometer i Timen. 

DEN før~te ol'ficiell kontrollerede 
Ha~tighedsrekord med Flyvema

skine var Santos Dumonls den 12. No
vember 190u. Han gennemfløj en 
Strækning paa 220 m i Lobet af 41,2 
Sekunder, og det svarer til 41,3 km,'T. 
Wright-Farman og Bleriotmaskinerne i 
1907 1908 var noget hurtigere, men 
ingen naaede dog op over 60 km/T. 
Motorerne var for svage, og Maskiner
nes Konstruktion var lidet hensigt
mæssig i aerodynamisk Henseende. 

I 1!)10 naaede man op over de 100 
k111 /T; lo Aar senere blev der fløjet 
150 km /'f, og den 29. September 1913 
brnglc den fran!-.ke Flyver Prevosl 
Verdensrekorden op paa 203,8 km /'f 
111ed 1/iO HK Deperdussin-Hacerflyvc
maskinc. I Løbet af Verdenskrigens 
fire Aar opnaaedes der ingen nævne
værdig Forbedring af Hastighede11, 
men efter Fredsslutningen op:-;tod der 
en Kappe!-.trid mellem de store Sporls
nalioner, om hvem der kunde naa den 
største Flyvehastighed, og i 1919 - 1!121 
laa Frnnkrig ubestridt i Spidsen. Den 
kendte franske Flyver Sadi Lecoinle 
havde syv Gange sit Navn paa FAI's 
Hekordliste. Den 7. Februar 1920 slog 
lrnn Prcvots Rekord fra før Krigen og 
naaede 275,2 km/T, og den 20. Okto
ber samme Aar passerede han Tre
hundredekilometergrænsen. 

Fra 1922 ændredes Billedet: Førin
gen i Bygning af Raeerflyvemaskiner 
gik fra Frankrig til U.S.A. Hertil bi
drog særlig Knpflyvningerne om ~Pu
lilzer-Trofæet«, der var indsli flet af 
en amerikansk Multimillionær, og 
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hvori amerikanske Militær- og Marine
flyvere deltog med ,;pecielt konslrue
recle Maskiner. Under Pulilzer-Flyvnin
gerne i 1923 naaede Flyverløjtnant 
Williams med cl 800 HK Curtiss-Bi
plan en Timehastighed paa 429 km, og 
den Rekord holdt han i fire Aar. 

Først den 4. November 1927 lykke
des det den italienske Flyver Bernm·
di at hente Rekorden tilbage til Euro
pa, idet han fløj 477,8 km /T, og denne 
Rekord er bemærkehesncrdig, fordi 
den i Modsætning til alle tidligere blev 
!-.at med et Søluftfartoj. Fra 1927 til 
1939 salles Verdensrekorderne ude
lukkende med S11luflfartøjer, skønt 
Landflyvemaskiner maatle synes bedre 
egnet hertil paa (,rund af' deres min
dre Luftmodstand. 

Forklaringen er den, at der for hver 
Kilometers Stigning af Hastigheden, 
opstod voksende Star!- og Landings
vanskeligheder. Saaledes havde del 
føromtalte Curti),s-Biplan en Mindste
hastighed paa ca. 200 km/T, og man 
kan tænke sig, hvilket ]{unslstykke det 
maa have været at faa Maskinen hel
skindet paa .Jorden igen. Der var i 
Virkeligheden kun ganske faa Flyve
pladser, som Pulilzer-Maskinerne 
kunde benytte nogenlunde farefrit til 
Stnrt og Landing. 

For Søluftfartøjernes Vedkommende 
var Forholdet i saa Henseende væsent
lig anderledes, fordi det var betydelig 
lettere at finde egnede Vandarealer til 
Start og Landing af disse Luftfartøjs
typer. Ligesom >Pulitzer-Trofæet< har 
haft Betydning for Land-Racerflyve-

ma~kinerne), Udvikling, saaledes 
har >Schneider-Trofæet« del for Sø
flyvema,;kinerne. (Del var indstiftet af 
Franskmanden .l<u·1111e.~ Sclweider i 
1912 til Fremme af' Flyvningen med 
Solul'lfartøjer, og den værdifulde Van
dreprb skulde tilfalde den Nation, der 
vandt del tre Gange i Træk). Flyvnin
gerne om Schneider-Pokalen udvikle
de !>ig eflerhaanden til en Duel mellem 
Italien og England. Den attraaede 
Femhundredekilometergrænse blev 
før~t naaet af Italien (de Bernhardi, 
den :rn. i\larts 1928, 512,8 km /T), me
den!-. England log den meste Hundrede
kilomeler-Etappe. (Slainforlh; den 13. 
September 1!131; 609,9 km /T). Schnei
der-Løbel blev afholdt for sidste Gang 
i 1!1:Jl, og her sejrede England for 
tredje Gang, og vandt paa den Mande 
Pokalen til Ejendom. 

Italienerne gav imidlertid ikke op: 
de vilde under alle Omstændigheder 
være de for.~le, der passerede de 700 
km /T, og i al Stilhed arbejdede de paa 
Bygningen af et Macchi-Castoldi-Søluft
fartoj, der blev konstrueret efter helt 
nye Principper. Forrest i Kroppen 
blev der indbygget lo Fiat-Motorer lige 
bagved hinanden, hver paa 1550 HK, 
og de to sammenbyggede Motorer paa 
i alt 3100 HK, drev to modsat roterendt• 
Propeller. Brændstoffet var anbragt i 
Pontonerne. Den 23. Oktober 19;-34 lyk
kedes del Francesco ,\gello at gennem
flyve den 3 km lange :\laalestrækning 
ved Gardasoen med en Gennemsnits
hastighed paa 709,2 km/T. 

Agellos Hastighedsrekord stod urørt 



i flere Aar, og de første, der gjorde At- s OVJ. et rus s .. s ~ 
tentat paa den, var Tyskerne, og Be-
driften var saa meget desto mere be-
mærkelsesværdig, som det skete med 

• en normal Bmgsflyvemaskine. 

Kæmpeluftlin.er 

En Flyvemaskines Størrelse er som 
bekendt afhængig, dels af Motorens 
Størrelse, og dels af Luftfartøjets aero
dynamiske Form. Racer-Søluftfartøjer
ne fra Perioden 1927- 1934 kunde 
imidlertid i første Række takke de sta
dig stigende Motorstørrelser for de op
naaede Rekorder, og Toppunktet naae
des med Agellos Fiat-Motor paa 3100 
HK. I Tyskland gik man derimod en 
anden Vej: man tilstræbte systematisk 
en aerodynamisk renere Form. l\fe
dens Søluftfartøjerne, der deltog i 
Schneider-Løbene, f. Eks. maatte an
vende over en Tredjedel af Motorydel
sen til Overvindelse af den Luftmod
stand, som Pontonerne ydede, saa har 
de tyske Heinkel- og Messerschmitt
J agere indtrækkeligt Understel, og som 
Følge af særdeles gode konstruktive 
Foranstaltninger, er Forskellen mellem 
største og mindste Hastighed saa stor, 
at Start og Landing er mulig paa en
hver normal Flyveplads. 

Den russiske Trafikflyvemaskine L 760 med 6 AM 34-Motorer 
paa hver 1200 HK. 

For en moderne Flyvemaskine med 
stor Hastighed er Motortypen af afgø
rende Betydnnig for den aerodynami
ske Fuldkommenhed: Luft- eller Vand
køling, Antal og Anbringelse af Cylin
dre m. m. I England, Frankrig oq 
U.S.A. har man i de senere Aar lagt 
Hovedvægten paa Udviklingen af den 
luftkølede Stjernemotor, der utvivl
somt er meget fordelagtig for Flyvema
skiner med mindre og mellemstor Ha
stighed. Anderledes er det derimod for 
de udprægede hurtige Flyvemaskiners 
Vedkommende, her er den luftkølede 
Stjernemotors store Frontareal et Han
dikap for Flyvemaskinekonstruktøren. 
Derfor har man i Tyskland lagt Ho
vedvægten paa Udviklingen af den 
vandkølede ( vædskekølede) Flyve
motor, og har i Løbet af forholdsvis 
kort Tid naaet store Resultater. 

I denne Forbindelse har først og 
fremmest Daimler-Benz ydet et bane
brydende Arbejde med de to Motor
typer >DB600« og >DB601«; det er beg
ge vædskekølede Motorer med hængen
de Cylindre, af meget sammentrængt 
Bygning og ringe Frontareal. Den hæn
gende Cylinderanordning giver Flyve
ren et godt Udsyn fremefter, og det er 
navnlig af stor Betydning for eensædede 
Jagere. Ind.bygningen af >DB 600« og 
>DB 601 « er foretaget paa en saadan 
Maade i Forhold til Kroppens Tvær
snit, at selve Luftfartøjets Frontmod-

DEN store russiske Flyvemaskinety
pe ANT-20 >Maxim Gorki«, der i 

sin Tid blev ødelagt ved et Sammen
stød i Luften, er blevet erstattet af 
Landluftfartøjet L-760, der i Øjeblik
ket anvendes til regelmæssig Flyvning 
paa de sovjetrussiske Luftruter. L-760 
er udstyret med seks vædskekølede 
>AM-34«-Motorer, hver paa 1200 HK, 
der er indbygget i Bæreplanets For
kant. Luftfartøjet har en i\farchhaslig
hed paa 225 km/T ved en Rækkevidde 
paa 3000 km. Det er et midtvinget Mo
noplan, med fast, skærmdækket Un
derstel. Betragter man Luftfartøjet 
nærmere, synes der at være en paa-

stand ikke forøges af Motorindbygningen. 
De tyske Jagere, der blev udstyret 

med disse Motortyper, opnaaede ret 
hurtigt forbavsende Resultater. Den 11. 
November 1937 fløj Dr. Wursler med 
en Messerschmitt-Jager udstyret med 
en >DB 600« Motor 611 km/T, og erob
rede dermed Hastighedsrekorden for 
Landflyvemaskiner fra U.S.A. Et halvt 
Aar senere, Pinsesøndag 1938, blev 
denne Rekord slaaet af Generalløjtnant 
Udet, der med en Heinkel-Jager >He 
112 U« (>DB 600« Motor) opnaaede en 
Gennemsnitshastighed paa 634 kmlT 
over en Bane paa 100 km. 

Men den absolutte Hastighedsrekord 
paa 709 km/T var stadig paa italienske 
Hænder. Den 30. Marts 1939 lykkedes 
det imidlertid Luftkaptajn Dieterle at 
sætte en ny og imponerende Verdens
rekord, idet han med en forbedret Ud
førelse af en >He 112 Uc (med en Mer
cedes-Benz >DB 601 « Flyvemotor) 
naaede 746,6 km/T, og saaledes slog 
Agellos Rekord med 35 km. At dette 
Resultat ikke beroede paa noget Tilfæl
de, beviste Luftkaptajn Wendel en 

faldende Forskel paa Bæreplanets go
de aerodynamiske Form og den noget 
kantede Krop. 

Luftfartøjets Data opgives at være: 

Spænd~idde 80 m, Længde 34 m, Høj
de 7,6 m og Fuldvægt 45 Tons. Det er 
indrettet til at kunne medføre en Be
sætning paa 8 Mand og 60 Passagerer. 
2 af Flyvemekanikerne har deres 
Plads i Bæreplanet, idet deres Opga
ve er at tilse Motorerne under Flyv
ningen. Opholdsrummene for Passage
rerne er meget bekvemt indrettet, -
der er 3 Kabiner, Restaurant og end
videre 4 Kabiner med Køjepladser. 

Maaned senere, da han med en Messer
schmitt-J ager >Me 109 R« slog Dieter
les Rekord med 9 km. Ved en officielt 
kontrolleret Flyvning over en 3 km 
lang Bane naaede han en Gennemsnits
hastighed paa 755,11 km/T. Ogsaa 
Wendels Messerschmitt-Jager var ud
styret med den nye Mercedes-Benz Mo
tortype: >DB 601 «. Og denne Rekord 
er endnu ikke blevet slaaet. 

Luftf artf orsi kringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Praktion for Danmark 

Tlf. Central t 2793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 
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Autogyro med Springstart 

PITCMRN AUTOGYRO ;i, WHIRL WING«. 1 Rotorblad. 2 Rotornav .. 'l Drev
aksel til Rotor. 4 Mekanisme til Indstilling af Rotorbladene. 5 Gashaandtag. 
fi Over{ øring f 01· Propelgear, Propelkobling og Tilkobling af Rotor. 7 fireblade I 
Propel. 8 styrbare Landingshjul. 9 l(ardanaksel til Over{ øring af Motorens ](rafl. 
10 Ventilator til Lufllcøling. 11 Kobling til Kraftoverføring til Halehjul. 12 J(ar
<iarwksel til Halehjul. 13 Gear til Halehjul for Korset paa Jorden. 14 Haleplan 

med lo udvendige Finner. 15 Motor. 

EFTER syv Aars Forarbejder har det 
amerikanske Firma Pitcairn bragt 

en ny Autogyro paa l\larkedet, som in
deholder flere nye Konstruktionsen
keltheder. Formaalet har været at 
bygge en Autogyro, der foruden sine 
gode Flyve- og Landingsegenskaber 
ogsaa skulde kunne starte uden Tilløb 
(Springstart). . 

Den nye Type, der kaldes > Whirl 
Wing«, er et Kabinetluftfartøj, som i 
sin Opbygning og indvendige Udstyr 
har meget tilfælles med et Automobil. 
Som Drivkraft anvendes en 175 HK 
Warner-Motor, der er anbragt i Krop
pen bagved Førerens Plads. Ved den
ne Motoranbringelse opnaas bl. a. be
dre Udsyn for Føreren. Kølingen op-
1rnas ved Hjælp af en Ventilator, der 
blæser Luften, som kommer ind ,·ed 
Kroppens Næse, gennem en Kanal ind 
Lil Motoren. Trækpropellen er forbun
det med Motoren gennem en Kardan
aksel og en Gear-Anordning. 

Selve Rotoren har tre Blade af rekt
angulær Form. Ved Hjælp af en Me
kanisme p:ia Rotorens Nav kan Rotor
bladene gives to Stillinger. I Starten 
bringes Bladene til at staa j Nulstil
ling, d. v. s. Ikke-Opdriftsstillingen, 
og medem de befinder sig i denne 
Stilling, kan Rotoren bibringes 300 
O/Min. Det normale Omdrejningstal er 
kun 180 O/Min. Ændres nu Bladene, 
Indfaldsvinkel, saa vil den Kraft, der 
er blevet oplagret ved det forøgrde 
Omdrejningstal, blive omsat til Op-
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drift, og denne Opdrift muliggør el 
lodret Hop i Starten paa indtil 4 m. 

Pitcairn-Autogyroens Haleparti be
staar af el Haleplan med lo skraatstil
lede Endefinner. Haleplanet, der er 
stilbart paa Jorden, er forsynet med 
stilbare Klapper, der imidlertid kun 
benyttes til Trimming, idet selve 
Længdestyringen sker ved Indstilling 
af Rotornavet. Endvidere er der en 
stor Halefinne med tilhørende SidP
ror. 

Understellet har styrbare Landings
hjul med hydrauliske Fjederben, me-
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FLYV 
har flere Gange været udsolgt 

!tort efter Udsendelsen. -

Undgaa al spørge forgæves 

efter Bladet ved at have fast 

Abonnement. 

FLYV 
koster 50 Øre pr. Nummer 

og Kr. 6.00 pr. Aargang og 

faas hos alle Danmarks Bog• 

og Bladhandlere. 

dens Halehjulet er fast. Autogyroen 
kan køre paa Landevejen ved egen 
H.iælp, idet Motorkraften kan overfø
res til Halehjulet gennem en Kardan
aksel. Landingshjulene styres ved 
Hjælp af Pedaler. 

Krop, Styreflader og L! nderstel er 
beklædt med Duralumin . Naar Auto
gyroen skal transporteres eller sættes 
i Hangar, klappes Rotorbladene tilba
ge henover Kroppen. 

Typen PA-36 er udstyret med Dob
beltstyring, og den er meget let at 
haandtere. Dens storsle Hastighed lig
ger paa 190 km/T. 

PARALLELKOBLEDE 
FL YVEMOTORER 

DET stigende Krav om større Ha
stighed til den militære Flyvema

skine har fremtvunget Motorer med 
!-.tadig l>tørre Hestekraftydelse. Mange 
Flyvemaskinetyper kræver endvidere 
!-.tørre Hestekraftydelse end ecn Motor 
kan give, og det har medfort Anven
delsen af to eller flere i\lotorcr. I 
Praksis er del hidtil sket paa den 
Maade, at hver l\lotor har drevet Iwer 
~in Propel. Flere Propeller til en vis 
bestemt Totaleffekl giver imidlertid 
en m indre Virkningsgrad, end hvis 
der kun var anvendt een Propel. For 
at øge Trækkraften arbejdes forØjeblik
ket i Tyskland med en Konstruktion, 
hvor lo l\Iotorer er anbragt ved Siden 
af hinanden og saaledes, at de arbejder 
paa samme Propelaksel. Kon strnklio
nen er dels la.' nkt anvendt til eenstt.'
decle .Jagere, og dels til firemolorede 
Bombeluftfartøjer. Udstyret med en 
saadan parallelkoblet i\lotor regner 
man med , al .Jageren .~kul komme op 
paa Has tigheder omkring 700 km /T. 
De to sammenkoblede :\iotorer skal 
montere.~ i Kroppen bagved Forersæ
det, og herfra føres en lang Propel
aksel frem Lil Propellen. Ved denne 
Anbringelse af Motorerne kan hele 
Flyvemaskinens Næse gøres gennem
sigtig, hvorved Flyveren opnaar al faa 
et bedre Udsyn fra !-.in Plads, end Til
heldet er nu. i\lotorerne yder ham og
-~aa en vi~ Beskyllelse mod Beskyd
ning i Hyggen. 

Pau de firemotorede Bombeluftfar
tøjer er det Meningen al anbringe lo 
sammenkoblede Motorer paa hver 
Side af Kroppen, saaledes al hvert 
Molorpar driver een Propel. 

I 



BØGER OM FLYVNING 
K. Clauson-Kaas: 

I mere end 30 Aar har Vind
posen vajet over Flyvepladserne. - De 

Et Liv i Luften. Løjtnant Clauson-Kaas er 
bekendt for sine mange Flyvebedrifter og 
Oplevelser, og ikke mindst for sin Evne 
til at fortælle om dem - i denne Bog har 
han samlet en pragtfuld Buket . ... ... . . Kr. 6.75 

Dansk Flyvnings Historie . .... . .. . ... . . .... .. . Kr. 3.50 

ERFARINGER, Die Luftmichte der Welt. Smukt Billedværk 
med de forskellige Landes Flyvemaskin-

der i Løbet af disse mange Aar er blevet 
indhøstet paa 

typer, ib. i Lærred . ...... . . ... . . . ... ... Kr. 9.75 

Die Deutsche Luftwaffe. Samme Udstyr som 
ovenstaaende. Skildrer det tyske Luftvaa-

LUFTFARTS
MATERIELLETS 

ben i pragtfulde Billeder. Indb. i Lærred Kr. 9.75 

A. Felgiebel: 
Benzinmotoren fiir Flugmodelle und 1hr 
Selbstbau ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 6.75 

Omraade kommer stadig vor Kunde
kreds til Gode. 

K. Flensted Jensm: 
Modelflyvebogen .. .. .. .. . .. . . .. .... .. . . Kr. 2.75 

Frank A Swoffer: 
Vi leverer alt Flyvemaskinemateriel i 
Overensstemmelse med de nyeste Krav 
og Forskrifter - og vi gør det 
paalideligt, hurtigt og billigt! 

Lær at flyve. Kortfattet Lærebog i Flyv-
ning, illustreret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 3.50 

Robert A. Winston : 
Styrtflyver. En spændende Fortælling om 
en ung, amerikansk Journalists Uddan-
nelse til Militærflyver .. .... .. .. .. . . . .. . Kr. 4.75 

Bøgerne leveres omgaaende fra 

AUTDFLUG BERLIN- øFLYY"s Ekspedition - Yesterbrog~de 60 - København V. 
INH.GERHARDSEDLMAYR TEMPELHOF Udenlandske Bøger forskrives paa hurtigste Maade. 

Klem 35 til det svenske Flyvevaaben 
TIL Brug for Flyveundervisningen 

har det svenske Flyvevaaben købt 
et meget stort Antal Skolemaskiner af 
Typen Klemm 35 D, der i Sverrig har 
faaet Typebetegnelsen Sk 15. 

Den nye svenske Skolemaskine er af 
samme Type som den svenske Aero
klubs Skolemateriel. Del er et lavvin
gel Monoplan med fritbærende Plan, 
hvis to Halvdele er monteret paa Mid
terstykket under en Vinkel. Midter
stykket er en Staalrørskonstruktion, 
medens den øvrige Del af Bæreplanet 
er en Trækonstruktion. Kroppen er 
bygget af svejsede Staalrør, og den er 
betrukket med Lærred. De fleste af de 
Skolemaskiner, der er leveret til Fly
vevaabnet, har aabne Sæder, idet Fly
vevaabnet ogsaa har købt nogle 
Klemm 35 med lukket Fører- og Pas
:,agersæde. Understellets to Ben er 
ikke forbundet med nogen Hjulaksel. 
Motoren er en Hirth HM 504 A 2 ; fi
recylindret, luftkølet Rækkemotor paa 
105 HK. 

Maskinens Data er følgende : 
Spændvidde 10,4 m, Længde 7,5 ro, 

Planareal 15,2 m\ Tornvægt 460 kg, 
Lasteevne 290 kg, Fuldvægt 750 kg, 
Planbelastning 49,3 kg/m2, Motorbelast
ning 7,5 kg/HK, største Hastighed i 
500 m 210 km/T, Marchhastighed 170 
km/T, Landingshastighed 75 km/T, 
Stigetid til 1000 m 5 Min., TophØjde 
4.800 m, største Rækkevidde paa 
Marchhastighed 650 km. 

De lukkede T yper er noget hurtige• 
re; deres største Hastighed er 220 
km/T. 

Klemm'en har gode Flyveegenska
ber og kan benyttes til alle forekom
mende Kunstflyvningsmanøvrer. 

FLYVNINGENS 
BØGER 

»Die deutschen Flugmotoren DB 600 
(DB 601)« af Dr. Karl Krieger. Forlag: 
Dr. M. Matthiesen & Co., Berlin. 30 Si
der. Pris RM. 1,20. 

Den udmærkede lille Bog er udkommet 
i Forlagets Serie: Luftfahrt- Lehrbiiche-

rei, og den giver en kortfattet Beskrivel
se af Mercedes-Benz-Flyvemotoren DB 
600 (DB 601). Det er den Motortype, der 
har fundet saa stor Anvendelse til de ty
ske Jagere. De to Typer er i det store og 
hele ens; der er den Forskel, at DB 601 
er udstyret med automatisk Benzinind
sprøjtning, der dog ikke nærmere om
tales i Bogen. 

Ledsaget af 30 særdeles gode og tydeli 
ge Illustrationer giver Bogen en Forkla
ring om Motorens Indretning og Virke
maade. Det er en vædskekølet Række
motor med' hængende Cylindre i V-Form. 
Der er seks Cylindre i hver Række. Moto
ren er gearet og udstyret med Overlad 
nings-Anordning, og dens største Ydelse i 
:rnoo m er 1050 HK. 

* 
»Die Dcutschcn Flugmotorcn SAM 322«, 

af Dr. Karl Krieger. Forlag: Dr. M. 
Matthiesen & Co., Berlin. 44 Sider. Pris 
RM. 1,20. 

Ogsau denne Bog er udkommet i Serien 
Luftfahrt-Lehrbiicherei. Den beskriver 
den 9-cyl. , luftkolede Stjernemotor, der 
bygges uf Brand'enburgische l\lotoren
werke. Beskrivelsen gælder ogsua Typerne 
SAM H 2, SAM J 2 og SAM 22 B 3, der i 
deres Bygning fuldstændig ligner SAM 
322, og kun udskiller sig fru denne ved 
forskellige tilbyggede Hjælpeorganer. De 
38 lcd'sagende Illustrationer til Teksten er, 
ligesom i Bogen om DB 600, særdeles 
god'e. SAM 322 har en Marchydelse paa 
520 HK, og ved Anvendelse af Propel 
med stilbare Blade kan den i 1 Minut yde 
715 HK. 
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BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR, ..: 

I Flyvomasklnar, I BIier, I dat halo taget over

alt, hvor en Motor arbejder Side om Sldo mad 

ot Radioan læg, borteliminerer Bosch afskær

mede Tændrør og øvrige Afskærmningsdele alle 

motoriske Forstyrrelser. Ogsaa paa dette Om

raadø yder Bosch en lndsata, dør ar anerkendt, 

A/sMAGNETO 
JAG TV EJ 155 KØBENHAVN N. 

Generalrepræsentanter for 

ROB, BOSCH, G. m. b. H. - STUTTGART 

Afdøde Lord Rothermere har 
skabt Bristol Blenheim Typen 

DEN engelske Pressemagnat, l~nrd 
Rothermere, der dode den 21i. No

vember paa Bermuda i en Alder af 72 
.\ar, havde gjort o,·erordentlig mcgel 
for den engelske Luftfart. l 1 !131i lod 
han f. Eb. for egen Regning paa Bri
;,tol-Fahrikerne h ygge en to-motoret 
Trafikmaskine , Britain First«, fordi 
han var klar over, at Imperial Air
ways' daværende Fly,•emaskinepark 
mere og mere hlev de andre s tore 
Luftfartselskabers underlegen. Delt~ 
to-motorccle Luftfartøj kom imidlertid 
uldrig lil at deltage i Lufttrafiken . 
Dels Flyveegen skaber viste s ig nemlig 
at være alle daYærende engelske Kon 
;,lruktioner ~aa O\'erlegen, at det 1,ri
liske Luflfartmin islerium besluttede, at 
d er med denne nye Konstruktion som 
Forbillede, skulde bygges det fors te 
tidssvarende lo-rnotorede, engelske 
Bomheluftfnrtøj af Bri stol Blenlll'im 
Typen. Lord Rothermcre er saalcdei; 
OphaYsmamlen til denne Luftfortøjstype. 
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MERCEDES-BENZ VERDENSREJWRD-FLYVEMOTUR >IJIJ 601 « TYPERNE 
, DB 601 « og , DB 600« lig11er hi11a11de11, og Bygning og Dime11sioner for de 
to Motorer er ens. »DB 601 « Motoren adskiller sig fra »DB 600«-Typen ved 
at have automatisk. Benzi11inc/.~prøjlning. Del er en væd.~kekølet Rækkemotor. 
med hængende Cylindre med 2 X 6 Cylindre anbragt i V-Form . Dens Dat<A, en 
fØl{Je11de: Borin!J 150 mm, Slaglængde 160 mm, Slagvolumen pr. Cylinder .'13,9 l, 
Kompressionsforhold 6,5 :1, Læ11gde 172·0 111111, Højde 1000 mm, Bredde 712 mm, 
l'æut 560 k{J (Typerne Ga Off 1/a 570 kg). Motoren er udstyret med Propel-Gear 
Ofl Overlad11i11gs-A11orclning. Dens .~tørste l'del.~e i .'1600 m er 1050 HK (ved 2400 
0 /Min.), Off c/e11s konsta11te l'delse i 4000 m er 950 Hl( (ved 2300 O/Mi11.) /øvrigt 
henvises til Boua11mddelse11 andet Stecl i Bladet vedr. Beskrivelsen af »DB 600« 

( , DB 601 «) Flyvemolore11. 

Bristol 
Blenheim 
Bomber. 
El af de mest 

kendte e11r1elske 
Bombe/uf tf art øjer, 

en mellemstor 
Type mecl 2 

Motorer. 



Pansrede Flyvemaskiner 
ALLEREDE unrler Verdenskrigen 

1914- 1918 blev der bygget pan
l,erbeskyttede Flyvemaskiner, baade af 
Tyskerne og senere hen af de Alliere
de. Bl. a. byggede Tyskerne under den 
forrige Krig en c;ærlig Flyvemaskine
type, beregnet til Angreb fra lav Høj
de. Den var pansret paa Undersiden, 
og den var udstyret med flere Maskin
geværer, der skød fremefter. 

Efter Verdenskrigen laa Spørg,;maa
let om Bevæbning og Panserbeskyttel
se stille i mange Aar, og det varede f. 
Eks. en halv Snes Aar inden der frem
kom nye Vaabentyper. Til Gengæld er 
Udviklingen de senere Aar gaaet bety
delig stærkere, og det har nu med
ført den gammelkendte Kappestrid 
mellem Angrebsvaaben og Forsvars
middel. Den moderne Flyvemaskines 
Bevæbning maa kæmpe med Modpar
tens panserbeskyttede Luftfartøjer. 

Den moderne Flyvemaskines Helme
. talkonstruktion er i sig selv langt min
dre saarbar end de gammeldags Typer, 
og man har mange Eksempler paa, at 
en Maskine er vendt hjem til sin egen 
Basis med over Hundrede Huller efter 
Projektiler i sig. Hvis Føreren eller 
Luftfartøjets saarhare Dele ikke er 
ramt, saa er den stadig flyvedygtig. 
Pansringen af en Flyvemaskine maa 
derfor omfatte 1) Besætningen og 2) 
Luftfartøjets vitale Dele. Indenfor 
Stormagternes Luftstyrker har man ar
bejdet ivrigt paa at finde den bedst 
mulige Løsning paa Spørgsmaalet 
om Flyvemaskinens Panserbeskyttelse, 
men de Oplysninger, der er tilgænge
lige herom, er selvfølgelig meget spar
somme. Det svenske >Flygning< skri
ver herom: 

Beskyttelse af Besætningen. 
Det er vigtigt, at Føreren beskyttes 

mod Beskydning bagfra. Det gælder 
navnlig Bombeluftfartøjer, Rekognos
ceringsluftfartøjer og paa en vis Maa
de ogsaa Jagere, og det er en Følge 
af Kampmetoderne. Føreren i en Jager 
bør ogsaa være godt beskyttet forfra. 
Førstnævnte Beskyttelse er lettest at 
ordne. ·Sædvanligvis anvendes der her
til Panserplader, med hvilke Førersæ
det beklædes i Ryggen og under Sæ
det. Anbringelsen kræver ingen større 
Forandring af Luftfartøjets Indret
ning. I givet Fald kan selve Førersæ
det være fremstillet af Panserplade 
saaledes, at Ryggen forlænges opad og 

fremover Føreren, for derved at yde 
Beskyttelse mod Beskydning bagfra og 
skraat fra oven. Imidlertid indskræn
ker det Flyverens Synsfelt. Paa Bom
beluftfartøjer kan man ogsaa beskytte 
den øvrige Besætning med Panserpla
de mod Beskydning bagfra. 

For Jagerens Vedkommende er det 
ogsaa ønskeligt at kunne beskytte Fø
reren mod Beskydning forfra, men 
dette medfører Ulemper paa anden 
Maade. Det kan gøre ved Hjælp af 
Panser og skudsikkert Glas, eller blot 
ved et panserbeklædt Skot. I den een
motorede Jager anses l\Iotoren for al 
yde en god Beskyttelse mod Beskyd
ningen forfra. 

Panserbeskyttelsen udgøres af en 
·presset Kromnikkelplade, og Tykkel
sen maa vælges efter den Ammunition. 
som Pansret skal yde Beskyttelse 
imod. Sædvanligvis er det en 6- 10 
mm Plade, der yder Beskyttelse mod 
Projektiler indtil 13 mm ved en Skud
afstand paa 400 m, men ikke for pan
serbrydende Projektiler ved vinkelret 
Anslag. At skabe en effektiv Beskyttel
se mod kraftigere Vaaben er ikke mu
ligt i Øjeblikket paa Gnmd af Pansrets 
ret betydelige Vægt. 

Hvis man ønsker at sikre Besætnin
gen ved Hjæ.Jp af en Panserbeskyttelse. 
sker det imidlertid paa Bekostning af 
Nyttelasten. Til Eksempel kan man 
regne med , at en Panl>erbeskyltelse 
foran og bagved Føreren i en een'iædet 
Jager, kommer til at veje ca. 200 kg. 

Beskyttelse af Luftsfartø.iets vitalt• 
Dele. 

l\Ian har tidligere forsøgt med visse 
Beskyttelsesforanstaltninger til Moto
ren, men det er man gaael bort fra 
igen. Man regner tværtimod med, at 
Motoren yder Beskyttelse mod Beskyd
ning forfra. 

Ved Propeller med s tilbare Blade er 
Propelnavet meget saarbart, men her 
kan der let foretages en Panserbeskyt
telse. 

Skudsikre Brændstoftanke er af 
overordentlig Betydning for Luftfar
tøjets Driftssikkerhed, og der findes 
mange forskellige Konstruktioner, der 
tilsigter at forhindre Lækage paa Tan
ken og at mindske Brandfaren ved Be
skydning. I Almindelighed bygges saa
danne Brændstoftanke af Letmetal, 
omgivet af en Gummibeklædning, idet 
man udnyttede Gummiets Elasticitet. 

Naar Projektilerne trængte igennem 
Gummibeklædningen, vilde denne bli
ve spændt, og naar den trak sig sam
men igen, vilde de opstaaede Huller 
være ul]etydelige. 

Nu anvender man imidlertid en spe
ciel Gummi, som selv lukker de op
staaede Huller. Dette •giver god Tæt
ning for mindre Skader, som f. Eks. 
paa Projektilernes Indgangsside. Ved 
Udgangshullet flaas Tanken imidlertid 
meget ofte op, saaledes at der for
aarsages betydelig Skade paa Gummi
beklædningen. Delle maa derfor for
stærkes, og som Regel med flere Lag 
Lærreds- og Gummibeklædning. El 
Eksempel paa en saadan Beklædning er 
2 mm vulkaniseret Gummi, 1 Lag Lær
red, 4 mm Raagummi, 1 Lag Lærred 
og 2 mm vulkaniseret Gummi med en 
total Tykkelse paa ca. 8 mm; eller 2 
mm vulkaniseret Gummi og 28 mm 
Svampgummi, ialt 30 mn1. Saadannc 
Beskyttelsesforanstaltninger anvendtes 
i russiske Flyvemaskiner; men der fin 
des en Masse forskellige Udførelser. 

I nogle Lande anvender man Tanke 
af Fibermateriale, som imidlertid let 
splintres ved Beskydning, af hvilken 
Grund det overtrækkes med Skind, og 
udenom dette anbringes Gummilag. 

De moderne Tankbeskyttelser er me
get modstandsdygtige og yder god Sik
kerhed mod Beskydning med l\faskin
geværer, men der er ogsaa visse Ulem
per forbundet med dem. Som Følge af 
Beskyttelseslagets Tykkelse, maa Tan
kens Rumfang gorc~ mindre, og det 
medfører en Afkortning af Flyvestræk
ningen. Dertil kommer større Udgif
ter og forøget Vægt. For et 10 mm tykt 
Beskyttelseslag kan man regne med en 
Vægt paa 8 kg/m", der svarer til ca. 0,15 
kg pr. Liter Brændstof. 

Indførelsen af Beskyttelse~foranstalt
ninger har igen medført en kraftigere 
Bevæbning; men mod Beskydning med 
Automatkanoner med 20- :10 mm Ka
liber og panl,erbryclende Ammunition 
gen Beskyttelse for Flyvemaskiners 
Vedkommende. 

En Berigtigelse. 
En Meddelelse i flere Blade om, Hl 

Hr. Bendt !,.om er ansat som Medarbejder 
ved »FLYV«, savner ethvert Grundlag. 

Red. 
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Nogle praktiske Formler og Konstruktioner m.v. 
i visse .Grene af Luftnavigationen 

Aktionsradius. 
Ved Udtrykket A.ktionsradius be

nyttet indenfor den civile Luftfart 
rorstaas i Praksis den Distmice i For
hold til Jordens Overflade regnet fra 
Starlsted, som et Luftfartøj med en gi
Yen Aklionstid (Brændstofbehol-dning 
+ en efter Forholdene afpasset Sik
kerhedsmargin) under de herskende 
Vindforhold kan tilbagelægge under 
Flyvning ud, forinden der maa ven
des og returneres Lil Startstedet eller 
ændres Kurs til cl andet bestemt Sted. 

Ordet Aktionsdistance betyder 
(derimod) den samlede tilbagelagte 
Distance i Forhold til Jordens Over
rladc under hele Flyvningens Forløb, 
ligeledes hvad enten der returneres til 
Stnrtslcdet eller ændre~ Kurs til et 
andet bestemt Sted. 

Uden iovrigt i denne Artikel at 
nævne Eksempler herpaa, er det ind
lysende, 'at Valg af økonomi.~k Egen
fart (nltsaa Omdrejninger pr. Minut) 
og okonomisk Flyvehøjde i høj Grad 
haacle i Vindstille og med en given 
Vind faar Indflydelse paa Størrelsen 
af Aktionsradius, Aktionstid og Ak
tionsdistance. 

En højst interesseant Artikel >Øko
nomisk Flyvefart« er af Ing. C. V. 
Thymann beskrevet i >FLYV« Aar
gang 1932 Nr. 11 og 12. 

Med Nutidens moderne Luftfartøjer, 
som har stor >Speedrange«, og som 
heriyver lange Strækninger, vilde det 
af Hensyn til Økonomien ud fra om
talte Artikel være værd at anbefale, 
al man i højere Grad beskæftigede sig 
med Problemet »Økonomisk Flyvefart«. 

Herefter omtales: 
.·\kliomradiu.~formlen under For

men >Tilbageflyvning til Startsted<. 
T hvor lang Tid kan et Luftfartøj 

med en given Aktionstid flyve ud i en 
bestemt Retning og eller hvor langt 
ud, for Tilbageflyvning Lil Startsted 
skal paabcgyndes, naar vi kender Vinden'! 

Distance ud bliver lig Distance 
h.iem. Først udfindes <le beholdne 
Farter og dermed ogsaa de styrede 
Kurser i den dobbelte Vindtrekant. 

~, ~ \c 
~\ 
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Af Flyveleder Carl Johan Larsen. 

(Fortsat Ira forrige Nr.) 

.Tvfr. Figur IT: 

Luftfartøjet skal følge Retningen AC 
ud og CA hjem. 

A = alfarende Sted 
AB = Vindens Retning og Styrke 
BC = Egenfart og styret Kurs ud 
AC = beholdne Fart og beholdne Kurs ud 
BO = Egenfart og styret Kurs hjem 
AD = beholdne Fart og behold. Kurs hjem 

Hvis: a = beholdne Fart ud 
b = beholdne Fart hjem 
c = Aktionslid (Samlet Flyvetid) 
x = Flyvetid ud 
y = Flyvetid hjem 
z = Distance ud (i dette Tilfælde 

lig Distancen hjem) faas: 

x = c -+ y; y = c -+ x; z = a • x = b' • y: 
x • a = y • b; x • a = (c + x) • b; 
x • a = bc + bx; ax+ bx = bc; 
(a + b) x = bc heraf ses: 

b•c 
1) x = a + b 

')) _ a•h•c 
- z _ a + b 

1) Tid ud = Aktionslid •. Fart hjem 
Sum at Farter 

2) Distance (ud) 
Aktionslid • Fart hjem • Fart ud 

Sum af Farter 

Tid hjem = Aktionslid -+ Tid ud og 
Distance ud ogsaa = Tid ud • Fart ud 

Under >Aktionsradius med Tilbage-
flyvning til Startstedet« er det værd 
at understrege, at man med en given 
Vindstyrke vil komme længst Distance 
ud, naar Vindretningen er tværs paa 
beholdnc Kurs, og kortest Distance 
ud, hvis Vindretningen er i samme el
ler modsat Retning af beholdne Kurs. 

Eks. 8: Et Luftfartøj med Egenfart 
215 km /T skal af bestemt Aarsag 
flyve saa langt som muligt fra Start
stedet ud i Retningen 330° for efter 
en Aktionslid paa 31 20m at være 
tilbage. Vinden i den fastlagte Fly
vehøjde er 25° og 55 km /T. Hvor
naar og hvor skal der vendes, og 
hvad bliver de styrede Kurser? 
Starten finder Sted Kl. 14,20. 

Konstruktion li. 
0 30 60 km 

N 

s 

,\C - netninl( af beh. nute ud 
AD = fletning uf helt. llute hjem 
AB = Vindens Retning og Styrke 
BC = Egenfart og styret l{urs ucl 
AC = beh. Fart ud 
BD = Egenfnrl og styret l{urs hjem 
AD = helt. Fart hjem 

Jvfr. Konstruktion II findes: 

Beholdne Fart ud - 180 km/T 
Bcholdne Fart hjem 240 km /T 
Styret Kurs ud = 3420 
Styret Kurs hjem 1380 
3l20m 200m 

1/00. 240 = 114111 = 1154111 
4?0 - = Flyvetiden ud 

114 • 180 _ 34? k 
60 - • - m 

Kl. Hi,14 skal der vendes; Luftfar
tøjet befinder sig da 342 km fra 
Startstedet. 

Til Slut omtales 

Aktionsradiumform/en under• For-
men »Kursændring til et andel Sted 
end Startstedet«. 

Hvorledes forholder det sig, hvis 
man ligesom før, med en given Vind, 
af en eller anden Aarsag har til Op
gave at flyve længst muligt ud i en 
vis Retning" men efter Aktionstidem 



Udløb skal ankomme til et kendt Sted, 
som ikke er Startstedet. Hvor længe 
kan der flyves ud, forinden der maa 
ændres Kurs, og hvad bliver de sty
rede Kurser? 

E 

0vr III 
Jvfr. Figur III konstrueres Kurser 

og Farter, og ved Hjælp af Aktionsra
diusformlen beregnes Flyvetiden fra 
Starten til Kursændringsstedet. I 
Formlen maa man dog i Stedet for be
holdne Farter indsætte nedenfor om
talte Nærmelsesfart og Fjernelsesfart. 

Hvis 

A - affarende Sted. 
D = paakommen!f e Sted. 

AD - Retning og Afstand mellem af
farende og paakommende 
Sted. Denne Distance deles i 
lige saa mange Dele som Ak
tionstiden indeholder hele Ti
mer og Brøkdele af Timer; i 
dette Tilfælde 4 t 30 m = 4 ½ 
Dele. 

AE - Retningen af beholdne Rute. 
Ud fra A konstrueres en dob
belt Vindtrekant. 

AH = Vindretning og Styrke. 
HF = styret Kurs og Egenfart ud. 

AF = beholdne Fart ud. 
F = paakommende Sted efter een 

Times Flyvning. FB forbindes 

Man kan ogsaa parallelforskyde AG til 
D; herved fremkommer paa Linien AE 
Punktet E = Kursændringsstedet og 

AED = beholdne Rute 

Eks. 9: Et Luftfartøj med Egenfart 
220 km /T skal saa langt som muligt 
flyve ud i Retningen 265° for efter 
ialt 2t 20m's Flyvning at ankomme til 
et Sted beliggende 2950 og 280 km fra 

Startstedet. Vind i fastsatte Flyvehøjde 
N t E 45 km/T. Der startes Kl. 17,30. 

Hvornaar og hvor skal der ændres Kurs 
til Bestemmelsesstedet, og hvad bliver 
de styrede Kurser? 

Jvfr. Konstruktion III findes: 

Fjernelsesfart = 138 km/T 
Nærmelsesfart = 212 km/T 
beholdne Fart ud = 228 km/T 
styret Kurs ud = 277° 
styret Kurs til Bestemmelsesstedet 
efter Kurs;:endring = 22° 

2t20m = 14Qm 

1) l 40 ;i12 - 84,8m = lt25m 

228 _ 3?3 k 
l - - m 

h.un,en ændres Kl. 18,55 i en Af
stand af 323 km fra Startstedet; sty
ret Kurs til Bestemmelsesstedet ef
ter Kursændring er 22° . 

Hvis man ønsker at se nærmere paa 
Figur III, og i Forbindelse hermed 
parallelforskyder FB til E, skæres AD 
i C. Herved fremkommer to Gange to 
ligedannede Trekanter: 

ABF ligedannet med ACE og 
ABG » » DCE 

EC . AE 
herafses: BF = TidomAE = AF; 

EC . ED 
BG = T1d om ED = AG; 

EC = Tid om AE • BF = Tid om ED • BG 

Tid om AE 
altsaa er: BG 

Tid om ED 
BF 

Tid om ED + Tid om AE 
BF + BG 

som udtryk i Ord: Tid ud 

Aktionstid • Nærmelsesfart 
- Sum af Fjernelses- og Nærmelsesfart. 

C. J. Larsen. 

Konstruktion III. 
C 25 50 75 Jon 

med en Linie, som forlænges B 
udover B. 

HG = styret Kurs og Egenfart til Be
.~temmelsesstedet D efter Kurs-

ændring. L~-----~~~~============j AG = beholdne Fart og Kurs til Be-
stemmelsesstedet D efter Kurs- C. 
ændring. 

BF = Fjernelsesfart. 

BG = Nærmelsesfart. 

1) Tid ud 
Aktionstid • Nærmelsesfart 

- Sum af Fjernelses- og Nærmelsesfart 

Distance ud = Tid ud 
• beholdne Fart ud 

A = Startsted 
C = Sted for Kursændring 
B = Flyvningens Endepunkt 

AB .= Retning og Afstand til Flyvningens Emlepunkt 
AD = Vindretning og Styrke 
DE = styret Kurs ud samt Egenfart 
DG = styret Kurs efter Kursændring samt Egenfart 
AE = beh. Fart ud 
AG = beh. Fart og Kurs efter Kursændring 
FE = FjernelResfart 
FG = Nærmelsesfart 

s 
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SHELL 
J:lviation 8ervice Jorden over 

Telegram-Adr.: Shel_la"1r A/s DANSK SH ELL Telefon: Central 9838 

Kampmannsgade 2 • SHELL-HUSET • København V. 

Nye engelske Motor== 
og Flyvemaskinetyper 

EFTER en Artikel i det amerikanske 
Tidsskrifl >Flying and Popular 

A viation« skriver det svejtsiske »Inter
n via« - med al Forbehold følgende 
0111 nye engelske Motor- og Flyvema
~k i netyper, hvor nogle skal være un
der Seriebygning. 

Flyvemotore1·. 
l3ristol skal have konstrueret en 18 

Cyl., dobbelt Stjernemotor paa ca. 2000 
HK., hvis Ydelse nogenlunde svarer til 
de amerikanske, dobbelte Stjernemoto
rer Wright Duplex Cyclone og Pratt & 
Whilney Double Wasp. 

Napicr Sabre er en 24 Cyl. H-1\lotor 
paa ca. 2000 HK, der er vædskekølet, i 
i\lodsæln ing til de tidligere Napier H
i\lolorer, hvis sidste Type var den Iuft
kolede 24 Cyl. H.->Dagger«-Motor. Den 
nye Type skal ligne den franske, væd
skekølede 24 cyl. Hispano 90 (H-Mo
tor), som den amerikanske Regering 
fik overladt Byggeretten til af Kabinet
tet Paul Reynard. 

Roll.~-lfoyce Gri{fin, der har 12 Cy
lindre i V-Form, yder HiOO HK i Star
ten. 

Rolls-Royce \Tullure er en vædskekø
let 24 cyl. X-Motor paa ca. 2000 HK 
og el Cylindervolumen paa 42,5 I. 

Jagei·e. 
llawke1· Tornado, eensædet .rager, 

udstyret med Rolls Royce Vulture; Be
væbning .Mg. plus 3 20 mm Kanoner 
( ?) ; største Hastighed menes at være 
U80 km /T; Seriebygning skal være paa-

18 

begyndt, og de første 400 slam· foran 
Aflevering, 

Wesllancl Whirlwi11d, to-moloret .Ja
ger (2 Rolls Royce i\lerlin); skal bl. a. 
være bevæbnet med en drejelig i\la
skingeværstandplad~. Denne Type er 
bygget som en Modvægt mod den ty
ske Messerschmidt Me 110. (Seh· om 
den amerikanske Kilde kun henviser 
til denne ene to-molorede, engelske Ja
ger, saa bringes dog i Erindring, at 
der ogsaa er andre engelske Firmaer. 
bl. a. Gloster, der arbejder paa at byg
ge en lignende Jagertype. >lnteravia«). 

Bombeluftfartø.ier. 
Avro Ma11chesler, et af Firmaet A. 

V. Roe & Co, konstrueret to-moloret 
Bombeluftfartøj, hvis Spændvidde er 
ca. 28 m, og som opgiver at have en 
Fuldvægt paa 13,600 kg. Udstyret med 
lo Rolls-Royce Vulture Motorer skal 
Luftfartøjet have en største Hastighed 
paa 520 km /T. 

Slwrl Stirling er en Langdistance
Bomber, der synes at stamme fra den 
firemotorede Trafikflyvemaskine Short 
14/38. Typen har været færdigbygget 
længe. 

VickeJ'.~ Welli11glon er en Videreud
vikling af det kendte to-motorede 
Bombeluftfartøj; den skal være udsty
ret med vædskekølede Napier-Sabre el
ler Rolls-Royce Vulture paa 2000 HK. 
Den nye Types Planbelastning skal 
være større end dens Forgængers, der 
var paa 144,5 kg/m', og dens Fuldvægt 
skal være forhøjet fra 12 til 15 Tons. 

Ved Anvendelse af stærkere Motorer 
skal den nye Vickers Wellington ha\'e 
en største Hastighed paa 520 km/1' 
imod den tidligere Types 435 km /T. 

Armst1·ong-W llilworlh W hilley; og
saa denne tomotor.ede Bomber er ble
vet bygget med nye Motorer paa 2000 
HK, hvorved dens tidligere Planbe
lastning paa 107 ,1 kg/m~ er blevet for
højet. Den nye Whitley-Type skal have 
en Hastighed paa 480 km/T i Stedet 
for de tidligere 400 km/T, som Typen 
med i\lerlin-1\lotor kunde præstere. 

llandley-Page-llampden, der ogsaa 
er en to-motorct Bomber, har ligele
des faaet sine Ydelser ~at op efter al 
være blevet udstyret med stærkere Mo
torer. Planbelastningen, der tidligere 
var 137 kg/m2, er blevet forhøjet; med 
2000 HK Motorer skal den have en Ha
stighed paa 545 km/T, og med Rolls
Royce Griffin 1600 HK Motorer er 
dens Hastighed ca. 500 km/T. 

Videreudviklingen af de tre sidst
nævnte Bombetyper skal ikke have 
medført nogen Forbedring af Række
vidde og Nyttelast, men udelukkende i 
større Hastighed. · 

Den amerikanske Beretning slutter 
med at sammenligne med de nye tyske 
Typer, bl. a. med den eenmotorede, 
e~nsædede Focke-Wulf Jager med 
Daimler-Benz DB U05 paa 2000 HK el
ler en Junkers Jumo med tilsvarende 
Ydelse, og en ny tornoret Messer
~chmidt-J ager med DB 605. 

Indholdsfortegnelse 
til FLYV 

INDHOLDSFORTEGNELSE og Titel
ark til Brug ved Indbindingen af 

FLYV kan faas gratis ved Rekvisition 
fra Bladets Ekspedition, Vesterbrogade 
60, København V. 



TERMISK FLYVNING 
DET er ikke saa mange Aar siden, at 

Ordet >Termik< selv blandt ·aktive 
Svæveflyvere var et Ord fuldt af My
stik. Da den tyske Svæveflyver Joh. 
Nehring i 1926 for første Gang holdt 
sig oppe en hel Time i Aftentermik 
over Nordskrænten ved Wasserkuppe, 
var der ingen, der rigtigt kunde be
gribe, hvordan det egentlig var gaaet 
til. At Soltermikken om Dagen under
tiden blev udnyttet var ogsaa ren og 
skær Tilfældighed. Det skete nu og da, 
at en og anden under Skræntflyvning 
blev blæst usædvanlig højt til Vejrs, 
men uden at man egentlig kunde for
klare hvorfor. Man var ganske vist 
blevet klar over, at det paa solvarme 
Dage undertiden var muligt at flyve 
Skræntflyvning ved Vindstyrker, der 
var for svage til, at man kunde holde 
sig oppe over Skrænten ved dem paa 
Dage uden Sol; men ingen havde no
gen bestemt Forestilling om, hvordan 
denne Termik >saa ud«, eller om det 
var muligt gennem den at frigøre sig 
fra Skrænten. 

I 1928 og 29 blev de første virkelig 
bemærkelsesværdige Skytermikflyv
ninger fløjet i nogle særligt store og 
stærke Opvindsfelter under Skyer, 
men disse Flyvninger førte endnu ikke 
til den Teknik, der sædvanligvis an
vendes i Dag, nemlig Kredsningen i 
Termikken. At Kredsningen dengang 
endnu ikke var >opfundet«, skyldes 
maaske dels den Omstændighed, at 
mange af den Tids Svæveplaner ikke 
var egnede til at flyve snævre Kredse, 
dels at Svæveflyverne ikke turde ind
lade sig paa at kredse; men Hoved
grunden var vel, at man ikke havde 
erkendt Nødvendi{Jheden af at flyve 
Stejlkredse, dersom man vilde udnytte 
Termikken. Den kendte tyske Svæve
flyver og Svæveplankonstruktør Wolf 
Hirth naaede til den Erkendelse i Lø
bet af Aarene 1929-30. Han deltog i 
dette Tidsrum i det første amerikan
ske Svæveflyvestævne i Elmira og 
havde ved denne Lejlighed for første 
Gang et Variometer indbygget i Svæ
veplanet. Dette hjalp ham til under 
Udførelsen af en lang Række Skrænt
flyvninger at danne sig et Billede af 
Termikkens Form og Styrke. Tidligere 
havde man maattet nøjes med at stole 
paa sine Fornemmelse, men de be
drager en ofte, da man jo kun kan føle 
en Forøgelse eller Formindskelse af 
Stige- eller Synkehastigheden, men 
ikke den faktiske Stigen eller Synken. 
Da Wolf Hirth nu bevidst saa bort fra 

sine Fornemmelser, og udelukkende 
stolede paa sit Instrument, høstede han 
Erfaringer, der klarlagde hele Proble
met termisk Flyvning - og lagde 
Gnmden til Svæveflyvningens uhyre 
Opsving i Løbet af de følgende Aar. 

Hidtil havde det været betragtet som 
en Forbrydelse, en grov Begynderfejl, 
dersom man under Skræntflyvningen 
kurede ind imod Skrænten i Stedet 
for bort fra den. Det er naturligvis og
saa rigtigt, i det Øjeblik det drejer sig 
om ren Skræntflyvning i Skræntvind, 
der jo ikke >flyder bort« med Vinden, 
men selv ved stor Vindstyrke danner 
et >Staaende« Opvindsfelt foran og 
over Skrænten. Termikken derimod, 
opdagede Wolf Hirth, driver som en 
usynlig Lutfballon altid bort med Vin
den og kan naturligvis kun udnyttes, 
dersom man, uafhængig af Skrænten, 
stadigt kredsende inde i Termikbob
len, ligeledes lader sig drive med Vin
den. 

Hvordan opstaar termiske 
Opvinde? 

Hvorledes opstaar den termiske Op
vind, der faktisk , er den vigtigste for 
Svæveflyvning nu til Dags? 

Gennem termisk Paavirkning, altsaa 
Solens Bestraaling af Jordoverfladen, 
opstaar jo overhovedet Vind og Vejr. 
Ved Ækvator, hvor Solbestraalingen er 
stærkest, foregaar der en stadig Op
stigning af Luft, der ved stærk Opvarm
ning er gjort lettere. Ved Polerne der
imod, hvor der paa Grund af den spar
somme Solbestraaling hersker stærk 
Kulde, er Luftmasserne i stadig nedad
gaaende Bevægelse. Hvis Jorden stod 
stille, vilde de kolde Luftmasser fra 
Polerne langs Jordoverfladen glide 
mod Ækvator, for derefter opvarmede 
at stige til Vejrs og strømme tilbage i 
stor Højde. Paa Grund af Jordomdrej
ningen bliver disse Strømninger af
bøjede, saaledes at > Vejrbillederne« ( f. 
Eks. Lavtrykkene) bringes til i Hoved
sagen at vandre fra Vest mod Øst. 

Hvad der saaledes foregaar mt>llem 
Ækvator og Polerne, finder vi ogsaa 
overalt i det smaa. Over de Steder 
hvor Solen opvarmer Jorden særlig 
kraftigt, f. Eks. over modne Kornmar
ker, Byer og flade Sandstrækninger, 
bliver Lutflagene hurtigt opvarmede 
og faar Tendens til at stige til Vejrs. 
Efterhaanden som Luftmassen kommer 
til vejrs, afkøles den; for hver 100 m 
synker Temperaturen ca. 1 ° Celsius. 

Hvis Luftmassen er fugtig, fortættes 
denne Fugtighed i en vis Højde, og 
Luftmassen bliver synlig som en Cu
mulussky. Hvis Solen,<, Bestraaling er 
meget inten~ foregaar denne Opstig
ning af varm Lutr i en stadig Strøm. 
Er den derimod mindre kraftig, dan
ner der sig ligesom store Varmlufts
bobler. En saadan Boble klæber fast 
til Jorden, indtil for Eksempel et Vind
stød river den løs, hvorefter den som 
en usynlig Luftballon stiger op mod 
Himmelen. Hvor hurtigt den stiger, og 
hvor højt den naar, afhænger af dens 
Temperatur i Forhold til den Luft, 
den stiger op igennem. Jo varmere 
den er i Forhold til den omgivende 
Luft, des hurtigere og højere stiger den. 

Stigehastigheden. 
Ethvert Svæveplan har en vis Mind

stesynkehastighed. Hvis et Svæveplan 
f. Eks. taber 1 m Højde pr. Sekund, vil 
det berøre Jorden efter 60 Sekunders 
Forløb, hvis Udgangshøjden er 60 m. 
- I Parentes bemærket er Synkeha
stigheden for Overgangsplaner ca. 1 
m, medens gode Rekordplaner kun har 
en Synkehastighed paa 60- 80 cm pr. 
Sekund. - San snart Opvindens Stige
hastighed er lige saa stor som Svæve
planets Synkehastighed, vil dette kun
ne flyve uden at tabe Højde. 

Termikboblernes Stigehastighed er 
imidlertid ofte adskilligt større, f. Eks. 
2 3 m/Sek, undertiden endogsaa over 
5 m/Sek. Har en Svæveflyver fundet et 
Felt med Opvind, hvis Stigehastighed 
er større end hans Svæveplans Synke
stighed, vil han kunne stige med en 
Hastighed, som man faar ved fra Op-

. vindens Stigehastighed at trække Svæ
veplanets Synkehastighed. 

Som allerede nævnt opstaar Sky.er, 
naar Luftmasser, der indeholder Vand
damp, stiger saa højt til Vejrs, at 
Vanddampen fortættes. Naar man skal 
forvandle Vand til Damp, man man 
tilføre Varme, omvendt frigøres der 
Varme, naar Damp fortættes til Vand; 
man maa her vel huske paa, at Damp 
er usynlig, og at det, man i daglig 
Tale kalder Damp - altsaa den syn
lige Em - , i Virkeligheden er fortæt
tet Vand. 

Den Omstændighed, at der ved For
tætning afgives Varme, er et for Svæ
veflyveren ret gunstigt Forhold, idet 
den Varme, der frigøres ved Skydan
nelsen, frembringer en ny forstærket 
Opvind, Skyopvinden, der ovenikøbet 
har den Fordel, at man lettere kan se 
hvor den er, end Tilfældet er med den 
almindelige termiske Opvind. 

(Fortaætteø I næste Nr.) 
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Foredrag i Det Kgl. Danske Bygning af Strømliniekroppe til Modellerne 
Aeronautiske Selskab. 

Fredag den 3 I. Januar Kl. 20 holder 
Ingeniør K. G. Zeuthen i lngen,iørs

foreningens Selskabslokaler, V. Boule

vard 20, et Foredrag, hvortil Selska
bets Medlemmer og Medlemmer af 

Foreningen Danske Flyvere indbydes. 

Emnet er: 
Sportsflyvemaskinens Udvikling 

gennem de senere Aar, 

og Foredraget ledsages af Lysbilleder. 

* 
Foreningen]Danske Flyvere 

afholder Aarsfest Lørdag d. I I. Januar 

i Officersforeningens Selskabslokaler. 

Nærmere Meddelelse vil tilgaa de en

kelte Medlemmer. 

* 
RITZAU-MEDDELELSE 

l;cnne111 Jlitzau's Bureau me,hleler Det Kgl. 
IJ:urnke Aeronautiske Selsknl,s Bestyrelse, nt 
mnn enstemmigt har vedtaget, pan Generalforsam
lingen i Marts !!Hl at :111befulc Lovændringer, der 
Lillatier, at Motorflyvernes, SHcHflyvernes og 
\l111lelfly1•ernes Unioner tilsammen besætter 5 af 
Sel•knbets 12 Bestyrelsespladser, samt at Unio 
nernes Medlemmer laar Sten11nc ret paa Selskabets 
(iencrnlforsamlinger i Forholll til de respektive 
Kontingenters Storrelse. 

Til Varetagelse af Selskabets repræsentative 
Pligter unskcs fremtidigt oprettet et Præcidium, i 
111 llkct lwr sidde ansete Personligheder, hvis Stil
ling og Arbejde har været eller er til Gavn og 
Ære for dansk ~'lyvning. Præcidiet ledes af en 
l1 rll!sldc11t. 

Indenfor Selskabet er dannet et Luftsportsrnad. 
»Ounsk Lultsportsrnad•s Formaal er at varetage 

alle Lultsportsnnliggender i Overensstemmelse 
med et <LI D.K.D.A.S. udarbejdet Reglement for 
tlan•k l,u ftsport, nt være rnatlgiventle og le
dende 1·c<l Klubbernes Afholdelse al Stævner, Kon
kurrencer, ltckor,Horsog o. 1. samt fungere som 
lJ011111tcrko111it,c , ed disse. 

1 Tillid til Generallorsamlingens Vedtagelse ul 
l,01•æ1ul ringe r tilslutter Dansk Sportsflyver Union 
sig Selskabet allerede fru 1. .Jnn. 1941. 

Ved en suadnn Udvidelse nf Selskabets Rammer 
opnaus Enighed mellem alle Jrraktloner indenfor 
dnn sk Cil illly1 ning, snnledes at D.K.D.A.S. som 
Modc rscl skuliet stuar fuldt rustet til at varetage 
sine Opg:,ver til Gu, n for dansk Flyvnin!(, nnnr 
Forholdene atter er normale for dansk Sports
fl) l'ning. 

* 
STAMGRUPPEN 

VED Julefesten den 20. December 
fejrede Stamgruppen Aarets 12. 

Certifikat. Der er i 1940 udstedt 4 A
Certifikater, 5 Il-Certifikater og 3 C
Certifikater. 

Fabrikant Erik Hoff-Hansen og Gros
serer H. Stenfeldt-Hunsl!n har begge 
faaet deres C-Cerlinkal (Nr. 24 og 25) og 
Allan Viegenburg har faaet sil B-Certi
rikal (Nr. 83). 

l Aarels Løb har Slamgruppen ialt 
foretaget 500 Starter, der alle er for
løbet uden Uheld. 
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MANGE Modelflyver.e har uden Tvivl 
Lyst til at bygge Modeller med 

Strømliniekroppe, d. v. s. Kroppe med 
rundt eller ovalt Tværsnit, men magter 
ikke Opgav~n. Det er dog ikke vanske
ligt at bygge en Strømliniekrop, blot 

Fi9.:rl. 

fi.9.11[ . Flg.W.. 

fig.E. . 

man benytter den rigtige Fremgangs
maade: 

Bygning af Strømliniekrop til 
en Svævemodel. 

Man staar sig absolut ved at benytt<> 
Balsakonstruktion, og Fremgangsmaa
den er følgende: Kropspanterne tegnes 
paa tynd Karton. Tegn først et Kors 
og paa dette afsættes med en Passer 

Maalene fra Tegningen ( se Fig. 1) for 
Kropspant a. De afsatte Punkter 1, 2 
og 3 forbindes, og man klipper Skabe
lonen ud, bukker langs Korsets lodret
te Side og klipper den anden Side til 
(se Fig. 2). Pau den Maade kan man 
give Modellen ethvert ønsket Tvær
snit og være sikker paa, at de 2 Si
der bliver ens. 

Ved Fremstillingen af Spante h 
benyttes omtrent samme Fremgangs
maade. Det af Balsafiner efter Skabe
lonen udskaarne Spant a lægges oven
paa, og der tegnes langs Kanten, idet 
Blyanten holdes skraat ( se Fig. 3). 
Paa denne Maade konstrueres alle 
Spanterne, indtil det største Spant 
saa startes bagfra med sidste Spant, 
de efterfølgende gøres større og stør
re, indtil man naar frem til største 
Spant. Man har nu alle Kropspanier
ne og er sikker paa, at Overgangen 
mellem disse er ganske jævn. 

Nu udskæres i alle de færdigaf
pudsede Spanter et Hul til Hoved
bjælken (se Fig. 4). 

Paa Bjælken indsættes alle Krop
spanter paa deres respektive Pladser 
og fastlimes (se Fig. 5). Man tager nu 
det Antal Lister, der skal anvendes 
til Kroppen, f. Eks. 2X 2 mm Lister, 
og fordeler dem, medens de for- og 
bagtil og eventuelt yderligere midi 
paa fastholdes med Elastikker. Naar 
alle Listerne sidder rigtigt, fastlime~ 
de, ved at alle Hjørner mellem Lister 
og Kropspanter fyldes med Lim. Næ
seklodsen limes paa forreste Spant, 
og Kroppen er færdig til Beklæd
ning. 

Bygning af Strømliniekrop til 
en l\fotm•modcl. 

Fremgangsmaaden ved Optegnin
gen og Udskæringen af Skabelonerne 
til Spanterne er den samme som 
ovenfor angivet. Imidlertid skal en 
Krop til en Gummimotormodel give 
Plads til Gummimotoren, og Spanter
ne maa derfor udskæres i 1\Iidten. 
For at Træet ikke skal flække, er det 
bedst enten at anvende sammenlime
de Spanter (se Fig. 6) eller at be
nytte >Balsakrydsfiner«, f. Eks. 2 

to Danmarksrekorder anerkendt med SV-Hl 
149 cm Modellen, hvormed Vanløse Modelflyveklub op
naaede en kontrolleret Flyvetid paa over 42 Minutter, inden 
den forsvandt ud af Sigte. Det er den, De skal og kan 

bygge. Tegning 2.00 - Byggesæt 3.86. 
DANSK MODBLPLYVBINDUSTRI • SKJERN 



Lag 1 mm Finer, cler sammenlime '! 
saaledes, at Aarerne i Træet løber 
paa tværs. 

Englænderne, der for en stor Del 
anvender Strømlinie l\lotormodeller, 
benytter følgende Fremgangsmaade: 
Inden Spanterne fastlimes paa Bjæl
ken, udskæres de næsten helt (se Fig. 
7), og naar alle Listerne er fastlimet, 
rykkes Hovedbjælken forsigtig ud, og 
Indmaden af Spanterne knækker af og 
kan pilles ud. Denne Fremgang~maa
de er dog temmelig vanskelig. 

En anden Fremgangsmaade, der 
kan benyttes, er følgende: Alle Span
terne udskæres og forsynes med et 
Hak i hver Side til 2 Hovedlister (se 
Fig. 8). Naar Hovedlisterne fors t fast
limes til første Spant og derefter af
skæres, saa de er lige lange, bliver 
Kroppen altid lige. Denne Fremgangs
maade maa anses for at være den bedste 

En tredie Fremgangsmaade, der kan 
anvendes, er følgende: 

l\lan opbygger Kroppen direkte 
paa Tegningen i 2 Halvdele, der bag
efter sammenlimes. Denne Metode er 
navnlig anvendelig, hvis man bruger 
Balsabeklædning ( se Fig. 9). 

Ved Papir- eller Stofbeklædning af 
Strømlinie Kroppe maa man beklæ
de relativt smaa Stykker ad Gangen, 
da Beklædningen ellers rynker. 

Hvis man benytter ovenstaaende 
Fremgangsmaader er det ikke svært 
at fremstille fine Strømliniekroppe, og 
forhaabentlig har man ved samme Lej
lighed aflivet den helt forkerte Frem
gangsmaade at skære Hak i alle Krop
~pan terne. 

Disse Hak er det næsten umuligt at 
faa nøjagtige, og Beklædningen vil 
som Regel falde ind om Spanterne, 
saaledes at Modellerne ligner >udsul
tede Hvaler<. 

Til Slut skal bemærkes, at man kan 
benytte Fremgangsmaade Nr. 2 for 
l\lotormodelier til Svævemodelier med 
Krydsfinerspanter. H. Schrøder. 

DANSK MODELFLYVER 
FORBUND 

Adresse: Mariendalsvej 56, København F. 

FRA ODENSE IUODEL-I~YVEKLUH. 

SØNDAG d'en 29. Oktober afholdt Oden
se Model-Flyveklnb sit aarlige Fyns

Slævne, hvorlil der var indbudt fem 
fremmede Klubber. Stævnet forløb godt, 
skønt det ikke var særlig fint Flyvevejr. 
Resullålerne blev derfor heller ikke saa 
gode som ventet: 

Kl. 1 (Motormodeller under 100 cm Spv.) : 
Hich. Jensen, O1\1-F, 0 Min. 52,6 Sek. 
>Diamond 2• . 

Kl. 2 (l\folormodeller over 100 cm Spv.): 
Willy Olsen, O1\I-F, 0 Min. 32,6 Sek. 
, \\T-0 -16•. 

Kl. :I (Svævemodeller under 100 cm Spv.): 
Svend Skou, OM-F, 1 Min. 14,2 Sek. 
, S.S.-31 • . 

Kl. 4 (Svævemodeller fra 100-150 cm 
Spv.) : 
Erik Simonsen, OM-F, 1 Min. 30,9 Sek. 
•S-S-Weihe c. 

Kl. 5 (Svævemodeller over 150 cm Spv.l : 
Levin .Jensen, OM-F, 1 Min. 39,5 Sek. 
•F-J-6•. 

Per Weishaupt:. Motormodel, ,Jumbo •, 
som fløj bort under OM-F's Mesterskabs
konkurrence, er nu fundet igen, 19250 m 
fra Startstedet, efter at have ligget ude i 
14 Dage i baade Sol og Regn, saa Model
len var ikke meget værd, da Ejeren fik 
fat paa den. Gummiet var helt raad'dent, 
hvad der jo ærgrer Per W eishaupt mest 
da han ikke kan faa noget nyt. 

Onsdag cl. 30. Oktober afholdtes ordi
nær Generalforsamling i OM-F's Lokale. 

Til Dirigent valgtes Jørgen Nissen. 
Formanden, Henning Ploug, aflagde 

Beretning. Medlemstallet var steget fra 

f RITIDS-SPORTEN'8 

Mikrofilm er bedst 
Føres i klar og rød Farve 

pr. Glas 1,10 Kr. 

FRITIDS-SPORTEN 
Gothersgade 151 København K. 

31 Lil 41 aktive. 52 Modeller er i Aarets 
Løb indregistreret, og i Øjeblikket har 
Medlemmerne 25 Motor- og 34 Svævemo
deller. Der• havde i Aarets Løb været af
holdt 1 Udstilling, 17 Konkurrencer, 53 
Medlemsmøder, heraf 20 med Foredrag, 
saml 20 Bestyrelsesmøder. Klubben har 5 
Eliteflyvere, heriblandt Danmarks første 
Dobbelteliteflyvere. To af de absolutte 
Danmarkerekorder er erobret tilbage til 
O1\I-F, der nu atter er førend'e paa Re
kordomraadel. Klubrekorderne var gaaet 
stærkt frem og mange Termikflyvninger 
opnaaet. 

Efter Behandling af forskellige Lov
forslag blev der foretaget Beslyrel~esvalg. 
Resultatet heraf: 

· Formand: Gustav Binderkrantz (Nyvalg). 
Næstformand: ,Jørgen Nissen (Nyvalg). 
Kasserer: Villy Olsen (Nyvalg). 
Sekretær: Bjørn Thøgersen (Nyvalg). 
Flyveleder: Svend Skou (Nyvalg). 
Til Hevisorer nyvalgtes: Carl .J. Petersen 

og Hich. Jensen. 

Til Slut blev der uddelt nogle Vandre
pokaler for opnaaede Præstationer i 
OM-F: Bendt Rom Pokalen for finest byg
gede Model tildeltes Willy Olsen. Vandre
pokalen for absolutte Motormodelrekor
der vandtes til Ejendom af Per Weis
haupt (10 Min. 27,5 Sek. - 19,25 km). 
Vandrepokalen for absolutte Svæve
modelrekorder vandtes af Svend Skou og 
den nye Vandrepokal for flest Hekorder 
ligeledes af Svend Skou {27 Bek.). 

* 
MODELFLYVEKLUHBEN »ØUNEN«. 

DEH er de n l. April 1940 oprettet en 
Modelfyveklub i Tilst (en Landsby 

tæl ved Aarhus), hvor der er 14 aktive 
og 5 passive ~fodlemmer. Det er besluttet 
at melde Klubben ind under Dansk Mo 
delflyver Forbund, og i Bestyrelsen er 
folgende Medlemmer : 

Formand': Henning Folner, P. Kruses 
Plantes kole, Mundels trup. 

Næstformand: Bent Simonsen, Dronning 
.Margretesvej 9, Aarhus. 

Sekretær: Vagn Nedergaard, Mundel
strup. 

Hedaktionsmedlem: A1me .Jensen, ~er
redsvej 18, Hasle. 

Af Modeller er følgende færdige eller 
under Bygning. 

1 F.J. 6. - 4 F.J. 5 - 5 Gloria. - 2 
lFyv I. - I Hellesens Tiger. - 1 \V 17. 
- 1 Baby. - t Bubi. - 1 S.V. - H.I. 
- 2 Selvkonstruktioner. 

Motormodellen H. S. 8 S Fl 2« Spændvirlde . . . . . . . . . • . . . . 71 cm )) Uper YV Byggesæt med Tegning . . . . . . Kr. 4.50 
Materialesæt med Tegning i fuld Størrelse 
og udførlig Byggevejledning . . . Kr, 4,25 
Tegning i fuld Størrelse med udførlig Bygge• 
vejledning . . . • . • . . . . . . • . Kr, 1.50 

Motormodellen W 7 Kr. 2.85 
Komplet i Æske - klar til at flyve 

Stratosvæver Kr. 1.25 
Komplet i Æske - klar til at flyve 

,.!) F L y V 1 11 Spændvidde . • • . . . . . . . . . . . . 49 em 
,, Tegning . . . . . . . . . . . . . . . . Kr 0,25 

Byggesæt med Tegning ...... Kr 2,85 
Fardlg Model . . . . . . . . . . . . Kr, 5.00 

Færdig Model . . . . . . . . . . . . Kr. 6,85 

S W 1211 Spændvidde . . . . . . . . . . . . . . . 97 cm )) Uper " Planbelastning . . . . . . . . . ca. 15 g/dm• 

»W 17« 

Byggesæt med Tegning . ..... Kr, 6.00 
Færdig Model . . . . . . . . . . . Kr, 18,00 

Spændvidde. . . . . . . . . . . . . • . 145 cm 
Planbelastning. . . . . . . . . . ca. 18 g/dm• 
Byggesæt med Tegning . . . . . Kr. 12,75 
Færdig Model . . , . . . . . . . . Kr, 35,00 

Man behøver ikke at skrive efter •FLYV• 
og •W• Modeller - De kan købes hos næsten 
alle Sports- og Legetøjsforhandlere samt 

Bog• og Papirhandlere. 

En gros: ERIK WILLUMSEN 
Pilestræde 35 • Købanhavn K 

Tlf. Cantral 9230 
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;\IODELFL \'\'NING I S\'EIUGE. 
y on uclmærkcclc svcn/>kc Kollega 

• Flygtidningcn • bcrcltcr sid'sle 
Nummer om en ar Sveriges dygtigste 
Sncvemoclcl -Konstruktorer Charles Birch

.lrnM'll lolgendc: 
Bireh-.lensen er 18 Aar og har beskæf-

1 igct i,if( med i\lodclrlyvning />i den ~it 
I Ilende Aar. I dette Ticbrum har han 
hygget cl Utal af i\lodcller, bær Svæn-
111ocl<•llcr, og naar man horer, al han i·:lt 
har hygget :I0- -10 storrc Svævemodeller, 
d1•11 ~torstc al cli~sc med ikke mindre end 
:; ;\lctcrs Spændvidde, maa man indrorn -
111e, at ha11 har fuaet naacl en Del. 

Bireh-.Jenscn oplyser, al hun~ sidste 
Sv1cve111udel ll. D. :-12 med Sideforhold 

20 naaede Glidetallcl 27, saml al han 
har en ny Snm·emodel under liygning, 
dt'r vil laa en Synkehastighed af kun 0,27 

111 /SPk. 
Saafreml di~,e Tal holder Stik , vil de 

,ikkcrl give mangen en Modcll ly,·er 1rn

g«'I at tænke paa, os bekendt har ingen 
,lanskc i\lodclplancr blot lilmcrmclsesvis 
kunnl'I opnaa Flyveegenskaber som de 

O\ l'lllHCVlllC. 

Vi ha r ,at m, i Forhindcbc med liireh
.lc11sc11, og ~kul, ~aafreml han er villig 
til al rykke ud med />inc • Phiduser • , sna
re~l bringe nærmere Oply~ningcr om 

Planbelastningen, Profilerne, den aero 
dynamiske Udformning m. m., som han 
au,·etHil'r Lil i,inc S,·ævcmodcllcr. 

Red. 

* 
ITALIEN. 

E11 Svæ,·emoclc l udførte for nylig en 
'11111 k llojdellyvning over Flyvepladsen 
:.10111 a lcone i Italien. Konslrukloren hecl 
d,•r Ernesto Likkermann og er Hi Aar. 

Efter lfl Minutters Flyvning opnaaedc 
:,1111h•llt•11 en llojde paa 1500 m. llojden 
!,lev konlrollcrel ,1r en ~laskine, der fulg
te i\lodcllcn lrn Starte11. i\lodellen havde 
,·n Spænd, idcle al 2,5 111, og Planbelast -
11i11g"11 var meget hoj, nemlig 22 gr/Kvdm. 

Forhaalicntligt an~kaffer l\l. F. sig 
'!1art cl Par :.Iaskincr til al kontrollere 
:.ll'1llcmmcrnc/> llojclcfly, ningcr. 

Modelflyverens Brevkasse 
Redigeret nf H. Schroder 

I •Flyv • No. 9 stod i Brevkassen, al 
hcdsl lil Fugtning var en Hcfraichi~scur, 
jeg har altid brugt en Fixer/>prnjlc Lil al 
fugte med, den koster kun cu. 50 Øre og 
er god. 

Naar man trækker Molor111odellcrnc 
op, vil Gummiet som Hegel vridl' sig 
n11111l paa Gummikrogen, og hvis del er 
godt smurt, kan enkelte Strrnge clll!r 
endog hele Gummimolorcn hoppe af 
Gummikrogene og dcn·ecl urlclægge hele 
;\lodcllcn, hvad kan man gnrc \'cd del? 

.feg har altid VanskclighPd1•r med 
Bagkanllislernc paa 111 ine :\lodt•llcr, clei 
er svært al puchc Listerne ~kraa, saa cle 
folger Profilet, og del er cl meget />lort 
.\rbejde. 

Man kunde fnr køhe sl,raa Bagkant
lister i Sverige, og del gjorde Sagen Ict
lcrc, men nu kan man ikke længere faa 

F Ly V'S 
MODELKARTON ER 

koster 50 Øre pr. Ark 

Arkel indeholder 
4 Modeller af moderne 

Flyvemaskinemodeller 

Fans i enhver Boghandel 
eller fra 

FLYV'5 EKSPEDITION 
Vesterbrogade 60 

København V. 

§A\~I ILIEIBII ~ li) 
til "F L VV" 

Hurtig Indheftning - Let Oplukning 
PRIS Kr. 2.25 

11 F LY V" s Samlebind betyder Orden 
og Besparelse - Bladet kommer straks 
paa Plads, og Udgiften til Indbinding af 
de løse Blade ved Aargangens Afslutning 

undgaas. 

i\lalerialer fra Sverige. Til l~lipscplancr 
er del />ærlig vanskeligt al lave Bagkanl
lisler, og i Deres Artikel sidste Nummer 
af • Fly,·, ~tocl ikke, hvordan man skal 
lave Listerne. 

De havde lovet al bringe Forklaring Lil, 
hvordan man bedst laver Skalamoclcller, 
der kan I lyv!), jeg haahcr, at der snarl 
komme r noget herom. 

Tak r,,r S,·arcnc paa Forhaand! 

E . .I. 

f,q 'J/[, $ . 

S1·. 1. Naar man ikke hos Familien kan 
Ianne en H. 1•r <'n FixN~projtc udmær

ket. 
Sv. 2. For al forhindre den omspurgte 

Ulempe, kan man forsyne Gummikroge
ne med en Sikkerhedsnaal (se Fig. 1), 
saa Slrengcnc ikke kan •hoppe af Kro
gene. For al forhindre, al Gummi l\loto
rcn ,·rider ~ig op ad Siderne paa Propel
akslen~ G11n11nikrog kan man bøje den 
paa en ,ærlig i\laadc (Se Fig. 2). Denne 
l\laadc al huje Gummikrogen paa hcnyl
lc~ mt•i-:••I al S\'\•11,kernc. 

Sv. :1. Bagkanlli,tcr er gerne cl n111-
skcligt Prohh•m, og de flc/>le Modelfly
vere hcnyltt•r for snige Bagkanllisler, 
dette mcdl'orcr, al Bagkanten bliver truk
ket skæv al Dopen, og der upstaar en bøl 
get • Bagkant, der er meget uheldig for 
Flyveegenskahcrnc. Benyt derfor en 
~ammenlimet profileret Bagkantliste ud
~kaarel af Babafincr (Se Fig. :i), 

Fasllim for~t den under~lc Del af 
Listen og derefter den ,wcr~lc Del. i\lan 
opnaar paa denne i\laadc en ~lærk Bag
kant, der lnlgcr Prol ilet mcgcl noje, og 
llagk:mlli~lt•n t'I' nem al I n•m~lillc, selv 
til Elip,cplancr. 

Am·t•nd altid en hrcd Bagkantliste! 
Sv. -l. Skala og llalvskalamodelll'r skal 

vi hring1· Tegninger og Forklaringer til i 
s enere N11111n• al Flyv. 

Kan bestilles enhver Boghandel eller fra FLYV's Ekspedition, Vesterbrogade 60, København V. 
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•ET KCL. DANIKE AERDNAUTIIKE IELIKAB. 
ll11~111arhu ø. libh111. V. Tlf. V 7220, Lokal 9. 
Anerkendt af F. A. I. (FederaUon Aeronautlque 
lnternntlonnleJ som Enerepræsentnnt for nero
nuuti ske Interesse r i Danmark 

DANIKE PLYVERE. 
Fmd . : Oberst Tage Andersen, Lyngby,•ej 315, 
1:cntolte. 

VESTJYSK FLYVEKLUB, • ) 
• Arkitekt Oehlenschlnger, Gormsg. 17, Esbjerg. 

AALBORG FLYVEKLUB. • ) 
~ m~. : A. Srhlottz•Chri1ten1en, Nytorv 5. 

IPORTSFLYVEKLUBBEN. 
r1111 L: A. T. li . Ohrt, Blegdamnel 88. 

CUB -FLYVEKLUBBEN »ACTIVc. 
Fm,1. : Ib Kroyer Christensen, Omøgade 24, 
Kloh,·n. 0 . 

DANSK MODELFLYVERFORBUND.*) 
r111d.: li. ~;. llnnøen , lllnrlendalsveJ 56, 
lihh• n. F. 

DANSK SVÆVEFLYVERUNION,• ) 
Kapt. H. Heinrich Nielaen, Raadhuspl. 45, 
Kbh. \' 

Oberstinde Harriet Forslev, Dronnlnggaards 
Alle 120, Holte. 

•i Tilsluttet Det kgl. danske aeronautlske Selskab, 

IVÆVEFLYVEKLUBBER TILILUTTET DANSK 

SVÆVEFLYVER UNION: 

AARHUS FL YVEKLUB, 
v/Hr. Leo Kæraa, Skolebakkel 11, Aarbu1. 

BORNHOLMS SVÆVEKLUB, 
v/Hr. A, Qulstgaard, Sbell Park, Rønne, Born
holm. 

DANSK LUFTSPORT. 
v/Hr. K. Thorck, Andersen, Nanaensgade 21, 
Kbh. K. 

EIBJERG SPORTS FLYVEKLUB, 
•/Hr. H. Holm, Skolegade, Babjerii. 

PYENB LUnSPORT, 
v/Hr . . J. Jørgensen, Ridehuagade 36, Oden1e. 

HOLTE SVÆVIIFLYVEKLUB, 
Fmd. : Evald Eriksen, Dronnlngsgaards All~ 
36, Holte. 

KALUNDBORG FLYVEKLUB 
v/Hr. J . A. Jacobsen, V. Havnev., Kalundborg. 

KOLDING FLYVEKLUB, 
v/Hr. W. Chr. Jensen, Drejersvej 3, Kolding. 

KØGE SVÆVEFLYVEKLUB, 
v/Hr. Johs. Andreasen, StormølleveJ 24, Køge. 

KØBENHAVNS BVÆVEFLYVERKLUB, 
Dybbølagade 11, Kbh. V, 

NÆSTVED FLYVEKLUB, 
v/Hr. H, Juul-Hansen, Jernbanegade 6, Næat
ved. 

RINGSTED FLYVEKLUB. 
v/Hr. Knud Andersen, Sndergade 5, Rlngated, 

ROIKILDE SVÆVEFLYVEKLUB, 
v/H; . Bør~" Johansen, Købenba'fo•veJ 63, 
Roskilde. 

IILKEBORG FLYVEKLUB, 
v/Hr. Knud I'. Andersen, Faoanvej 2, 
Silkeborg. 

ILACELIE FLYVEKLUB, 
"/Hr. H. Orauengaard, Oækkelund•vej 7, 
Slagelre 

IVÆVEFLYVEKLUBBEN »AYIATORc, 
•/Hr. Bogtrykker C. Holten-Auderaen, Dan
mark•gade 5, Aalborg. 

IYÆVEl'LYVEKLUBBEN aMAACENc at 1111, 
.,,.,. a. lteller, 1ton1o•eJ 21, l:bb. 8. 

• I , 

KLUBADRESSER 

SVÆVEFLYYEKLUBBEN •1831c. 
,•/Hr . W. Boge-Lnrsen, Frederikssund•vej 57, 
Kbhrn. NV. TIi. Tagn 3065 ,·. 

SVÆVEFLYVEGRUPPEN •RINCIIN•, 
v/Hr. lug. 0. Hansen, 0 . 8ø11ade 104, Kbh. 0 . 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN •MAAGEN•, Stevn•. 
" /H r. V. Kristiansen, Holtug pr. Btorebedlnge. 

VARDE FLYVEKLUB, 
\' /Hr. J , B. Lønborg, Stausvej 8, Varde. 

VORDINGBORG SVÆVEFLYVERGRUPPE, 
v/H r. Hans Axel, Vordingborg. 

VÆRLØSE SVÆVEFLYVEKLUB. 
v/Hr. Poul Vlgenberg, Værloae St 

MODELFLYYIKLUBBER UNDER 

DANSK MODELFLYVER FORBUND, 

M, F, 

MODELFLYVEKLUBBEN »AABENRAA«, 
Fmd.: Walter Jensen, Løgumklostervej 160, 
Aabenraa. 

AALBORG MODELFLYVEKLU~ 
Fmd. : Alf Houlberg, Fredericlag. 24, Aalbor1, 

AARHUS MODELFLYVEKLUB, 
Fmd. : A. Kodnbl, Tbunøgade 24, Aarbua. 

ASSENS MODELFLYVEKLUB, 
Fmd. : Jørgen Christensen, Adelgade 21, 
Aesens . 

ALS MODELFLYVEKLUB, 
Fmd.: H, Agerley, Blegen 9, Sønderborg. 

AERO KLUBBEN AF 1931, 
Fmd.: Max Lau, Sankelmarksgade 13, 
Kohenhnvn V. 

MODELFLYVEKLUBBEN •AIR•IPEED«. 
Fmd.: Jørgen Madsen, Vlnkelvej 9, Aabyhøj, 

MODELFLYVEKLUBBEN •Cl RRUB•. 
Fmd.: Jørgen M. Larsen, •Brinkene, 
Stntionestlen, Holte. 

MODELFLYVEKLUBBEN aCONDOR•. 
Fmd.: P. Chrietianaen, Sabroeavej 10, 
Helsingør. 

MODELFLYVEKLUBBEN »CUB1, 
Fmd. : Ole Hansen , FJordveJ 42, Nyborg. 

MODELFLYVEKLUBBEN »CUMULU81, 
Fmd. : N. A. Thorn, Stjernbolmsgade 32, 
Horsens. 

MODELFLYVEKLUBBEN •DRAGØR«, 
Fmd.: H . E . Hansen, Ma riendalsvej 56, IV, 
Kbhvn. F. 

MODELFLYVEKLUBBEN »FALKENc, 
Fmd.: Ewald Nielsen, Lergra.ven, Nykøbing Sj. 

MODELFLYVEKLUBBEN •FREDERICIA Ile. 
Fmd.: Mogens Friis, Fælled vej, Fredericia, 

FRAUGDE•BIRKUM MODELFLYYEKLUB, 
Fmd.: Aksel Jacobsen, Fraugde pr. Marsln lit. 

MODELFLYVEKLUBBEN •FREM«, 
Fmd.: Boy Konstmann, Sdr. Vollum, 
Bredebro. 

FANØ MODELFLYVEKLUB, 
Fmd.: Helge Thomsen, Nordby, Fanø. 

MODELFLYVEKLUBBEN »GLIF1, 
Fmd. : Frans Nordvlg, Vesterbyvej 14, 
Gentofte. 

GLOBUS AIRO KLUB, 
Fmd. : Bent Ziegler, Soflevej 1, Hellerup. 

GRENAA MODELFLYVEKLUB, 
Fmd. : S. M. J enaen, Storegade 18, Orenaa. 

HADERSLEV MODELFLYVEKLUII, 
Fmd.: Knud E. Wullf, Nørregade 25, 
Haderslev. 

HOLEBY MODELFLYYEKLUB, 
Fmd. : Erik Berland, Højbygaard Sukkerfallrtt, 
Hnleby. 

MOTORMODEL•KLUBBEN aHAWKc, 
Fmd. : Henning Schrøder, Helleruplund• 
All~ li , Hellerup, 

MODELFLYVEKLUBBEN •JACERENc, I 
Fmd. : Leo Peteraeu , Bv. Henriksenavej n 
Gilleleje, 

KOLDING MODELFLYVEKLUB. 
Fmd.: P. Holm Christensen, Axeltorvet, 
Kolding. 

LANGELAND& MODELFLYVEKLUB, 
Fmd. : Sv. T. Oeil, Lohals, Langeland. 

LYNGBY MODELFLYVEKLUB »IKYBIRDc, 
Fmd. : Kenneth Fullerlon, Emil Pipersvej 20, 
Lyngby , 

NÆSTVED MODELFLYVEKLUB, 
Fmd.: H. Buch-Madsen, Ved Kilden 10, 
Næstved. 

ODENSE MODEL-FLYVEKLUB , 
Fmd.: Henning Ploug, Hnnnerupsgnardsvej ØO. 
Odense. 

MODELFLYVEKLUBBEN »0 Zc, 
Fmd.: Chr. Zoylner, Evaldsvej 22, Rungs~d. 

RIBE MODELFLYYEKLUB, 
Fmd.: J, L. Kastrup, Kongensgade 6, Ribe. 

ROSKILDE MODELFLYYEKLUB, 
Fmd.: Erik Sørensen, Ol. Landevej 14, 
Roskilde. 

MODELFLYVEKLUBBEN »BIRIU&•. 
Fmd.: Richard Jensen , Georgagade 41, 
Odense, 

SVENDBORC FLYVEKLUBS MODELAPDIILING, 
Fmd. : V. Rasmussen, Havnen , 8vendbor1. 

SILKEBORG MODELFLYVEKLUB, 
Fmd.: C. ,I. Norgaard Petersen, Sølystvej 59, 
Silkeborg. 

MODELFLYVEKLUBBEN •SWln«. 
Fmd.: Niels Greve, J ernbaneg. IT b, Vlboq, 

MODELFLYVEKLUBBEN »SØLVFALKENc, 
Fmd.: ,I. Anker Jensen, Priorensgade 51, Faa
borg. 

SKANDERBORG MODELFLYVEKLUB, 
Fmd. : KJeld Østergaard, Adelgade 106, 
Skanderborg. 

MODELFLYVEKLUBBEN aSTRATUSc, 
Fmd. : J orgen Gamet, Paradlsgaarden, 
A vedore, Gloatrup, 

MODELFLYVEKLUBBEN »BTORMSVALl!Nc, j 
Fmd. : Aage Due Jensen, AakJærs All6 12, 
Esbjerg. I 

MODELFLYVEKLUBBEN •TERMIK«, 
Fmd. : ,Jørgen Mortensen, Slnngerupgade 20, 
Hillerød , I 

MODELFLYVEKLUBBEN »TYFON•. 
Fmd.: P. T. Hald, Torvegade 12, Ringkøbing. 

VALBY MODELFLYVEKLUB, 
Fmd. : M . V. Frederiksen, Mellemtof&neJ I. 
Valby. 

VANLØSE MODELFLYVEKLUB. 
Fmd. : J . Juncher .Jørgensen, Rydsletten 23, 
Vanloae. 

MODELFLYVEKLUBBEN »VINCERNEc, 
Fmd. : Maguus Nielsen, Poulagade 111, III, 
Aarhua. 

MODELFLYVEKLUBBEN »WINDYc, 
Fmd.: Knud Hartvig Jensen, MllanovoJ •• 
Kbh. 3. 

•WINDSPIELc. MODELFLYVEKLUBBEN 
Fmd. : Kai Simonsen, 
HJørring. 

Br. Seidelinsgade 20, 
l 

MODELFLYVEKLUBBEN »ZEPHYRc, 
Fmd.: 0. Sørensen, Boulevardeu 46, 
Vordingborg. 

BERLINGSKE TIDENDES FLYVEKLUB, 
Plleåtræde 34, Kbhvn. K, 

DE UNGES FL YVEKLUB, • '' 
Politikens Hus, Kbhin. It. 

..~•· ... ~,.. '"'. ~ ... 
~"T"!11.li! \.' 



PRIS: 
Pr. Augang Kr. 6,00 
Pr. Nummer 50 Øre 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOOTRYKKERI & FORLAO 
Veslerbrogade 60 • Telf. 13404 
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TELEGRAMADR.: 
INTAVA 

26 

INTAVA leverer over 
hele Jorden Brændstof 
og Smøreolie af højeste 
· Kvalitet til Brug i 

flyvemaskiner 

SCT. ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 
Repræsenterende 

Det Danske Petroleums Aktieselskab og Vacuum Oil Company A/S. 

TELEFON ..NR.: 
CENTR. 562 2 
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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 :1dentiflcerlngsfarver og Specfalfarver 

---'~ 

¼ 0. IF. 4SIP 

DDI. 

(SPECIALFABRIK FOR NITROC.ELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 6S, LOKAL 1.2 og 22 

FL YVEFORBINDELSE 
ALLE . HVERDAGE 

København-Berlin C 

København-Berlin-Munchen 

l København-Qslo 

København-Malmø 

: København-Rønne 

13illdta og~Oplyøninger 

i alle 'Rejøebureaual I 

DET ·DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 
CENTRAL 8800 



OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oG DANSKE FLYVERE 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER FORBUND 

® 
AALBORG FLYVEKLUB 

DANSKE PRIVATFLYVERE 

VESTJYSK FLYVEKLUB 

Tidsskrift for 

t ~· ....... ~ 
TRAFIKFLYVNING • MILITÆRFLYVNING 

SPORTSFLYVNING 
SVÆVEFLYVNING • MODELFLYVNING 

Redaktør: 
Kaptajn J. FOL TMANN 
Anev. overfor Pr11s1lav1n: 
EJVIND CHRISTENSEN 

Eftertryk af •FLYV•s Artikler uden 
Kildeangivelse er I k k e 1111 ad t. 

Nr. 2 Februar 1941 14. Aargang 

Flyvemaskineindustrien 
U. S. A . • 

I 

INDTIL Aaret 1938 var den ameri
kanske Flyvemaskineindustri af et 

forholdsvis beskedent Omfang, I 1936 
var dens Omsætning f. Eks. ikke mere 
end 86 Millioner Dollars, hvorimod 
den amerikanske Automobilindustri 
(Traktorer ikke medregnet) det sam
me Aar havde en Omsætning paa ca. 
2.500 Millioner Dollars. Nu synes Si
tuationen imidlertid at have ændret 
sig til det modsatte: Flyvemaskinein
dustrien er ved at overtage Føringen. 
Under normale .Forhold vilde dette 
have betydet en vældig Spekula
tion i Flyvemaskineindustriens Pa
pirer, men i Dag er dette slet ikke 
Tilfældet, fordi Staten har grebet re
gulerende ind. En ny Lov bestemmer, 
at ingen maa tjene mere end en vis 
Procent (indtil 121/2 pCt.) paa alt, 
hvad der kan komme ind under Be
grebet Krigsmateriel. Endvidere har 
Staten tilstræbt at fremme Udvidelser 
og Nyanlæg af Flyvemaskineindustri
ens forskellige Virksomheder; Sta
ten financierer Udvidelsen, og denne 
skal være afskrevet i Løbet af fem 
Aar. Mange var af den Formening, at 
Statens Indgriben og Fastsættelse af 
nye Bestemmelser vilde virke hæm
mende paa Flyvemaskineindustriens 
Udvidelsesplaner, men efter hvad det 
fremgaar af følgende Oversigt, synes 
dette ikke at være Tilfældet. Over
alt er der store Udvidelser under For
beredelse, og Produktionen synes at 
være i fuld Gang. 

Flyvemotorfabrikken Allison Engi
neering Co., der hører til General Mo-

tor Gruppen, har i September 1940 
bygget 228 vandkølede Motorer V• 
1710, i Oktober 286 Motorer, og i Lø
bet af Januar i Aar skal det have ta
get Halvdelen af de nye tilbyggede 
Fabrikslokaler i Brug. Ved Slutningen 
af September 1941 regner man med en 
maanedlig Produktion paa 1000 Mo
torer. 

Flyvemaskinefabrjken Boeing Air
craf t Co. i Seattle regner med, at de 
nuværende Fabriksanlæg paa 152.000 
m2 vil være udvidet til 304.000 m2 i 
Løbet af Marts 1941. Udvidelsen om
fatter ogsaa Datterselskabet Stearman 
Aircraft Division i Wichita, hvor 
Stearman-Skoleflyvemaskinerne byg
ges tilligemed Plandele og Rordele til 
den firemotorede Boeing B-17. I Øje
blikket bygger Boeing 26 firemotorede 
Langdistancebombemaskiner af Ty
perne B-117 C og B-17 D om Maane
den. Bygningen af den med motor
drevne Maskingeværtaarne udstyrede 
B-17 E vil blive paabegyndt til Som
mer. 

Flyvemaskinefabriken Brewster 
Aeronantical Corp. beskæftiger for Ti
den 6500 Mand i Fabriksanlæg, der 
dækker 82.000 m•, d. v. s. det i Løbet 
af eet Aar har udvidet fra 800 Mand 
og 16.900 m•. Fabrikken i Newark 
bygger Planer og andre Dele til den 
firemotorede Consolidated-Flyvebaad; 
Fabriken i Byen Long Island bygger 
Dykbombere og Jagere. 

Gruppen Curtiss-Wright Corpora
tion i New York er i Gang med Opfø
relsen af tre nye Fabriksanlæir, hvor-
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ved det nuværende bebyggede Areal 
paa 90.000 m 2 bliver udvidet til 
408.000 m 2• Paa Buffalo Flyvepladsen 
er Grundstenen blevet lagt til en af 
disse Fabriker, der skal staa færdig 
den 15. Maj 1941, og som til Sommer 
skal beskæftige 20.000 Mand. Arealet 
er paa 112.000 m 2, og Anlæget kom
mer til at koste 12 .Millioner Dollars. 
Filialen i St. Louis har taget fat paa 
en Udvidelse med et Fabriksareal paa 
112.000 m 2, der skal koste 11,5 .Mil
lioner Dollars, og som skal beskæftige 
12.000 .Mand. Et tredje Curtiss-Wright 
Anlæg er under Bygning ved Colum
bus. Omkostningerne ved Bygningen 
af de tre nye Fabriker afholdes af 
Staten; Bygningerne med alt Værk
sledsudstyr forbliver Statens Ejendom 
og forpagtes bort til Curtiss, der paa 
sin Side faar Forkøbsret til det hele. 

Douglas Aireraf t Co. i Kalifornien 
har i de sidste ni .Maaneder af 1940 
leveret for 45 .Millioner Dollars. Den 
31. August 1940 havde Douglas lig
gende ikke effektuerede Ordrer til et 
Belob af 141 Millioner Dollars, og det
te Beløb steg i Løbet af September til 
351 Millioner Dollars, og er sikkert 
siden blevet endnu større. Firmaets 
Udvidelser i Øjeblikket omfatter ved 
Santa Monica og El Segundo 2 ½ Mil
lion Dollars, og ved Long Beach ( Ca
lifornien) 11 .Millioner Dollars. Sidst
nævnte Fabrik faar underjordiske 
Haller og Luftbeskyttelsesrum til en 
Arbejdsstyrke paa 15.000 Mand; Drif
ten skal paabegyndes Sommeren 1941. 

Flyvemaskinefabriken Loekl1eed Air
erafl Corp. i Burbank har meddelt, at 
det i Januar er færdig med Opførelsen 
af nye Fabriksanlæg paa 48.300 m 2, 

hvorved dets samlede Fabriksareal 
kommer op paa 127.000 m2 ; heri er 
ikke indbefattet de Udvidelser, der 
foretages af Datterselskabet Vega Air
plane Co., og som omfatter 82.700 m2• 

I Begyndelsen af November 1940 be
skæftigede Lockheed 14.600 Mand 
foruden Vega's 2500 Mand; ved Slut
ningen af Januar 1941 skal Arbejds
styrken være oppe paa 25.000 Mand. 
I Slutningen af Oktober 1940 havde 
Lockheed ikke effektuerede Ordrer til 
et Beløb af 280 Millioner Dollars. 

Flyvemaskinefabriken Glenn G. 
Martin Co. i Baltimore forbereder en 
Udvidelse med 112.000 m2, hvorved 
dets Anlæg fordobles, saaledes at det 
yderligere kan beskæftige 16.000 
Mand. 

Norlh Ameriean Aviation Ine. i 
Inglewood ( Calif.) har indtil Januar 
1941 udvidet sine tidliiere Fabriks-
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anlæg paa 60.700 m 2 til 94.000 m 2 ; 

desuden opførtes i September 1940 en 
ny Fabrik ved Dallas i Texas paa 
93.000 m 2 Gulvflade, der havde kostet 
7 Millioner Dollars. 

Northrop Aireraft Ine. i Hawthor
ne ( Calif.), der tog sin nye Fabrik i 
Brug i September 1939, forbereder at 
udvide det hidtidige Areal fra 20.000 
m2 til 46.500 m 2 ; Arbejdet skal være 
færdigt i Maj 1941. Det har Ordrer 
liggende til et Beløb af 24 Millioner 
Dollars. 

United Aireraft Corp. i East _Hart
ford, der omfatter den tidligere 
Vought-Sikorsky Flyv,emaskinefabrik, 
Motorfabriken Pratt & Whitney og 
Propelfabriken Hamilton Standard, 
har i de første 9 Maaneder af 1940 le
veret for 78 Millioner Dollars. I Øje
blikket har det liggende ueffektuerede 
Ordrer til et Beløb af 430 Millioner 
Dollars. 

Vullee Aireraft Ine. arbejder med 
Udvidelser til 4 ¼ Million Dollars. 

Wrighl Aeronantieal Corp., af hvil
ken de 97 pCt. ejes af Gruppen Cur
tiss-Wright Corp., har en ny Motor
fabrik under Opførelse ved Lockland 
i Nærheden af Cincinati. Den skal 
dække et Areal paa 158.000 m2 og skal 
være færdig til Foraaret 1941; den 
skal kunne fremstille 2000 .Motorer 
pr. Maaned. Desuden har Firmaet over
taget et Fabriksanlæg paa 40.000 m 2, 

der ogsaa skal anvendes til Bygning 
af Wright Motorer. 

Fo1• 3 l\lilliarder Kroner nye Luft
havne og Flyvepladser. 

I Samarbejde med Hæren og Mari
nen har de civile Luftfartsmyndighe
der udarbejdet en Plan, der omfatter 
Oprettelsen af ca. 4000 Lufthavne og 
Flyvepladser, og de første Penge her
til, et Beløb paa 80 Millioner Dollars, 
er bevilliget. Gennemførelsen af hele 
Planen, der i alt vil koste 560 Millio
ner Dollars, er oprindelig beregnet at 
skulle strække sig over 6 Aar, men i 
givet Fald vil det kunne gøres paa 
den halve Tid. Dette ikke helt ringe 
Beløb omfatter ikke Udgifterne til 
Køb af Jord og Opførelse af Bygnin
ger. De projekterede nye ;Flyveplad
ser skal ikke blot anlægges i selve Nord
amerika, men ogsaa i Alaska, paa Ha
waii og Sydhavsøerne. 

Det er Hensigten at forøge Antallet 
af større civile Lufthavne fra de 
nuværende 36 til ca. 500, de mellem
store Lufthavne fra 245 til ca. 1600 
og de mindre Pladser fra 1576 til ca. 
1900. I disse Tal er ikke indbefattet 

de 78 Flyvepladser, der i Øjeblikket 
anvendes af Hærens og Marinens Fly
vevæsener. 

Douglas B-19. 

OM det store Bombeluftfartøj Douglas 
B-19, der blev nævnt i forrige Num

mer af >Flyve under Artiklen >Flyvende 
Forter<, og som paa nuværende Tids
punkt skal have foretaget sine første 
Prøveflyvninger, foreligger der nogle 
Tal, der karakteriserer Luftfartøjets 
Størrelse. Til Konstruktion og Bereg
ning har der været anvendt 700.000 
Arbejdstimer; til Bygningen 1.250.000 
Arbejdstimer og til Forsøg 42.500 Ti
mer. Største Hastighed er beregnet til 
338 km/T .Marchhastighed til 300 km/T, 
og Landingshastighed 111 km/T. Tom
vægten er 37 .800 kg, normal Flyvevægt 
63.600 kg, kan overbelastes til ialt 
74.500 kg. 

Seversky Substratosfære-Kamp
maskine. 

Den amerikanske Flyvemaskine
konstruktør Seversky, der for et Par 
Aar siden besøgte Danmark og Sver
rig, og som fik solgt en større Serie 
af sine eensædede Jagere Lil det 
svenske Luflvaaben, fik pludselig un
der sil Ophold i Sverrig at vide, at 
hans Firma havde afskediget ham, 
og Fabriken i Amerika, der har hans 
Navn, ændrede sit Firmanavn til Re
public Aircraft Corp. Nu har Sever
sky imidlertid oprettet et nyt Firma 
i U. S. A. under sit eget Navn, og han 
har anmeldt Patent paa en Jager af 
helt ny Type, som særlig er bereg
net til Flyvning i Substrat, -æren. 
Motoren (Motorerne?), der e1 Anbragt 
i Kroppen bagved den tn• ælte Fø
rerkabine, driver to Træ· ,opeller i 
Planforkanten og to Tr• .i>ropeller. 

De to Trykpropeller I.' kun bereg
net at skulle anvenCt.,.; under Flyv
ning i Substratosfæren; naar de ikke 
bruges, kan Propelbladene fældes paa 
en saadan Maade, at de ikke yder ska
delig Luftmodstand. Projektet om
faller en Bevæbning paa 6 Maskinge
værer og en 37 mm Kanon. 

Sportsflyvemaskiner til 2000 Dol
lars. 

Firmaet Naugle Aircraft Corp., der 
er blevet startet med det Formaal at 
bygge lette Sportsflyvemaskiner, er 
blevet færdig med sin første Serie. 
Typen, der kaldes >Mercuryc, er et 
tosædet, højvinget Metal-Monoplan, 
udstyret med en 75 HK Lycoming Mo-



tor. Allerede til Foraaret 1941 regner 
man med at kunne bygge 10 Maski
ner om Dagen, og Prisen vil ikke kom
me til at overstige 2000 Dollars. Dets 
Data er: 

Spændvidde 9 m, Længde 6,17 m, 
Højde 2,0 m, Planareal 11,4 m2, Plan
belastning 43,9 kg/m2 ; største Hastig
hed 250 km/T, Marchhastighed 222 
km/T, Landingshastighed uden Klap
per 77 km/T, med Klapper 63 km/T. 
Rækkevidde 750 km. 

Eenmotoret ,Jager med »Dobbelt
krop«. 

Den nystartede amerikanske Flyve
maskinefabrik Manta Aircraft Corp. 
(Los Angelos) har paabegyndt Byg
ningen af en helt ny Jagertyp~. Iføl
ge amerikanske Meddeleser er det en 
eenmotoret Jager med Trykpropel og 
>dobbell Krop<. Motoren er anbragt 
bagved Førerrummet; i det store Hele 
minder Typen i sin Konstruktion om 
den nye tyske eensædede Jager, Fo
cke-Wulf Fw 198. Med en Motor paa 
ca, 1000 HK. (vædskekølet Allison V-
1710) og en meget kraftig Bevæbning 
(flere Maskingeværer) skal Manta-.Ja
geren komme op paa en største Ha
stighed paa 640 km/T, og dens Ræk
kevidde skal være 5000 km (3000 
miles?). 

Luftskibe til den amerikanske Mn• 
rine. 

Goodyear Aircraft Corp. i Akron 
har faaet en Ordre paa 6 ikke-stive 
Luftskibe til et Beløb af 1.324.000 Dol
lars. Disse nye styrbare Luftskibe 
skal anvendes til Uddannelses- og Re
kognosceringsbrug i den amerikanske 
Marine, og de er første Del af en Flaa
de paa 48 Luftskibe, som efterhaan
den skal anskaffes. 

Brazilien anerkender ikkt" 
Brd1•. Wright. 

Den 17. December 1940 havde man 
i U. S. A. arrangeret et panameri
kansk Flyvestævne, hvor den brazi
lianske Aeroklub demonstrerede ved 
ikke at deltage. Den 17. December er 
som bekendt Aarsdagen for Brødrene 
Wrights første Flyvning; den brazi
lianske Aeroklub indtager imidlertid 
det Standpunkt, at det ikke er Brø
drene Wright, men derimod Santos 
Dumont, som har foretaget den første 
Flyvning paa det amerikanske Kon
tinent, og ved at undlade at deltage, 
protesterede de imod, at man havde 
valgt den 17. December til Stævnets 
Afholdelse. 

15 Aar o·eutsche Lufthansa 
Den 6. Januar 1941 havd'e 

det lyske Luftfartselskab, 
Deutsche Lufthansa, bestaa
et i 15 Aar. I den Anledning 
bringer •Flyv • en kort Over
sigt over Lufttrafikens Ud
vikling i Tyskland lige fra 
de allerførste Dage. 

MAN kan ikke omtale Lufttrafi
k ens Udvikling i Tyskland uden 

at nævne den ikke ubetydelige Virk
somhed, som de tyske Passagerluft
skibe udfoldede i Aarene før den for
rige Verdenskrig. Begyndelsen blev 
gjort i 1910, da >Luftschiffbau Zep-
pelinc startede Datterselskabet 
> D eu tsche L uftschif fahrts-Aktienge-
sellshaftc, der i daglig Tale forkorte
des til >Delagc. Dette Selskab anskaf
fede en Række Passagerluftskibe med 
et Gasindhold paa 18.000- 20.000 m3, 

og adskillige af >Flyves Læsere vil 
sikkert kunne huske Navnene Deutsch
land, Schwaben, Viktoria Louise, 
Hansa og Sachsen. I Aarene fra 1910 
Lil 1914 havde Selskabet ikke saa lidt 
at bestille med at befordre Passage
rer, ikke i regelmæssig Lufttrafik, 
men paa det, som vi i Dag kalder for 
Rundflyvninger. Formaalet var ude
lukkende at gøre Publikum fortrolig 
med det nyopdukkede Trafikmiddel, 
og Selskabet havde i den Retning 
Heldet med sig. I Løbet af de fire 
Aar blev der befordret mange Tusin
de Passagerer, og lige til Krigsud
bruddet i 1914 havde Luftskibene 
>Viktoria Louise«, >Hansa« og ,Sach
senc fuldt op at gøre med Passager
farter. 

Efter Krigens Slutning tog >Delagc 
sin Virksomhed op igen ved Hjælp 
af det i Efteraaret 1919 nybyggede 
Passagerluftskib >Bodenseec, men 

denne Gang gjaldt det regelmæssig 
Trafik. .-.Bodenseec blev sat ind paa 
en Rute mellem Friedrichshafen og 
Berlin; det kunde medføre 20 Passa
gerer, og Turen blev gennemført paa 
5- 6 Timer. Efter nogle Maaneders 
Forløb maatte Virksomheden imid
lertid ophøre, fordi Luftskibet sam
men med Søsterluftskibet >Nord
sternc skulde udleveres til Entente
magterne. I Løbet af de tre Maaneder 
det var i Drift foretog det 103 regel
mæssige Farter med tilsammen 532 
Flyvetimer, hvorunder det tilbage
lagde 51.200 km og befordrede 4050 
Passagerer. >Delagc-Luftskibene ha~
de dermed ialt befordret ca. 38.000 
Passagerer uden noget Uheld. 

Derefter varede det nogle Aar, in
den Luftskibet igen blev anvendt til 
Passagertrafik i Tyskland, og den 
nye Æra indledtes med >Graf Zeppe
lincs Amerikafart i Oktober 1928. I 
ca. en halv Snes Aar var dette Luft
skib i Virksomhed, først paa længere 
Enkelttogter og senere i regelmæssig 
Trafik mellem Tyskland-Sydameri
ka og Tyskland-Nordamerika. I 1936 
fik det en Hjælper i det nybyggede 
>Hindenburg«, men hele Virksomhe
den indstilledes efter Luftskibet 
>Hindenburgcs Brand ved Ankom-

. sten til New York i Maj 1937. 

Flyvemaskinen begynder. 
Flyvemaskinens Anvendelse i Luft

trafiken i Tyskland begyndte umid
delbart efter Verdenskrigens Slut
ning, og den Udvikling, der har fun
det Sted indtil Dato, kan inddeles i 
fire Fiiser. 

Den første Periode omfatter >Deut
sche Luftreedereics Virksomhed. Det 

Den første Trafikmai.kine af Helmetal, Junker, F-13. 



Junkers Ju 90. 

Focke-Wulf >Condor«. 

Blohm & \' oss l/ ,1139 
>Nordmeer«. 

blev startet allerede i 1918 paa Initia
tiv af A. E. G. og Hapag, og det fik 
en indirekte Støtte af Staten, idet det 
paa meget billige Vilkaar fik overladt 
et større Antal Krigsflyvemaskiner 
(12 store Maskiner og 70 eensædede 
Postflyvemaskiner). Det oprettede i 
Februar 1919 en Luftpostforbindelse 
mellem Berlin - Leipzig - Weimar; 
den følgende Maaned fulgte en Rute 
til Hamburg og derefter oprettedes 
flere andre indenrigs Luftforbindel
ser. Foruden de tidligere Krigsflyve
maskiner, som Selskabet havde faaet 
overladt, købte det bl. a. den første 
Helmetal-Trafikflyvemaskine, der blev 
bygget, en Junkers F-13 med Plads 
til fire Passagerer og 2 Mands Besæt
ning. Luftfartøjet fik Indregistrerings
mærket D-1, og blev sal ind paa Ber
lin- Weimar Ruten 1. Juni 1919. 
Denne Nyanskaffelse har forøvrigt 
senere været Genstand for megen Be
undring paa Grund af sin robuste 
Konstruktion. Den har været anvendt 
til Tusinder og atter Tusinder Kilo-

meters Flyvning, og i hvert Fald for 
to Aar siden var den endnu i Brug i 
det nuværende Lufthansa. 

* 
Den første Periode afløstes af en 

Tid, hvor der ved Siden af Deutsche 
Luftreederei, blev startet en Række 
af mindre Luftfartsforetagender, af 
hvilke nogle imidlertid aldrig kom til 
at yde aktiv Virksomhed. De blev 
støttet i Starten af. Inspektionen for 
Flyvertropperne, idet man bl. a. til
sigtede at beskæftige nogle af de tid
ligere militære Flyvere ved civil Luft: 
fartsvirksomhed. Selvfølgelig haabede 
man ogsaa, at Luftfarten hurtigt vilde 
tage et saadant Opsving, at der var 
Penge at tjene. 

Aero Lloyd og Junkers Luft
verkehr. 

Den tredie Periode, der varede fra 
ca. Hl23-1926, omfatter eaentlii kun 



to Selskaber: Deutsche Aero Lloyd 
(Deutsche Luftreederei's Afløser) og 
Junkers Luftverkehr. Begge var ret 
store, private Virksomheder, begge 
blev støttet af Staten - og de kon
kurrerede drabeligt. Begge havde som 
Formaal at oprette Luftruter inden
for Landets Grænser samt mellem 
Tyskland og Udlandet, og begge til
stræbte at skabe den størst mulige In. 
teresse for Luftfartens Sag i Lande og 
Byer. Væsensforskellen mellem de to 
Selskaber laa deri, at Aero Lloyd 
udelukkende var et Rederiforetagen
de, der anvendte de mest forskellige 
Flyvemaskinetyper, medens Junkers 
Luftverkehr, som Følge af sit snævre 
Samarbejde med Junkers Flyvema
skinefabrik, udelukkende anvendte 
de Typer, som denne Fabrik bygge
de. De Erfaringer, som Flyvemaskine
fabriken derved fik igennem Luft
trafikens haarde Skole, har ikke alene 
fremmet Udviklingen af Junkersty
perne, men ogsaa Udviklingen af Tra
fikflyvemaskinens: Konstruktion i al 
Almindelighed: 

Under Bestræbelserne. paa at ud
nytte Tysklands gunstige luftgeografi
ske Beliggenhed paa bedst mulige 
Maade i Forholdet til de omliggende 
Lande, fulgte ,de to Selskaber hver sin 
Fremgangsmaade. Medens Aero Lloyd 
forsøgte at gennemføre sit Program i 
Samarbejde med selvstændige, uden
landske Lufttrafikselskaber, saa støt
tede Junkers Oprettelsen af nye -
nationale, selvstændige - Selskaber i 
Udlandet, og alle disse arbejdede 
sammen i et vist Fællesskab. I 1925 
oprettedes en Europa-Union, og den
ne omfattede alle de mellemeuropæ
iske Selskaber, der samarbejdede med 
Junkers. 

At denne Konkurrence mellem 
Aero-Lloyd paa den ene Side og Eu
ropa-Unionen med Junkers paa den 
anden Side ikke kunde gaa i det lan
ge Løb, kunde man vente sig, og der
for kom det ikke som nogen Overra
skelse, da den tyske Stat besluttede 
at forene de to Parter til eet Selskab. 
Resultatet blev Oprettelsen af det nu
værende Deutsche Lufthansa. 

Deutsche Lufthausa. 

Den 6. Januar 1926 saa det nye 
Selskab Dagens Lys, og det overtog 
saa at sige alt det Personale, der hid
til havde arbejdet under Aero Lloyd 
og Junkers. Deutsche Lufthansa blev 
et privat Selskab med en Aktiekapi
tal paa 25 Millioner RM; 26 pCt. af 

Kapitalen blev overtaget af Staten, 
medens det øvrige Beløb blev tegnet 
af de tyske Stater, Hyer, Luftfartsm
dustrien og andre Industrivirksomhe
der. Det nye Selskab offentliggjorde 
følgende Arbejdsprogram: 

1. Oprettelse af hyppige Luftforbin
delser mellem alle Tysklands 
Handelscentrer, samt Oprettelse 
af Natpost- og Fragtluftruter mel
lem alle større Byer. 

2. Udvikling af det europæiske 
Luftrutenet saaledes, at Europas 
Hov~dsæder kunde naas paa een 
Dag. 

3. Forberedelse til Verdensluftruter 
fra Europa til Nord- og Sydame
rika og til Østasien. 

Efter nogle faa Aars Forløb kunde 
.man sige at have løst en stor Del af 
det første Programpunkt, og mere 
føjedes til som Aarene gik. I 1926 blev 
der paa Selskabets europæiske Ruter 
fløjet ialt ca. 6 Millioner Kilometer; 
i 1937 var det tilsvarende Tal 
16.900.000 km, og i Løbet af sidste 
Aar har det daglige Kilometerantal, 
til Trods for Krigen, været paa ca. 
21.000. Den første tyske Luftforbin
delse til Udlandet, var Ruten Ham
borg- København; den blev aabnet i 
1919; da Krigen udbrød i September 
1939, havde Deutsche Lufthansa Luft
ruter til samtlige europæiske Lande. 

Lu,ftforbindelserne ud over Euro
pas Grænser indlededes med Ruten til 
Sydamerika i 1934, og i 1936 paabe
gyndtes de første Forsøgsflyvninger 
over Nordatlanten. Da Krigen kom, 
havde Lufthansa gennemført 750 At
lanterhavsflyvninger, og deraf var de 
50 blevet foretaget over det nordlige 
Atlanterhav. Forberedelserne til Luft
forbindelsen med Østasien begyndte 
allerede i 1926, idet man paatænkte 
at etablere en Forbindelse til Kina via 
Sibirien. Paa Grund af Forholdene 
maatte Planen imidlertid opgives, og 
i 1937 undersøgtes Mulighederne for 
at komme Lll Kina via Afghanistan. I 
Oktober 1937 aabnedes den første Del 
af . Ruten til Østasien med Befordring 
af Passagerer, Post og Gods paa 
Strækningen Berlin- Bagdad, og det 
følgende Foraar blev den forlænget 
til Kabul. 

Med faa Ord kan Lufthansa's Virk
somhed i de forløbne femten Aar 
samfattes i følgende Resultat: 190 
Millioner gennemfløjne Kilometer, 2,1 
Million befordrede Passagerer og 24 
Millioner Kilo Gods. 

Kvindelig 
Halvmillionær 

i D.D. L. 
DA Det Danske Luftfartselskab~ 

Berlinermaskine d. 4. Januar lan
dede i Københavns Lufthavn, kunde 
den ene af Selskabets to Stewardess'er, 
Frk. Hanne Hansen, bydes Velkom
men som den første danske Kvinde, 
der havde fløjet en halv Million Kilo
meter. Og vi er tilbøjelig til at tro, at 
hun ogsaa er den første Kvinde i Eu
ropa, der kan præstere denne Rekord. 

Frk. Hanne Hansen blev ansat som 
Stewardess i D.D. L. d. 1. Aug. 1938. 
Det var dengang, Selskabet anskaffe
de sine store Condor-Luftfartøjer, 
hvor der var Restaurant ombord. 
Hendes tidligere Uddannelse gjorde 
hende velegnet til de nyoprettede 
Stillinger i D.D. L. Efter at have taget 
Studentereksamen, blev hun uddan
net i Barnepleje, Sygepleje og Madlav
ning, og fortsatte derefter Uddanne!• 
sen i Udlandet, først i Norge, England, 
Frankrig og flere andre Steder, og 
paa den Maade erhvervede hun bl. a. 
de Sprogkundskaber, der er uundvær
lige i Stillingen som Stewardess paa 
internationale Luftruter. 

Frk. Hansen har fløjet med paa føl
gende Ruter: Oslo-•Goteborg- Køben
havn- Hamborg- London, København 
- Amsterdam, København- Amster
dam- London og København- Berlin 
- Miinchen, og paa sidstnævnte Rutfl 
er hendes Virksomhed i Øjeblikket. 

Hun er kendt og afholdt af Tusin
der af Passagerer - og det er ikke 
uden Grund. 

At Frk. Hansen er populær, det er 
rigtigt, men hun er meget mere end 
det, hun er afholdt og respekteret. I 
Amerika kaldes Luftfartselskabets Ste
wardess for hostess; det betyder 
Værtinde, og den Benævnelse passer i 
Grunden saa udmærket paa Frk. Han
ne Hansen. Hun er den Person inden
for Luftfartselskabet, som ser mest til 
Passagererne, og hun tager imod Sel
skabets Gæster, som en Værtinde net
op skal gøre det. Hun er smilende og 
venlig, omsorgsfuld og taktfuld over
for alle Passagerer; kort sagt, hun re
præsenterer sit Selskab paa en værdig 
Maade, og hun forstaar at skabe den 
Hygge, der faar Passagererne til at 
føle sig hjemme i en Flyvemaskine 
og trygge. 

>Flyv« bringer sin Lykønskning til 
den nye, flyvende Halvmillionær. 
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NYT FRA VERDEN 
Gøteborg Lufthavn udvides. 

SIDEN den 9. April i Fjor har der 
ikke været nogen Lufttrafik paa 

Flyvepladsen Torslanda ved Gote
borg. De nne stille Periode har man 
benyttet til en Udvidelse af Pladsen 
og til Anlæg af Startbaner. De udfør
te Arbejder har kostet ca. 1 Million 
~ven -;ke Kroner. 

* 

Nye internationale Rekorder. 

FRA Federation Aronautique Inter
nationale (F. A. I.) er der ved 

Aarsskiftet kommet Meddelelse om, 
at følgende Rekorder er blevet aner
kendt: 

//a.~tinh ed over en 2000 km Bane med 
med 1000 ko Last og 

1/uslighed over 2000 km (uden Last) 
Ernst Seibert, Tyskland. Junkers 
.Ju-88 D-ATYU; 2 Jumo 211 Motorer; 
Dessau- Zugspitze; den 30. Juli 1939 

500,786 km,'T 

( de to ovennævnte Rekorder er en 
Tilfojelse til samme Flyvers tidli
gere anerkendte Rekord for største 
Hastighed over en 2000 km Bane 
med 2000 kg Last) . 

1/a.~lighed over en 20()0 km Bane 
( kvindelig Rekord; l(lasse C). 
:\liss Jacqueline Coehran, U. S. A.; 
Republic AP-7 Monoplan med 1 
Prall & Whitney Wasp paa 1100 
HK ; den 6. April 1940 

533,847 km/T 

Ilaslighed over en 100 km Bane 
(kvindelig Rekord). Miss Jacqueli
ne Cochran, U. S. A.; Republic AP-7 
l\lonoplan med P. & W. Wasp l\lo
tor paa 1100 HK; den 20. April 1940 

470,896 km/T 

Endvidere meddeler F. A. I., at det 
fra Central Aeroklubben i Sovjetrus
land har faaet telegrafisk Meddelelse 
om, at den kvindelige Flyver Klepi-
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Dansk Flyvnings 

Historie 

Nedsø, Pris Kr. a.so 

kova har slaaet den bestaaende Re
kord for Kvinder for længste Distan
ce i Svæveflyvning mod forud bestemt 
l\faal, idet Mme. Klepikova med Svæ
veplanet Rot Front-7 den ·30. Maj 1940 
har tilbagelagt ca. 285 km. 

* 
Aldersgrænse -for Flyvere 
i Frankrig. 

INDENFOR del franske Luftfart!>el
s kab Air France venter man, al der 

vil ske en Del Personelændringer. I 
Følge den franske Nyordning er der 
fastsat en Aldersgrænse, der for det 
administrative Personale i statsligt 
subventionerede eller statslige Fore
tagender er 55 Aar, medens den for 
flyvende Personel er henholdsvis 43 
og 45 Aar. Af den Grund er den ad
ministrerende Direktør for Air Fran
ce, Albert Gauchet, der er fyldt 56 
Aar, traadt tilbage. Af Selskabets 31i 
Repræsentanter skal de 24 være blevet 
afskediget, deriblandt Flyvemaskine
konstruktorerne Louis Bleriot, Henr~· 
Potez, Maurice Farman, Fernan<I 
Liore, Jean Lacoste (Hispano) , Paul
Louis Weiller (Gnome) m. fl. 

* 
Norske Flyvere i Canada. 

I Forbindehe med det britiske Rigs
uddannelsesprogram er der i Ca

nada blevet oprettet en norsk Flyver
afdeling. Efter hvad der meddele~, 
skal den tidligere Direktør for det 
norske LuftfartseMrnb, Kaptajn lljal
mar Riiser-Larsen lede Afdelingen<; 
Søflyvergruppe, medens den tidligere 
Chef for Lufthavnen ved O~lo, Major 
Bjarne Øen ~kal have Kommandoen 
over Landflyvergnippen. Endvidere 
meddeles det, at der er ved at blive 
oprettet en norsk Flyverlegion, ~am
mensat af Kanadiere af norsk Her
komst. 

* 
Guggenheim-Medaillen. 

Den amerikanske Daniel Guggen
heim-1\'ledaille, der hvert Aar bliver gi
vet for den bedste Ydelse indenfor 
Luftfarten, er for 1940 blevet tildelt 
den amerikanske Flyvemaskinekon
struktør Glenn L. Martin for ~hans 
Fortjeneste ved Udviklingen og Byg
ningen af Flyvemaskiner med stor 
Y deevrte.« Medaillen blev overrakt 
ham den 28. Januar i Aar. 

DERUDE 
Militære Flyveklubber i Sverrig. 

H IDTlL har alle Flyveklubberne 
været civile Sammenslutninger, 

men nu er man ogsaa begyndt at op
rette Flyveklubber indenfor de mili
tære Afdelinger, dels af Interesse for 
Flyvningen i sig selv, og dels som et 
Led i den militære Idræt, og den før
s te Klub, der er oprettet, er Uvryller-
11es Flyveklub (Kgl. Livregiment til 
Hest) med Hjemsted i Stockholm. I 
Begyndelsen skal der udelukkende 
dyrkes Svæveflyvning. 

Regimentsflyveklubberne skulde ha
ve særlige Betingelser for at dyrke 
denne Sportsgren: Medlemmerne har 
den fysiske Træning, det gode Kam
meratskab er til Stede, og endelig har 
de i de militære Øvelsespladser det 
nødvendige Terræn til Raadighed for 
deres Træning. 

Ogsaa indenfor Flyvevaabnet er 
man begyndt paa at starte Svæveflyve
grupper, idet bl. a. Kgl. Gi:ita Flygflot
tilj har faaet sin Svæveflyveklub, hvor 
Sporten skal dyrkes i ledige Timer. 

* 

Flyveforsøg med Gasgenerator. 
Naar , man foruden det sædvanlige 

Bræ ndstof, Benzin og Raaolie, ogsaa 
har prøvet at flyve ved Hjælp af 
Krudt og Damp, kommer det ikke 
overraskende, at der paa Flyvepladsen 
Forlanini ved Milano har været af
holdt Forsøgsflyvninger med en 
Sportsflyvcmaskine af Typen Breda 
1:i, der er udstyret med en Gasgene
rator, som gh·cr Motoren en Ydelse 
paa 85 HK . 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Praktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

· Lufthavnen 
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[ !:Ny Oberstløjtnant ved Flyvertropperne 

FRA 1. Januar er der skel forskellige 
Forfremmelser og Udnævnelser 

ved Hærens Flyvertropper, og bl. a. 
er Kaptajn C. C. Larsen blevet ud
nævnt til Oberstløjtnant. Den nye 
Oberstløjtnants Karriere har ikke væ
ret heil almindelig. Som Sergent blev 
han Elev paa Hærens Flyveskole i 
1918, og lige siden clen Tid har 
han været tjenstgørende ved Flyve
vaabnet, hvor han efterhaanden avan
cerede til Overofficiant, Kaptajn af 
Linien (ved en særlig Bestemmelse i 
I-herioven af 1932) og nu Oberstløjt 
nant. Hans Flid og Dygtighed, hans 
grundige Viden og Pligtopfyldenhed i 
Forbindelse med en fremragende 
praktisk Flyvertjeneste har kvalifice
ret ham til den Stabsofficersgrad, han 
nu har opnaaet. 

Oberstløjtn. C. C. Larsen er blevet ansat 
som Chef for Sjællandske Flyverafdeling. 

* Danske Flyveres Aarsfest 

AARSFESTEN, som Danske Flyvere 
afholdt den 11. Januar, havde 

i.amlet 125 Medlemmer med Forenin
~ens Præsident Hans Kongelige Højhed 
/(ronprins Frederik. i Spidsen. 

Efter at have budt Velkommen, ud
lalle Formanden, Oberst Tage Ander
sen, nogle smukke Mindeord om de 
afdøde Flyverkammerater, idet han 
nævnede Løjtnanterne Godtfredsen og 
Brodersen, der den 9. April ofrede Li
,·et for deres Fædreland. Alle rejste 
sig, da han udtalte: Ære være dere~ 
l\linde. -

Oberst Tage Andersen holdt Afte
nens Festtale, og Protektoren rettede i 
hjertelige Ord en Tak til Foreningens 
Formand. 

Aftenen var en nf de mest festlige 
og stemningsfulde, som Foreningen 
har nfholdt. 
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EN FLYVENDE 
SKOLESTUE 

JUNKERS Fabrikernes Ju 52 har paa 
Grund af sin Rummelighed vist 

sig at være velegnet til Brug som fly
vende Skolestue, og som saadan gør 
man flittigt Brug af den indenfor det 
tyske Luftvaabens Flyvertropper. 
Ved Indretningen som Undervis
ningsmaskine har det ikke vist sig at 
være nødvendigt at foretage væsent
lige Ændringer i Luftfartøjets Krop. 
I Førerrummet er der Plads til en 
Lærer og en Flyveelev, medens f. Eks. 
otte vordende Radiotelegrafister og 
Navigatører er anbragt i Kabinen paa 
fire Bænke ved to Navigationsborde. 
Desuden er der saa megen Plads til
overs, at Læreren kan komme hen til 
hver enkelt Mand for at kontrollere 

hans eventuelle skrirtlige Arbejder. 
Alle ombord i den flyvende Skolestue 
staar i Forbindelse med hinanden ved 
Hjælp af et lokalt Telefonanlæg. Ved 
hver Elevs Plads findes under Bord
kanten en Stikkontakt, saa de enkelt
vis kan spørge Læreren til Rands. 

Radioanlæget er installeret bag,;ed 
Førerkabinen og paa en saadan Maade, 
at Korrespondance og Pejling betjenes 
til Styrbord og Vejrmeldingstjenesten 
til Bagbord. 

Anlæget faar Strøm fra en Jævn
strømsgenerator paa 24 V. Førerkabi
nen kan mørklægges, saaledes at der 
kan trænes i Blindflyvning samtidig 
med at de andre Elever i Kabinen 
kan passe deres Undervisning. 

Flyve- og Navigationsundervisning i Ju 52. 
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Alsidigheden indenfor 

AUTOFLUG
SALGSAFDELI NG, 
der har bestaaet siden 1919, bliver paa det 
eftertrykkeligste bekræftet af de 4118 for
skellige Slags 

FLYVEMASKINE
MATERIEL, 
der bevisligt er blevet leveret af Firmået i 1939. 

Enhver Forbruger af 

LU FTFARTSMATE RIE L 
finder hos 

AUTOFLUG 
det rigtige og bliver fagligt, hurtigt og 
billigt betjent. 

.AUTDFLUG BERLIN-
INH. GERHARD SEDLMAYR TEM PELHOF 

.. 

BØGER OM FLYVNING 
Dansk Flyvnings Historie ....... .. . ....... .... Kr. 3.50 

Die Luftmichte der Welt. Smukt Billedværk 
med de forskellige Landes Flyvemaskin-
typer, heftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 9.75 

Die Deutsche Luftwaffe. Samme Udstyr som 
ovenstaaende. Skildrer det tyske Luftvaa-
ben i pragtfulde Billeder . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 9.75 

A. Felgiebel: 
Benzinmotoren fiir Flugmodelle und 1hr 
Selbstbau (Ny Udgøa,øJ . . . . . . . . . . . . . . Kr. 6.75 

K. Flensted Jensen: 
Modelflyveb'!gen ....................... Kr. 2.75 

Frank A. Swoffer: 
Lær at flyve. Kortfattet Lærebog i Flyv-
ning, illustreret........................ Kr. 3.50 

Bøgerne leveres omgaaende fra 
øFLYV·s Ekspedition - Vesterbrogade 60 - København V, 

Udenlandske Bøger forskrives paa hurtigste Maade. 

Under ugunstigt .Flyvevejr kommer 
den automatiske 

&•KANIA 
KU RSSTYRI NG 

først rigtigt til sin Ret. 
Den overvaager og forebygger straks enhver 
Kurssvingning, og i Flyvemaskiner med meget 
stor Hastighed sikres den gunstigste Rejse-

hastighed ved konstant Kurs. 
Forlang Prospekt Aero 61111. 

~~ 
~~~ 

--• :ww•w:• fllWWWWWW• :w-w•• 
BERLIN-FRIEDENAU 

Repr. ved A. B. C. HANSEN COMP. Il I 
Ingeniører 

INDUSTRIBYGNINGEN - KØBENHAVN V. 
Telefon: Centr. 6806 • 6807 

. , 
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SHELL 
Jlviation <Hervice Jorden over 

Telegram-Ådr.: Shellair A/S DANSK SH ELL Telefon: Central 9838 

Kampmannsgade 2 • SHELL-HUSET • København V. 

SPORTSFLYVEKLUBBEN 
Formand: Tralikassistent A. Ohrt. 

l\lubsekreturiot : Østerbrogade 84 • Øbro 373li. 

B ESTYHELSENS ;\leddelelse til Klub
bens :'l[edlcmmer, al Sportsl"lyve

klubbcn Ira l!l-ll er lilknyllel • Det Kgl. 
Dan~ke Aeronaulish.e Selskab • gennem 
•Dan5k l\lotorflyver Union• blev modta
get med stor Tilfredshed, og talrige Lyk
m1skninger fandt Vej til Klubbens For
mand' og Sekretariatet. 

For Fremtiden vil alle Meddeleber til 
:\lcdlemmerne samt Indkaldelser til l\lo
der etc. ske i , Flyv«, og vi anbefaler 
Dem derfor al studere Bladet Hrundigl 
og notere Møde-Datoer. 

Sporlsflyveklubben har i sin korte 
Levetid' Hjort en betydelig lnclsals for 
Sportsflyvningen i Danmark, or:; vi l1aa
ber, al intet af vore l\ledlemmer vil ~vig
te I{Iubben nu, hvor vi er lvunr:;et til al 
holde vore dejlige :'llash.iner opmagasine
rede. Klubbens Be~lyrelse har benyllel 
Kriseliden til al arbejde paa Hjemme
fronten, og del ~kable Samarbejde med 

Del Kgl. Danske Aeronnutiske Sehkah« 
gør del muligt for os paa forskellig 
Mirncle al lage nye Ideer og Opgaver op. 

Som første He~ullalel foreligger Jnd
hyclclsen til de omfallende Teori-Kursus 
for Sporlsl'lyvcre og Aspiranter, som om
tales andet Sled i Bladet, og som var 
vedlagt vor sidste Meddelelse til Med
lemmerne. Tilslutningen til begge Kur
~us er naturligvis overordenllig stor, og 
der maa derfor foretages en Udvælf'.lel
~e blandt Ansøgerne. Takket være Ber
lingske Tidende og Nordisk Lnfllrafiks 
~fodarbejde er de bedste Lærerkræfter 
knyttet til Knrsm,-; Kaplnjnløjlnant Sv. 
.\ a. I) a 11> ro er Kur~usleder. 

Vi anmocTer l\Iedlcmmcrne om hurtigt 
al sende Sekrelariutel Adresseændringer, 
saa >Flyv e kan ud5encles uden Forsin
kelser. 

Vi beder Medlemmerne notere Besty
relsens Adresser: 
Formand: Trafikassistent A. Ohrt, llleg

damsvej 88. 
Kasserer: A~surandør Otto Thomsen, Ve

sterporl. Central 95!J6. (Hertil send'es 
Kontingenter). 
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Klubsekretariat: Forlagsboghandler Poul 
Curit Andersen, Østerbrogade 84. Te
lefon Øbro 3736. (Hertil sendes Ind
meldelser, AdresseændrinHer, Anmod
ning om Billetter etc.) 

S e kr et æ r e n. 

* 
Teoretisk Kursus for SportsOyvere og 
Aspiranter. 

UNDER Kontrol af Det Kongelige 
Danske Aeronautiske Selskab har 

Sportsflyveklubben i Samarbejde med 
Nordisk Lufttrafik og Berlingske Ti
dende oprettet et teoretisk Kursus for 
Indehavere af Privatflyver-Certifikater 
og Flyveraspiranter. Flyverkaptajn
løjtnant Sv. Aa. Dalbro bliver Kursus
leder, og Lærerstaben bestaar af Inge
niør Møller l1a11sen, Meteorologen C. 
E. Lykke, Flyvelæreren Thorkild Pe
tersen og Flyveleder, Løjtnant C . .1. 
Larse11, Kaptajn Edsen-.loha11sc11, Vejr
tjenesteassistent Bli11ke11berg, Civil
ingeniør C. C. Beckmann. Kursus'et 
kommer til at strække sig over en 
Dobbelt-Time og en Enkelt-Time hver 
Uge gennem Februar, l\larts og April 
l\Iaaned. Der vil blive Forelæsninger 
om følgende Emner: Praklisk Flyv
ning, Blindflyvning, Love og Anord
ninger for Luftfart, Navigation, Motor
lære, Aeroplanlære, Instrumentlære, 
Luftfartøjets Vedligeholdelse og Me
teorologi. Samtidig udgives paa Det 
Berlingske Forlag en ny Lærebog om 
Flyvning, som Kursusdeltagerne faar 
udleveret; den er skrevet af Luftfarts
tilsyneb Chef, Luftfartsingenikr M. P. 
Eskildsen under Medvirken af Kap
tajn Edse11-.lohansen (Tilsynsførende 
med den civile Flyvning), Flyverkap
tajnløjtnant Sv. tla. Dalbro, Kaplajn
løjlnant [(. Ramberg, Ingeniør Møller 
Hansen o~ Vejrtjenesteleder C. E. 
Lykke. 

Aalborg Flyveklub. 

DEN !i. Januar indledede Aalborg 
Flyveklub det ny Aar ved en 

Sammenkomst paa Hotel >Phønix<. 
Efter al Formanden, Redaktør Alf 
Schiøliz-Chrislensen havde budt Vel
kommen, fortalte Propagandachef 
Bendt Rom en Række Historier fra 
Flyvningens tidligere og senere Tid. 
Derefter samledes man til fælles Kaf
febord. . 

Flyvningens Bøger. 
»Die deulschcn Flugmoloren Argus 

,\s 10 C, As 10 E og As 401« bearbejdet af 
Karl Krieger. Forlag: Dr. M. l\falthiesen & 
Co., Berlin. 32 Sid'er. HM. 1,20. 

Bogen er udkommet i Serien Lnflfahrt
Lehrl>iicherei, og den giver en Beskrive) . 
se af de tre ovennævnte l\lolorlyper, led 
saget nf 27 ndmæ1·kccle l\luslrnlioner. 

Argus-Moloren As 10 C anvendes baadc 
til ecnmotorede Hejse- og Skoleflyve
mnskiner og Lil fleremolorecle Luftfar
tøjer (Arado Ar. !J6, Fieseler >Slorch • , 
Gotha Go 145, Go 149, Messerschmidt 
•Taifun • o. fl. n. ). Del er en luflkølel, 
ollecylind'rel Hækkemotor i V-Form med 
hængende Cylindre og Karl>urator. Den 
har en Marchydelse paa 200 HK (1880 
0/1\1), og en største Ydelse (5 Min.) pan 
2-lO HK (2000 O/ivIJ. llrændslofforbrugel 
ved l\Inrchydelse (200 HK) er ca. 230 
g/HKT. Dens Data er: Boring 120 mm, 
Slaglængde 140 mm, Slagvolumen pr. Cy
linder 1,58 I, iall 12,7 I, Vægt med Udstyr 
232 kg. 

Typen As 10 E er en Videreud'vikling 
af As 10 C; der er ingen større Forskel 
paa de lo Typer, men ved enkelte Forberl. 
ringer hnr As 10 E en Startydelse paa 
270 UK ved 2100 0/M. 

As 401 adskiller sig fra As to-Typerne 
ved at have en eellrins Overladnings
anordning og en Argus-Hohson Karbura
tor med' selvregulerende Lndningslryk og 
Højdegasblanding. Dens l\Iarchydelse i 
3.300 m. er 245 HK. 



Bell »Airacuda« faar fast indbygget 
Frontbevæbning. 

Bell ,Airacudac. 

DEN tomotorede, fleresædede Jager, 
Bell YFJ.\'1-1 >Airacudac, som var 

nævnt i , Flyve Nr. 10 i Artiklen 
, Hvorfor tomotorede Jagere« har i sin 
nyeste Udførelse gennemgaaet visse 
Ændringer. Besætningen, der tidlige
re bestod af fem Mand, er blevet for-

øget til seks, og dette staar i Forbin
delse med Forøgelsen af den defen
sive Bevæbning. Denne var paa de 
tidligere Typer anbragt paa Siden af 
Kroppen i to hvælvede Maskingevær
standpladser (i Lighed med Installa
tionen paa de firemotorede Boeing-

Et motordrevet Maskingeværtaarn. 

N. & T. Maskingeværtaarn. 

DE motordrevne Maskingeværtaarne, 
som flere af de engelske Bombe

luftfartøjer anvender agterude i Krop
pen, har vakt en Del Interesse, bl. a. 
i Amerika, hvor man agter at optage 
Bygningen af den engelske Konstruk
tion. Paa hosstaaende Billeder er vist 
Nash & Thompson's Maskingevær
taarn, som anvendes i den engelske 

Bombemaskine Armstrong > Whitley«. 
Der findes fire Browning-Maskinge
værer af Kaliber 7,7 mm, og som 
hver har en Skudhastighed paa 1200 
i Minuttet. Geværerne er anbragt par
vis paa begge Sider af Skytten, og 
alle fire Geværer hæves eller sænkes 
paa samme Tid. Mellem de to Gevær
par findes Betjeningsorganerne; de 
er anbragt paa en Søjle, der minder 
om en Ratsøjle; Sigtemidlerne er an
bragt paa en Tværdrager i Skyttens 
Øjehøjde. Ammunitionskasserne er 
anbragt parvis under Geværerne paa 
en saadan Maade, at de mødes under 
en stump Vinkel midt i Taarnet. Pa
tronbæltet bestaar af Metalled; der er 
ingen Tilførselskanaler fra Kasserne til 
Geværerne; Patronbælterne føres 
skraat opefter, henover nogle Ruller 
og ind til Geværerne. For at sikre Pa
trontilførslen er de to yderste Gevæ
rer anbragt noget højere oppe, saa
ledes at deres Patronbælter løber hen 
over de underste Geværer. Betjenin
gen af Motorerne, der drejer Taarnet 
og sænker Geværerne, sker ved Hjælp 

Bombeluftfartøjer), men denne Ind
bygningsmaade er nu blevet erstattet 
af en Afværgebevæbning, der kan 
gemmes inde i Kroppen, naar den 
ikke benyttes. Derved bliver det selv
følgelig noget vanskeligere for Besæt
ningen at holde Øje med, hvad der 
foregaar i Rummet bagved Luftfar
tøjet, men denne Gene skulde til Dels 
være overvundet ved Indførelsen ar 
to nye defensive Maskingeværstand
pladser, hvoraf der fra den ene, som 
findes paa Højde med Bæreplanets 
bageste Kant, kan skydes bagud og 
nedad, medens der paa den anden 
midt paa Kroppens Overside kan 
skydes bagud og opad. Naar Gevæ
rerne ikke benyttes, er de trukket ind 
i Kroppen. En væsentlig Ændring i 
taktisk Henseende er, at den tidligere 
bevægelige Angrebsbevæbning i de to 
Motorgondoler, to 37 mm Kanoner, 
paa den nyeste Type er fast indbyg
get, saaledes at de to Skytters Opgave 
nu kun omfatter Pasningen af Am
munitionstilførselen. Denne Ændring 
skal være foretaget efter en Række 
praktiske Prøver, som den amerikan
ske Hærs Flyvertropper har afholdt. 

Luftfartøjets Hastighed opgives al 
være 480 km /T, og Rækkevidden 4000 
km. 

af Haandtag paa Styresøjlen. Gevæ
rerne skyder parvis; A,ffyringen sker 
ved at trykke paa en Knap; Skytten 
kan foretage Ladegreb ved Hjælp ar 
Trykluft. 

Det indvendige af N. & T. Maskin
geværtaarn, der viser Geværernes An

bringelse. 
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HVORLEDES FLYVER .MAN? 
Grundlaget for den aerodynamiske Beregning af en Flyvemaskine 

Af Civilingeniør C. C. BECKMANN 

ALLEREDE de første Pionerer inden
ft for Flyvningen opdagede, at svagt 
hvælvede Planer var bedre egnede til at 
give Opdrift end plane Plader, der var 
stillede med en ganske svag Hældning 
mod Luftstrømmen. Denne Opdagelse 
Førte til Erkendelse af, hvor stor Betyd
ning Profilformen har, hvor det drejer 
sig om at skabe en bærende Luftkraft, 
der er stor i Forhold til den uundgaae
lige Modstand. En naturlig Følge af denne 
Erkendelse var, at man søgte at skaffe 
sig et dybere Kendskab til Forbindelsen 
mellem Profilform og Luftkraft og sam
tidig søgte at opstille et almengyldigt Be
regningsgrundlag til Illustration af denne 
Sammenhæng. At man havde Lykken med 
sig under denne Forskning, ved i Dag 
enhver, thi ellers havde den Udvikling, 
der er foregaaet, ikke været mulig. I det 
følgende er det Hensigten at redegøre i 
korte Træk for de simpleste, men tillige 
fundamentale Ligninger og Begreber, man 
opererer med under den aerodynamiske 
Beregning af en Flyvemaskine. Desuden 
vil der blive redegjort for forskellige an
dre Forhold, der er af afgørende Betyd
ning for Forstaaelsen af Luftkræfternes 
\ 'æsen og Størrelse. 

Fundamentalligninger, Symboler. 
0 pdrift, Modstand og Bæreplansmoment 

udtrykkes ved Ligningerne: 

A -= Co • q • F; \V = Cw • (( • F; 
M = Cm • q • F • t; 

heri er A = Opdriften, c. = Opdriftskoef
ficienten, \V = Modstanden, Cw = Mod
standskoefficienten, M = Bæreplansmo
mentet, Cm Momentkoefficienten, F =
Bæreplansarealet, t = Plandybden og q 

Y. v2 = Hastighedstrykket = 2 g . 

I dette sidste Udtryk er y = Luftens 
Vægtfylde, v = Flyvehastigheden og g = 
Tyngdens Acceleration. (Se iøvrigt Fig. 1.) 

p 

Fiy. 1. 1,uflkræflernc. 
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Disse Formler fremstiller ikke nogen 
Naturlov, men maa kun betragtes som 
Definitioner af Koefficienterne c., Cw, Cm• 

Er disse kendt, kan man, da alle andre 
Størrelser er kendte eller kan maales, be
regne saavel Opdrift som Modstand og 
Moment af de anførte Formler. Det drej
er sig altsaa først og fremmest om at 
bestemme disse Koefficienter. Dette fore
gaar ved Forsøg med Modeller i Vind
tunelier. Forsøgsresultaterne optegnes i 
et saakaldt Polardiagram (se Fig. 2). Den 
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fuldt optrukne Kurve viser Sammenhæn
gen mellem Opdriftskoefficienten c. og 
Modstandskoefficienten Cw• Langs Kurven 
er skrevet forskellige Tal, som angiver 
den til del paagældende Punkt svarende 
Indfaldsvinkel. F. Eks. kan man af Kurven 
aflæse, at naar Bæreplanet er stillet saa
ledes, at det danner en Vinkel paa 14,70 
med Luftstrømmen, er c. = 1,3 (nær 
Maksimum) og Cw = 0,17. Her er imidler
tid Cw ret stor i Forhold til c •. For min
dre Indfaldsvinkler og indenfor et ret 
snævert Omraade (f. Eks. 00-6°) er dette 
Forhold bedret, saaledes at c. er ca. 15 
Gange større end Cw, 

A og W kan sammensættes til en En
keltkraft P (se Fig. 1). P kan igen opløses 
i to andre Kræfter: N, der staar vinkelret 
paa Profilkorden, og T, der ligger paral-

lelt med Korden. Man danner nu Udtryk
kene: 

N = Cn • q • F; T = C1 • q • F; 
hvor q og F har samme Betydning som 
før, og c0 og c, betegnes med henholdsvis 
Normalkraftkoefficienten og Tangential
kraftkoefficienten. N og T er vigtige Stør
relser, der anvendes, naar man skal un
dersøge, om en Vinge er stærk nok til at 
taale de Paavirkninger, den udsættes for. 
Cn og c1 kan beregnes, naar man kender 
c. og ew. For Bæreplansmomentet kan nu 
dannes en ny Formel: M = en· q • F • s; 
og sammenholder man denne Formel med 
det forrige Udtryk for Momentet, finder 
man: 

S = Cm t; 
Cn 

s kaldes Trykcenterafstanden fra Profil
forkanten og er, saavel som Cm og c., af
hængig af Indfaldsvinklen i (se Fig. 1). 
Trykcenterafstandens Ændring med Ind
faldsvinklen i betegner man med Tryk
centervandringen. Ved de sædvanligt an
vendte Profiler forskydes Trykcentret 
fremefter, naar Indfaldsvinklen forøges, 
og naar sin forreste Stilling ved maksimal 
Opdrift i en Afstand fra Forkanten, der 

er ca. s = ! . Det nøjagtige Kendskab til 

denne Trykcentervandring er af stor Be
tydning for Undersøgelsen af Luftfartøjets 
Langsstabilitet. 

Cm og s er, saavel som de andre omtalte 
Koefficienter, stærkt afhængige af Prolil
formen. Af Hensyn til Stabiliteten vilde 
det være en Fordel, om s holdt sig kon
stant, d. v. s. ikke varierede med Indfalds
vinklens Størrelse. Et saadant trykpunkt
I ast Profil kan man opnaa ved at give 
Profilet S-Form, d. v. s. bøje Profilbagkan
ten noget opefter. Dette medfører imidler
tid, at Modstanden forøges, og Profilet 
anvendes derfor praktisk talt ikke. 

Luftkraftkoefficienternes Natur. 
I del foregaaende er man blevet 

gjort bekendt med de Størrelser, der 
opereres med, men endnu er intet 
nævnt om, hvorledes disse Størrelser 
afhænger af Profilform og varierer 
med Ændringer i Profilformen. F. Eks.: 
hvorledes maa Profilet være dannet 
for under ellers lige Forhold at give 
den størst mulige Opdrift ved Mini
mum af .Modstand? Den eksperimen
telle Forskning har beskæftiget sig 



netop med disse og lignende Forhold 
i de senere Aar. I det følgende skal 
kort fortælles om de Resultater, man 
er kommet til. 

Som tidligere nævnt, finder man c. ved 
Forsøg i Vindtunneler. Det har ogsaa 
været forsøgt at skabe matematiske Ud
tryk for denne Koefficient. Dette er dog 
kun lykkedes med visse Profilklasser, 
deriblandt Joukowsky-Profilerne. Af disse 
matematiske Udtryk fremgaar det, over
ensstemmende med hvad Forsøgene i 
Vindtunnel viser, at Luftkraftkoeffiicien
terne afhænger af forskellige geometriske 
Forhold ved Profilerne. Hvis man karak
teriserer et Profil ved Størrelserne t (Pro
fildybde), d (største Tykkelse), f (største 
Hvælving) og Afstanden a (se Fig. 3), 

Fig. 3. Profiltykkelse og -hvælving. 

viser det sig, at der kan fastslaas en vis 
Afhængighed mellem Luftkraftkoefficien-

terne og Forholdene ~. f, T· Hertil kom

mer den allerede omtalte Afhængighed af 
Indfaldsvinklen i, samt Afhængigheden af 

F 
Forholdet: b 2' (her er b = Bæreplanets 

Spændvidde og F er Arealet). 

Ydermere afhænger Luftkraftkoef
ficienterne af visse Tilsta,nde, der 
knytter sig til den Luft, der om trøm
mer Profilet, som undersøges. De Be
greber, man møder, er Reynolds Tal 
og Turbulensgrad, samt Luftens Sam
mentrykkelighed. Reynolds Tal er en 
Regnestørrelse, hvori indgaar Luftens 
Hastighed, Vægtfylde og indre Gnid
ning, samt en vis karakteristisk Læng
de, f. Eks. Profildybden t. Ifølge Lige
dannetbedsloven er to Strømninger 
kun ligedannede, saafremt de har 
samme Reynolds Tal. Da nu Luftkraft
koefficienterne er afhængige af Rey
nolds Tal, kan man forstaa, at hvis 
man vil anvende de ved Maalinger i 
Vindtunnel fundne Værdier for c., Cw 

og Cm ved Beregninger til en Maskine 
i naturlig Størrelse, maa man foretage 
en Korrektion af Koefficienterne, hvis 
ikke Reynolds Tal er det samme, saa
vel for Luftstrømmen i Vindtunnelen 
som for Luftstrømmen om den store 
Maskine. Noget lignende gør sig gæl
dende for Turbulensgradens Vedkom
mende. Ved Luftens Turbulens for
staar man Luftpartiklernes uregelmæs
sige Hvirvlen imellem hinanden. 

Uden nærmere Forklaring skal det 
her anføres, at ved de aerodynamiske 
Beregninger til en Flyvemaskine kan 
man med god Tilnærmelse regne Luf
ten for usammentrykkelig, saalænge 
Flyvehastigheden ikke overstiger en 
vis Brøkdel af Lydhastigheden. Med 
de Hastigheder, Luftfartøjerne nu er 
oppe paa, er man naaet saa højt op i 
Nærheden af Lydhastigheden, at Luf
tens Sammentrykkelighed begynder at 
gøre sig gældende. Dette ytrer sig paa 
den Maade, at Opdriftskoefficienten c. 
aftager meget stærkt, og l\Iodstands
koefficienten Cw vokser meget stærkt, 
naar Flyvehastigheden overskrider 65 
a 70 % af Lydhastigheden, der kan 
regnes til ca. 1200 km i Timen ved 
Jordens Overflade. I 11 km's Højde er 
Lydhastigheden kun ca. 1000 km pr. 
Time. Men allerede inden den angivne 
Grænse overskrides, har Vanskelighe
derne meldt sig, og for at eliminere 
disse maa man ved Flyvehastigheder 
over 600 km/Time udføre Plantvær
snittene med betydelig spidsere Pro
filnæse og samtidig rykke den største 
Profiltykkelse noget længere tilbage i 
Tværsnittet. 

Modstanden. 
Bærefladens Ruhedsgrad spiller. en 

stor Rolle væsentligst for Modstan
dens Vedkommende. Det er vanskeligt 

For Profilmodstandens Vedkommen
de er Forholdene ikke nær saa simple. 
Hidtil er det kun under visse ind
skrænkende Forudsætninger lykkedes 
at danne et teoretisk Udtryk for Pro
filmodstanden. Det vil føre for vidt at 
gaa nærmere ind paa Forholdene her, 
det skal blot nævnes, at denne Mod
stand foraarsage af Gnidning og til 
dels af Vedhængning mellem Bærepla
nets Overflade og Luftpartilderne nær
mest denne. 

Forøgelse af Maksimums,Opdriften. 
Ved Start og Landing er et Bære

plans største Opdrift af afgørende Be
tydning. Den mindste Hastighed, et 
Luftfartøj kan bevæge sig med uden 
at synke igennem, fremgaar af Formlen: 

G = Ca me~ • ig • V[ • F 

Heri er G = Luftfartøjets Vægt, y, g og 
F som før og v1 = Landingshastigheden. 
For at kunne holde v1 saa lille som mulig, 
er det altsaa nødvendigt at øge c. det 
mest mulige. Som det fremgaar af Polar
diagrammet, Fig. 2, kan man ved at for
øge Indfaldsvinklen opnaa c0 -Værdier paa 
op imod 1,3 a 1,4. En Forøgelse af i vil 
kun have til Følge, at c. igen aftager. 
Man har derfor søgt at udforme andre 
Midler til at forhøje den maksimale Op
drift. Fig. '1 viser de Midler, man har ud-

at opstille en Definition af Overflade- "J 
ruheden (d. v. s. Forholdet mellem 
Middelstørrelsen af Ujævnhederne og 
en for Profilet karakteristisk Længde 
f. Eks. t). Det maa antages, at ikke 
blot Ujævnhedernes Størrelse, men 
ogsaa deres indbyrdes Position spil
ler en Rolle. Man er henvist til at be
nytte Erfaringsværdier eller skønnede 
Værdier, hvis man skal danne sig et 
Begreb om Modstandsforøgelsen paa 
Grund af Ujævnheder som Fuger, Nit
tehoveder, Beslag m. m. 

Den egentlige Bæreplansmodstand 
kan opdeles i to Bidrag. Der er den 
induc(}rede Modstand, ogsaa benævnt 
Randmodstanden, samt Profilmodstan
den. Randmodstanden opstaar som en 
Følge af, at Bæreplanets Spændvidde 
er endelig. Ved Plantipperne sker der 
nemlig en Udligning af Trykforskellen 
mellem Planets Over- og Underside. 
Dette har Dannelsen af en Randhvir
vel til Følge, og det heraf betingede 
Energitab er det, der giver sig Udslag 
i en forøget Modstand. Denne Mod
standskraft kan, i Lighed med de øv
rige Luftkræfter, udtrykkes med en 
Formel, der ser saaledes ud: 

c2 • F 
W1 = Cwi • q • F hvor Cwi = n. • b2 

c ______ ~---1==-~ 

51 d :_C ~ 
Fig. 4. Midler til Forøgelse af Ca max. 

fundet. A) viser den simple Krumnings
klap, hvormed man i gunstigste Tilfælde 
kan opnaa c. m•~ = 2,45 a 2,55. Ved Lan
ding og ogsaa ved Start, især naar-denne 
foregaar fra Pladser, der er temmelig 
smaa, slaar man Klappen ned, som det 
er vist paa Figuren. B) viser, hvorledes 
man gennem Forøgelse af selve Bære
fladen, ved Hjælp af en Fowler-Klap, kan 
opnaa c. m•~ = 3,0. Endelig viser C) en 
Kombination afFowler-Klappen og Hand
ley-Page's Spalteklap. Med denne Sammen
sætning opnaas c. m•~ = 3,6. 

Foruden disse nu almindeligt anvendte 
Metoder til Opdriftsforøgelse, kender man 
i den nyeste Tid andre, hvis Virkemaade 
er mere kompliceret, end de her viste. 
For en Dels Vedkommende er man endnu 
ikke naaet ud over Forsøgsstadiet. Eks
perimenterne har dog tilsyneladende givet 
Løfter om c. m•~-Værdier paa helt op til 5,0. 
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FALDSKÆRMSUDSPRING 
FRA STRATOSFÆREN 

Fluen i Lavtrykskammeret 

IFØLGE Meddelelser fra Sovjetrus
land dyrker man derovre Fald

skærmsudspring i en Grad, som vist 
nok ikke har sin Lige. Det er ikke blot 
indenfor Militæret, at man dyrker 
denne specielle Form for Sport, for 
det meddeles, at der allerede i 1935 
var 800.000 Civilpersoner, som foretog 
Udspring fra de ret talrige Fald
skærmstaarne, der findes rundt om i 
Landet. Og delte Tal er sikkert blevet 
flerdoblet i Løbet af de sidste Aar. 

Russerne har imidlertid ikke slaaet 
sig til T:rnls med kun at springe fra de 
lave Højder; Faldskærmsudspring er 
blevet en virkelig Sport, og man over
gaar ikke blot hinanden i Spring fra 
stadig større Højder, men ogsaa i at 
lade sig falde det længst mulige Styk
ke Vej, inden Skærmen udløses. Re
korden indehaves af Major Kharakho-
nov, der har foretaget et Udspring fra 
12.443 m, og som lod sig folde 11.800 
m, inden han udløste sin Skærm. Den 
forrige Rekordindehaver var Kaptajn 
Kaitanov, der har sprunget fra 11.037 
m, og han har i det svenske Blad 
>Flygning< skrevet en meget interes
sant Beretning om sin Træning til dis
se Udspring fra Stratosfæren. 

Kaitanov skriver, at hvis man een 
Gang har fløjet i Stratosfæren, saa bar 
man ingen Ro paa sig, førend man 
kommer derop igen. Stratosfæren er 
for Flyveren, hvad Polaregnene er for 
Polarforskeren. Kait:mov havde fore
taget over fire Hundrede Faldskærms
udspring, da han søgte Myndigheder
ne om Tilladelse til at maatte foreta
ge et Udspring fra Stratosfæren, og i 
den mellemliggende Tid trænede han 
ivrigt, dels med Flyvninger til 9000 m, 
og dels med Træning i Lavtrykskam
meret for at prøve forskellige Iltappa
rater og Flyverdragter. 

Tilsidst havde han sammen med en 
Flyver trænet saa mange Gange, at 
han betragtede Dagens Ophold i Lav
trykskammeret som en Rutinesag. Un
der den sidste Prøve gjorde de en lille 
interessant Iagttagelse i Prøvekamme
ret. De havde sat sig til Rette og hav
de Iltmaskerne paa, hvorefter den 
kontrollerende Læge, Dr. Elkin, paa
begyndte Prøven. I samme Øjeblik 
lagde de Mærke til en Flue, der aaben
bart var kommet ind i Prøvekamme
ret, da Lemmen stod aaben. Højde-
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maaleren viste 1000 m, 1200, 1700, 
2000 m. I Begyndelsen opførte Fluen 
sig, som om den var født i Prøvekam
meret, fortæller Kaitanov. Den kravle
de rundt og fløj omkring, som om den 
befandt sig i en Stue. Men da de var 
naaet 8000 m, begyndte Fluen at miste 
Humøret. Naar de slog efter den med 
Haanden, løftede den sig næppe nok 
en halv Meter, og da de lidt senere 
gentog Eksperimentet, >baskede< den 
ivrigt med Vingerne, men den kunde 
ikke hæve sig fra Gulvet. I 10.000 m 
stak Kaitanov en Finger ben imod 
den. den gjorde et krampagtigt Forsøg 
paa at løfte sig, men blev saa liggende 
paa Maven. Nu var den kommet saa 
højt tilvejrs, at den ikke kunde mere. 

Efter et Par Minutters Forløb pege
de Højdemaalerens Viser paa 12.000 
m. Viseren bevægede sig stadigt, og nu 
begyndte de to Mænd at kunde mærke 
Højden. Det var anstrengende at træk
ke Vejret; de havde nemlig sat sig for, 
at de i denne Højde vilde foretage vis
se ret anstrengende Bevægelser, fordi 
der fra Faldskærmsudspringerens 
Side kræves en ikke ringe fysisk An
strengelse for at komme ud af Maski
nen. Det kneb allerede med at rejse 
sig fra en Stol; Benene vilde ikke rig
tig følge med, og Hjertet bankede som 
efter en længere Løbetur. 

- Men op kom jeg, siger Kaitanov, 
og jeg forsøgte ogsaa at sætte mig ned 
igen. Endnu engang anstrengte jeg 
mig til det yderste, og bevægede lang
somt Kro'ppen ned imod Stolen. Da 
jeg havde sat mig, dunkede Hjertet, 
som om det skulde sprænges; det flim
rede for mine Øjne, og da jeg tog Pul
sen, slog den 135 Slag i Minuttet. Vi 
blev i 14.000 m nogle Minutter, og der
efter gav jeg Tegn til at paabegynde 
Nedstigningen. -

Nogle Dage senere foretog Kaitanov 
et Prøveudspring fra ca. 10.000 m, 
uden forsinket Udløsning af Skærmen, 
og det bekom ham mindre godt. Han 
fortæller selv herom: 

- Alt gik godt de første 2000 m, 
men saa kom jeg pludseligt ind i en 
Kastevind, der slyngede mig frem og 
tilbage. Efter 10 Minutters Forløb var 
jeg helt ør i Hovedet af de voldsomme 
Svingninger, som ogsaa virkede vold
somt paa Hjertet. Jeg kunde mærke, at 
jea begyndte at blive sya. I Beandel-

sen kunde jeg bekæmpe det, men in
den ret længe var jeg fuldkommen 
hjælpeløs. Jeg kunde mærke, jeg skul
de kaste op, og min eneste Tanke var 
at faa Iltmasken revet af. Næppe var 
det lykkedes, førend jeg fik de frygte
ligste Opkastninger; det stod som et 
Springvand ud af Munden, og;saa mi
stede jeg enhver Smule Viljekraft, jeg 
havde tilbage. 

Lander jeg mon snart? var min ene
ste Tanke. 

Der havde aldrig tidligere været saa 
langt ned til Jorden. Jeg var halvt be
vidstløs, men jeg samlede mine sidste 
Kræfter, og forberedte mig paa Lan
dingen. Derefter mærkede jeg et vold
somt Stød. 

Endelig var jeg paa Jorden! Jeg 
faldt om i Græsset. Som i en Drøm 
kunde jeg se en Bil komme kørende 
hen imod mig, og saa sortnede det 
hele for mig. Lægerne fik imidlertid 
snart Liv i mig igen, og saa skyndte 
vi os tilbage til Flyvepladsen for at 
undersøge, hvad Barografen havde at 
sige. Men det var en værre Tur. 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 
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Et Amfibie-Svæveplan. m løftede Svæveplanet s ig, og det steg 
til ca. 250 m. 

Det siges, at Jachtmann har faaet 
Ideen til at bygge sit Amfibie-Svæve
plan, da han deltog som Flyver i den 
tyske Svæveflyverekspedition, der i 
1936 besøgte Sverrig. 

Danmarks tekniske Højskole opretter 
Lektorat i Flyveteknik. 

DEN tekniske Højskoles længe næ
rede Ønske om at faa oprettet et 

særligt Lektorat i Flyveteknik, er nu 
gaaet i Opfyldelse, idet Undervis
ningsministeriet har beskikket Civil
ingeniør H. H. Schou som Lektor i 
Aeroplanlære, foreløbig for et Tids
rum af et Aar fra 1. Oktober 1940 at 
regne. 

Amfibiesvæveplanet slæbes til Startpladsen af en Motorbaad. 
Civilingeniør Schou har tidligere 

sammen med Dr. techn., Landsrets
sagfører Leo Damm, været Lærer ved 
Undervisning i Flyveteknik, som den 
tekniske Højskole gennemførte ved 
Støtte fra Otto Mønsted-Fondet. 

T UITHANSAs Personale, der har op
L rettet deres egen Svæveflyvergrup
pe, har paa eget Værksted i Berlin 
bygget et Amfibie-Svæveplan, som har 
været ude paa sine første Flyvninger. 

Ophavsmanden til denne Nykon
struktion er Svæveflyvelæreren og 
Verdensrekordflyveren Jachtmann 
samt Ingeniør Roth frå Darmstadt. Et 
Amfibie-Svæveplan er vel i sig selv in
gen Nyhed, men de tidligere Konstruk
tioner »Seadler« og »Silvermowec m. 
fl. var egentlig mere Søsvæveplaner 
end Amfibier, selv om man kunde lan
de med dem paa Landjorden. Noget 
helt nyt er derimod Løsningen af 
Startproblemet uden at skulle anvende 
hurtige, benzinslugende Racerbaade el• 
ler Slæb efter Søflyvemaskine. Man 
har simpelt hen anbragt et Spil inde 
paa Strandbredden, og det er baade 
en praktisk og økonomisk Løsning. 
For at forhindre Slæbewiren i at syn
ke for dybt, har man forsynet den 
med et Antal Flydere, idet den af Wi
ren, der er nærmest Svæveplanet, paa 
en Længde af ca. 100 m er blevet for
synet med specielt imprægnerede Bal
saflydere. Med en Wirelængde paa 600 
- 700 m opnaas let en Højde paa 250 m. 

>Jacht 71<, som Typen kaldes, har 
Støttepontoner paa begge Planhalvde
le, og den baadformede Krop er for
neden udstyret med en Landingsski. 
Bæreplanet minder om Rhønsperber, 
men Profilet synes at være noget tyn
dere. Kroppens bageste Del, Højderor 
og Sideror ligner meget DFS-Olym
pia. 

Ved den første Prøveflyvning var 
man meget spændt paa Starten, der 

tidligere har voldt mange Vanskelighe
der med lignende Svæveplantyper. 
men allerede efter at være slæbt 8- 10 

Fra Dansk Svæveflyver Union 

D EN 7. Oktober 1940 genoptog SI a -
g e 1 s e F 1 y v e k 1 u b Flyvningen. I 

Løbet af Sommeren har Klubbens 3 Svæ
veplaner faaet et grundigt Eftersyn. 
I Juledagene blev der trænet særlig kraf
tigt og ikke mindre end 6 af Flyverne af
lagde Certifikatprøver. Harry Nielsen fik 
•B• Nr. 84 og Helge Jensen, Christian 
Hansen, Johannes Bisted, Henning Peder
sen og Carl W. Carlsen bestod A-Prøven 
(Nr. 171- 175). 

lait er der paa den korte Tid foretaget 
187 Starter. 

Unionen lykønsker til det smukke Re
sultat. 

* 
ons. OBS. 

Klubberne bedes undersøge, om samt
lige Godkendelsesbeviser for Svæveplaner 
saavel som for Flyveledere er i Ord'en. 

Slagelse Flyveklubs tre Skoleglidere: En Zøgling med Stræbere og Baad, en 
Stamer-Lippisch, og en Stamer med Stræbere og Kabine. 
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Termisk 
(fortsat.) 

S KYOPVINDEN spiller en ganske 
særlig Rolle for Højdeflyvning, for 

det er yderst sjældent, at en tør ter
misk Opvind er stærk nok til at støde 
igennem el Inversionslag. Derimod 
oplever man Gang paa Gang, at Op
vinden i Tordenskyer gaar lige igen
nem. 

Ved Inversionslag forslaar man et 
Lufllag, i hvilket Temperaturen vok
ser med Hojden i Stedet for som nor
malt al aftage. 

De forskellige Luftlags Temperatur 
er af den største Betydning for den 
,·ertikale Bevægelse i Luften. 

Hvis man f. Eks. har en Luftmasse, 
i hvilken Temperaturen aftager lang
sommere opefter end i den omgiven
de Luft, saa vil denne Luftmasse be
finde sig i labil Ligevægt og vil kun 
behøve en Impuls til Stigning for at 
rorts:elle denne Stigning. En saadan 
Impuls kan den for Eksempel faa, 
naar den med Vindbevægelsen føres 
ind mod og op over en Skrænt. Del
le Forhold forklarer flere mystiske 
Titrælde af Termik, f. Eks. Vinterter
mik og Aftentermik m. fl. 

Aftentermik. 
Den kendteste Form for denne Ter

mik, er den saakaldte Aftentermik. 

Enhver erfaren Svæveflyver ved, at 
Vinden fuldstændig kan lægge sig 
hcnad Aften paa Dage, hvor den har 
været mere end kraftig nok til 
Skræntflyvning. Enhver der starter 
paa delle Tidspunkt i Højde med 
Skræntkanten, sakker uvægerligt 
igennem, selv om han er nok saa dyg
tig, og selv om han sidder i det fine
ste Svæveplan, der findes, medens 
Kammeraterne, der er startet tidlige
re, uanfægtede fortsælter deres ele
gante Ottetaller højt oppe over 
Skrænten, selv om de flyver i almin
delige Overgangsplaner. 

Den Varme, der i Dagens Løb er 
opsamlet i Bevoksningen paa Skræn
ten, afgives om Aftenen og danner et 
svagt Opvindsfelt, der dog ikke er 
stærkt nok til at bære et Svæveplan, 
men Bevægelsen er tilstrækkelig til 
at starte de labile Luftmasser, der saa 
fortsætter hurtigere og hurtigere op 
til en vis Højde. l\Ian har oplevet, at 
Svæveplaner paa denne Maade midt 
om Natten er steget over 1000 Meter 
til vejrs. 

Flyvning. 
Termikflyvningens Teknik. 

Den termiske Opvind gør det mu
ligt for Svæveflyveren at holde sig i 
Luften uafhængig af Terrainforhold 
og Vindretning. 

Den almindeligste Startmetode til 
termisk Flyvning er Flyvemaskine
slæb. En af Slæbepilotens vigtigste 
Opgaver er at lede Svæveplanet hen i 
Nærheden af Opvindsfelter, allerhelst 

kONOl:NSATiot1< BAS is --- - ---- ~ -- -

GLiDEFLUG-T 

- - --

Hvis man er heldig, faar man straks 
sin Cirkel anbragt rigtigt i Termik
ken. Dette viser sig ved, al Stignin
gen er nogenlunde ensartet hele Vejen 
rundt. Hvis man derimod ser, at man 
paa en Del af Cirkelen har Nul paa c;it 
Variometer eller endog under Nul, 
altsaa Synken, forskyder man Cirke
len til den Side, hvor Variometret vi
ste den største Stigning. 

Hvis man blot lige har strejfet Op
vindsfeltet og ved at kredse til ven
stre (interessant nok kan de fle~te 
bedst lide Venstresving og lægger sig 

I • 
T'SIVllfl I( 

SKOV 

El Suæueplans Bane op igennem en Termikboble. 

midt ind i et. Det er bl. a. derfor af 
Vigtighed, at Slæbepiloten ogsaa selv 
har Kendskab til Svæveflyvning, og 
helst skal han have et Variometer i 
sin Maskine, cl Instrument, der regi
strerer, hvor meget man stiger eller 
synker pr. Sekund, og som er aldeles 
uundværligt for Svæveflyveren, hvis 
han vil flyve termisk. Det hører 
imidlertid ikke til den almindelige 
Instrumentudrustning en mindre 
Flyvemaskine. 

Man kan ogsaa begynde en termisk 
Flyvning i Fortsættelse af Skrænt
flyvning, og det har lejlighedsvis vist 
sig, at det er muligt at fange Termik fra 
en Spilstart. I alle Tilfælde skal man, 
saa snart man har konstateret Stig
ning paa sit Variometer, og man er 
fri af Slæbewiren, lægge Svæveplanet 
ind i et Sving og begynde at kredse. 
Det vil sige, for ikke straks at vende 
ud af Opvindsfeltet igen, venter man 
et Sekund eller to, indtil man mener 
at være i Opvindsfeltets Midte, og saa 
først begynder man Kredsninaen. 

uvilkaarligt til den Side) er kommet 
ud af det, forsøger man omgaaende 
en Kreds til højre. 

Naar man har faaet anbragt sine 
Cirkler rigtigt i Termikken, gælder 
det om at flyve dem saa korrekt som 
muligt, for ikke at ødsle unødvendigt 
med Højden. En berømt Svæveflyver 
sagde engang til mig, at af alle Fi
gurer, de sværeste Kunstflyvninger 
iberegnet, var den vanskeligste en 
Række fuldkommen korrekt udførte 
Cirkler. Det lyder utroligt, men naar 
man først har forsøgt sig i Termik
ken, forstaar man, at der kan være 
noget om det. 

Opvindsfeltets Udstrækning er na
turligvis bestemmende for, hvor store 
Cirklerne skal være. Undertiden har 
man god Plads, og man kan i al Ma
gelighed flyve store flade Kredse, til 
andre Tider maa man ty til Stejlkur
ver for at holde sig indenfor Termik
ken. Kurvetekniken er derfor meget 
vigtig. 

(Fortsætte• I næ1te Nr.) 



FLYVERTROPPERNES 
SOLDATERFORENING 

.MEDDELELSER, 

KLUBAFTEN afholdes den første 
Tirsdag i hver Maaned i Køben

havn i Foreningens Lokaler paa 
Thorvaldsensvej 13. - Indmeldelser 
modtages paa alle Ugens Hverdage ved 
at ringe til Kontoret Eva 5713 og op
give de fornødne Oplysninger (Kon
tortid 18- 19). 

Medlemmer, som kunde ønske at 
indsende Stctf til Foreningen, kan 
sende dette til H. Walthing, Thorvald
sensvej 13, Kbhvn. V., inden d. 10. i 
hver Maaned. 

Det er med megen Glæde, vi kan 
notere, at der vedblivende er stor Til
gang af nye Medlemmer, inden ret 
længe kan vi sige, at vi har rundet det 
første store Tal. Blandt den senere 
Tids mange Indmeldelser kan vi med 
særlig Glæde hilse to ældre Spldater
kammerater Velkommen, fra Aargan
gene 1922- 28, F-S 1309 22 og F-S 
612-28. 

Flyvertroppernes Soldaterforening 
ønsker alle Officerer og Menige et 
godt Nytaar, i Haab om god Frem• 
gang for Foreningen i 1941. 

NYE REKORDER. 
Klasse 7. Den 31. Dec. 1940 fløj Ejnar 

Holm fra Modelflyveklubben Cirrus l 
Min. 25 Sek. i Øregaard Gymnasiums 
Aula. Mikromodellen var en Selvkon
struktion med 60 cm Spændv., og Væg
ten var 3 Gram. 

FRITIDS-SPORTEN'8 

Mikrofilm er bedst 
Føres i klar og rød Farve 

pr. Glas 1,10 Kr. 

FRITIDS-SPORTEN 
Gothersgade 151 København K. 

DANSK MODELFLYVER 
FORBUND 

Adresse: Mariendalsvej 66, København F. 

ODENSE MODELFLYVEKLUB. 

SØNDAG den 15. December 1940 fløj 
Med'lemmer fra OM-F Hangflyvning 

paa Brændholt Bjerg. Vejret var meget 
fint, det var næsten for stille. Der blev 
opnaaet flere Flyvninger over 2 Minutter, 
den største Tid var 2 Min. 56.0 Sek. 

Klubben havde indbudt , Fredericia Il •, 
Assens Modelflyveklub og Svendborg Mo
delflyveklub til et Julestævne, men fik Af
bud' og maatte saa holde Konkurrence 
med sig selv. 

Torsdag d. 26. blev det imidlertid ikke 
til noget paa Grund af daarligt Vejr. Hen 
paa Eftermiddagen klarede Vejret d'og 
op, og der blev afholdt en Vandringskon
kurrence med Svævemodeller. Først blev 
der fløjet over en 1,5 km lang Bane. 

Nr. 1: Per Weishaupt med en Prit
schow, der er ombygget til Svævemodel, 
51 Starter. 

Nr. 2: G. Binderkrantz med en 5elv
konstrueret Svævemodel, 54 Starter. 

Svend Skou og Willy Olsen, der begge 
fløj med selvkonstruerede Svævemodel
ler, ened'es om 3. Pladsen med hver 56 
Starter. 

Dernæst blev der fløjet over en Bane 
paa 0,75 km. Her vandt ligeledes Per 
Weishaupt. 

Det beslutted'cs at udsætte Julekonkur
rencen til Søndag d. 22.- 12., hvor Vejret 
heller ikke var saa godt; men alligevel 
startede nogle raske Modelflyvere til 
Brændholt trods Regn og Storm. 

Der blev kun fløjet i en Klasse, hvor 
Resultaterne var: 

Nr. 1: Per Weishaupt, Pritschow, 25,7 Sek. 
Nr. 2: S. Skou, S. S. • Weihe •, 24,8 Sek. 
Nr. :-i: Willy Olsen, •.Janus 3 •, 17,6 Sek. 

* 
t 

FORBUNDETS BESTYRELSE. 

D EN 15. Januar 1941 blev der afholdt 
Bestyrelsesmøde for at tage Stilling 

til d'e indkomne Forslag til Valg af Be
styrelse ved den kommende Generalfor
samling den 26. Januar. 

Da Resultatet af den skriftlige Afstem
ning blev en afgjort Majoritet til Fordel 
for Oppositionens foreslaaede og i Odense 
ulovligt valgte Bestyrelse, blev det, for at 
spare de i Provinsen boende Medlemmer 
for unødvendige Rejseudgifter, ved'taget 
at anerkende denne Bestyrelse og aflyse 
Generalforsamlingen den 26. Januar. 

B e s t y r e 1 s e n. 

10 Danmarksrekorder anerkendt med SV-Hl 
149 cm Modellen, hvormed Vanløse Modelflyveklub op
naaede en kontrolleret Flyvetld paa over 42 Minutter, inden 
den forsvandt ud af Sigte. Det er den, De skal og kan 

bygge. Tegning 2.00 • Byggesæt 3.86. 

DANSK MODBLPLYVBINDUSTRI • SKJBRN 

Tyske Modelrekorder. 
Den 1. Oktober 1940 saa den tyske Re

kordliste for Modelflyvning saaledes ud. 

SV ÆVEMODELLER: 
Haandstart Distance, W. Saerbeck" 

43.000 m. 
Haandstart Tid, E. Bellaire, 20 Min. 13 

Sek. 
Højstart Distance, W. Bretfeld, 91.200 m. 
Højstart Tid, W. Probst, 1 Time 6 Min. 

15 Sek. 

HALELØSE SV ÆVEMODELLER: 
Haand'start Distance, A. Hermann, 

2.375 m. 
Haandstart Tid, K. Schmidtberg, 31 Min. 

41 Sek. 
Højstart Distance, H. Kolenda, 10.-100 m. 
Højstart Tid, H. Kolenda, 11 Min ... Sch. 

GUMMIMOTORMODELLER: 
Jordstart Distance, W. Bauer, 1.030 m. 
Jordstart Tid, H. Kermess, 17 Min. 47 

Sek. 
Haandstart Distance, 0. Michalicka, 

24.000 m. · 
Haandstart Tid, A. Lippmann, 1 Time 

8 Min. 

BENZINMOTORMODELLER 
(uden »Timere): 

Jordstart Distance, G. Hall, 112.400 m. 
Jordstart Tid, J. Schmidt, 1 Time 15 Min. 

33 Sek. 

GUMMIMOTORMODELLER: 
Vandstart Tid, H. Hebe!, 15 Min. 14 Sek. 

VINGESLAGSMODELLER med 
BENZINMOTOR: 

Jordstart Tid, A. Lippisch, 4 Min. 15 Sek. 
Haandstart Tid, A. Lippisch, 16 Min. 

8 Sek. 

MIKROMODELLER: 
Haandstart Tid, H. J. Mischke, 12 Min 

27 Sek. 
De opnaaede Præstationer er alle me

get fine, navnlig synes Haandstartpræsta
tionerne for Svævemodellerne imponene
rende, men Grund'en hertil er, at disse 
Haandstarter foretages i Bjergterræner, 
hvor Modellerne startes fra betydelig 
Højde. 

Endvidere lægger man Mærke til Vand
starlrckordeu for Gummimotormodeller. 
Det i denne Klasse opnaaede Resultat 15 
i\lin. 42 Sek. er meget smukt. 

Ogsna Tid'erne for Vingeslagsmodeller 
med Beninmotor er meget fine, men man 
kender herhjemme for lidt til disse Mo
deller til rigtigt at kunne bedømme Præ
stationerne. Lippisch's Vingeslagsml'del 
er forsynet med faste Planer, og Vinger
ne sidder i Modellens Forende, og virker 
nærmes t som Propellen paa en almind'<' 
li!! Motor-Model. 

Flyvningen paa 12 1h Minut med Mikro
model er ogsaa god, men ligger dog un
der Halvdelen af den amerikanske Re
kord, der er pna ca. 30 Minutter. Der er 
i den sidste Tid' sporet stor Interesse for 
Mikromodeller her i Landet, og Flyve
tiderne er blevet meget forbedrede, men 
vi har dog langt igen, før vi naar 30 Mi
nutter. 
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Lundtoftestævnet 15. December 1940 
SØNDAG den 15. Dec. Kl. 10,30 af- . 

holdtes paa Initiativ af fire kø
benhavnske Klubber et stort Model
flyvestævne paa Lundtofte Flyve
plads. Der var mødt 50 Deltagere fra 
8 nordsjællandske Klubber. Stævnet 
fik el meget heldigt Forløb. Der var 
meget faa Havarier, og Vejret var ef
ter Aarstiden ret godt, - Solskin, 
Blæst og ca. 3 Grader Frost. 

Som Konkurrenceledere for Motor
og Svævemodeller var henholdsvis 
Jørgen Dommergaard og Sven Wier 
Bang. Hver Deltager skulde gennem
føre 3 Flyvninger, og det lykkedes at 
naa de ca. 150 Starter paa 41,'~ Time. 
\'inderliden blev Gennemsnittet af 
de tre Flyvninger. 

Motormodellerne blev haandstarlet 
og Svævemodellerne blev højstartet 
med indtil 150 m Snor. Del er værd 
al bemærke, at Modellerne, trods det, 
al det i lang Tid ikke har været Vejr 
til at trimme dem i, fløj godt. Der 
sporedes lidt svag Termik enkelte 
Gange, men det var kun Modellerne 
med meget lille Synkehastighed og 
Planbelastning, der nød godt af den. 

1 Klasse A (Motormodeller under 
100 cm Spv.) var der ret stor Delta
gelse, og næsten alle Modellerne fløj 
godt, trods ringe Tid til Trimning. 
Vinderen i denne Klasse, Jørgen Chri
stiansen fra Condor, havde bygget en 
l\lodel med Tip-Plader, og Modellen 
Yisle trods Loop og andre Kunstflyv
ningsnumre, meget gode Flyveegen
~kaber. Svend Aage .Jensen, Termik, 
der fik Andenpladsen, var kun to 
Sek. under Christiansens Tid. Han vi
ste en Række fine Flyvninger med 
den svenske Tip-Top paa 75 cm Spv. 

r Klasse B (Motormodeller over 100 
cm. Spv. ) blev der budt paa meget 
fine Flyvninger. Frank Hendrik fra 

Windby, der blev Nr. 1 og P. Christi
ansen, Condor, der blev Nr. 2, præ
sterede glimrende Flyvninger med 
deres Wakefieldmodeller med 2-bla
dede fældbare Propeller. Frank Hen
drick blev samme Dag Eliteflyver med 
,;in Model P. K. 16 (Konstrueret af 
Paul Kuniss, Windy) . Modellen havde 
glimrende Stigeevne og ringe Synke
hastighed under Glideflyvningen. Eli
teflyvertiderne blev 1 M. 33 Sek. - 1 
M. 50,2 Sek. - og 2 M. 15 Sek. 

I Klasse C ( Svævemodeller under 
100 cm Spv.) var der ikke saa stor 
Deltagelse, men der opnaaedes ret 
gode Tider. Nr. 1 blev Jørgen Larsen, 
Cirrus, med en ualmindelig smukt 
bygget F. J. la. Det er første Gang, at 
den nye F . J. la har bevist sine gode 
Flyveegenskaber paa el Stævne. Nr. 
2 blev J. I. Olsen fra Københavns Mo
delflyver Klub med en Selvkonstruk
tion. Den var beklædt med rød Silke 
og havde Planbelasln. 15. 

I Klasse D (Svævemodeller mellem 
100 og 150 cm Spv.) var der meget 
stor Deltagelse. Resultatet blev, at In
geniør E. Monberg fra Københavns 
Modelflyver Klub blev Nr. 1 med el 
Gennemsnit paa 2 Min. 44,7 Sek. Mon
bergs Model E. M. 7 var overordent
litg smukt bygget. Planet havde Ører 
og var forsynet med Grant V-8 Profil. 
Nr. 2 blev Svend Thomsen, ligeledes 
fra K. M. K., med en meget velflyven
de Selvkonstruktion. 

I Klasse E ( Svævemodeller over 
150 cm Spv.) var der 10 Deltagere og 
de 8 gennemrt,rte alle tre Flyvninger. 
Der stod en haard Kamp mellem Chr. 
Zøylner og Jørgen Dommergaard , 
(begge fra 0 . Z.) om 1. Pladsen. Zøyl
ner vandt med 1,3 Sek. mere end 
Dommergaard. Zøylners Model C. Z. 
(i var bygget til Kompasstyring, der 

dog ikke brugtes under Stævnet. Mo
dellen havde Spv. 2(i0 cm. Planareal 
74 cm~, Profil Gøttingen 497 og Pibl. 
16. Dommergaards Model J-D-35 hav
de Spv. 252 cm, Sideforh. 1 :13. Pibl. 
16, og havde Kurveudløsning. Der var 
Tipplader paa Halebenet til Stabilise
ring under Højstart. Planprofilet var 
R. A. F. 32. 

Vinderlisten saa saaledes ud: 

-Klusse A. 
1. .Jørgen Christiansen, Condor. 

Selvkonst. 51,9 Sek. 
Bed. Tid: 1 M. 2 Sek. 

2. Svend Aage .Jensen, Termik. 
Tip Top 49,9 Sek. 

3. ,Jørgen Larsen, Cirrus. 
N-H-15 48,8 Sek. 

Klusse B. 
I. Frank Hendrick, Windy. 

P-K-16 1 Min. 24,3 Sek. 
Bed. Tid : 1 M. 50,2 Sek. 

2. P. Christiansen, Condor. 
X-P-17 1 Min. 19,3 Sek. 

:I. Erik Bugge, Slratus. 
Selvkonst. 53, 7 Sek. 

Klusse C. 

1. .Jørgen Lursen, Cirrus. 
F -.J-111. 1 Min. 07,1 Sek. 
Bed. Tid': 1 Min. 49,3 Sek. 

2. ,J. I. Olsen, K M K. 
.J -1-O. 4!1,8 Sek. 

:1. llcning Thrane, K M K. 
T iger. 31,8 Sek. 

Klussc D. 
I . E. i\lonbcrg, K M K. 

E-i\1 -7. 2 Min. 44,7 Sek. 
Bed. Tid : 3 Min. 46,7 Sek. 

2. Svend Thomnsen, K M K. 
News 5. 2 Min. 30,3 Sek. 

:i. J. I. Olsen, K M K . 
.J-1-O. 1 Min . 4 Sek. 

Klusse E: 
1. Chr. Zuylner, OZ. 

C-Z-li. :J Min . 22,0 Sek . 
Bed. Tid : 3 Min. 33,0 Sek. 

2. .Toriicn Dommergnard, OZ. 
.l-D-:J5. 3 Min. 20,7 Sek. 
Bed. Tid: 4 Min. 5,8 Sek. 

:1. F rnnk Ilenclrick, Windy. 
Sc lvkonst. 2 Min. 36,6 Sek. 

.Jørgen Dommerguurd. 

Motormodellen H. S. 8 ))s Fl 2« Spændvidde . . . . • . • • . • . . . . 71 cm Uper YV Byggeøat med Tegning . . .... Kr. 4.50 
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Materlaleøat med Tegning i fuld Størrelse 
og udførlig Ryggevejledning . . . Kr. 4.25 
Te_gnln11 I fuld Størrelse med udførlig Bygge
,·eJledning . . . . . . . . . . . . • . Kr. 1.50 

Motormodellen W 7 Kr. 2.85 
T,omplet i Æske - klar til at flyve 

Stratosvæver Kr. 1.25 
Komplet i Æske - klar til at flyve 

» F Ly V 1 (( Spændvidde . . . . . . . . . . . . . . . 49 cm 
Tegning . ...... . .. .. ... . Kr 0.25 
BJDeø•t med Tegning . . . . . . Kr 2.85 
Fardlg Model . . . . . . . . . . . . Kr. 5.00 

Fardlg Model . . . . . . . . . . . . Kr. 6.85 

,.,.s W 12« Spændvidde . . . . . . . . . . . . . . . 97 cm ,, Uper Plnnbeinstnlng . . . . . . . . . en. 15 g/dm• 
Byggesat med Tegning . . . . . . Kr. 6.00 
Fardlg Model . . . . . . . . . . . Kr. 18,00 

»W 17« Spændvidde. . • . . . . . . . . . . . . 145 cm 
Plnnbclnstning . • . . . . . • . . cu. 18 g/ctm= 
BJllle• a,t med Tegning .. ... Kr. 12.75 
Fardlg Model . . . . . . . . . . . Kr. :U.00 

~fnn behøver ikke ni skrive efter ,FLYV, 
og • W • lllodcller - De knn købes hos næsten 
alle Sports- og Legetøjsforhnndlere snmt 

Bog- og Pnplrhnndlere. 

En uros : ERIK WILLUMSEN 
PIIHtrmde 311 - København K 

Tlf. Central 9230 



Dansk Modelflyver Forbunds Indendørs,Konkurrence 
i Forum. 

I Samarbejde med >Berlingske Ti
dende< indbød Dansk Modelflyver· 

Forbund umiddelbart før Jul alle 
Sjællands Modelflyveklubber til et 
stort Indendørsstævne i Forum Søn
dag den 29. December. 

Der var opstillet følgende Konkur
renceklasser: 
1) Motormodeller under 100 cm 

Spændvidde, Jordstart Tid. 
2) Skala-Halvskalamodeller 100 cm 

Spændvidde, Jordstart Tid. 
3) Svævemodeller 100 cm Spænd

vidde, Haandstart Tid. 
4) Mikromodeller, Haandstart Tid. 
Der var ialt tilmeldt 41 Modeller 

til Start, heraf 21 i Klasse 1 - 4 i 
Klasse 2 - 6 i Klasse 3 og 10 i Klas
se 4. 

Følgende 10 Klubber var repræsen
teret: Valby M. F. - Cirrus - Termik, 
Hillerød - Stratus, Glostrup - Ros
kilde M. F. - Globus Aero Klub -
0. Z. Rungsted - Hawk - Valby M. F. 
og Condor, Helsingør. 

Denne Chance til at faa Danmarks 
største Lokale til en Indendørskon
kurrence mente Betstyreisen at maat
te benytte, endskønt Tidsfristen for 
Anmeldelse var meget kort, og Klub
ber udenfor Sjælland var af den 
Grund afskaaret fra Deltagelse. 

Der var i Forum foretaget omfat
tende Afspærringer til Publikum, de 
mange Lamper, der normalt hænger 
ned fra Taget, var trukket op, og der 
var installeret Højtaleranlæg, hvori
gennem de mange Tilskuere blev 
holdt underrettet om Modellerne og 
deres Præstationer. 

Stævnets Forløb var udadtil, og 
dette havde jo særlig Betydning i det
te Tilfælde, yderst vellykket, og Til
skuerne tilkendegav ved flittige Klap
salver, at de var imponerede over 
Modellernes Flyveegenskaber. 

Set fra et Modelflyverstandpunkt 
var Flyvningerne imidlertid knap saa 
straalende, og som det fremgaar af 
Præmielisten, var kun Ejnar Holms 
Resultat bemærkelsesværdigt. 

underholdende for Tilskuerne at se, 
men tydede samtidig paa, at Ejerne 
ikke var fuldt ud fortrolige med 
Trimningen af deres Modeller. 

I Konkurrencens Klasse 2 lykkedes 
det kun en enkelt Model at flyve over 
10 Sek. (der var Minimumstid for 
Præmiering). 

I Klasse 3 kunde man have anvendt 
Højstart med kort Snor i Stedet for 
Haandstart og derved opnaaet bedre 
Resultater samt givet Tilskuerne Ind
blik i, hvordan en Højstart foregaar, 
men desværre havde man ikke tidli
gere haft Lejlighed til at prøve Svæ
vemodeller i Forum og stod derfor 
uden Erfaring. Som Konkurrencen i 
Klasse 3 formede sig, kunde den lige 
saa godt være udført med Ølplatter 
som med Svævemodeller. 

I Klasse 4 udgik ikke mindre end 
6 af de 10 anmeldte Deltagere, fordi 
de spinkle Modeller led Havari inden 
Konkurrencen. Ejnar Holms Model 
fløj roligt og smukt i rigtig >Mikro
Flugt<. Christiansens i\lodel var for 
svag og ustabil til at taale Luftstrøm
ningerne, som de mange Mennesker 
samt et Par aabentstaaende Lemme 
foraarsagede i det store Rum. Flyve
Tiderne paa de øvrige Mikro Modeller 
var ubetydelige. 

Præmielisten saa saaledes ud: 

l(lasse I. 
1. Præmie: Henning Schøder Hawk, 

51,4 Sek. 
2. Præmie: Erik Sørensen, Roskilde 

M. F., 27 Sek. 
3. Præmie: Ernst Olsen, Stratus, 27 Sek. 

Nr. 4: Jørgen Dommergaard, 0. Z., 23 
Sek. 

Nr. 5: Jørgen Larsen, Cirrus, 19,1 Sek. 
(E. Sørensen blev Nr. 2, da han fløj 

21,6 Sek. ved 2 Start, E. Olsen floj 
11,2 Sek.) 

Klasse li. 
1. Præmie Henning Schrøder, Hawk, 

17,8 Sek. 

Klasse Ill. 
1. Præmie: Therkild Andersen, Valby 

M. F., 10 Sek. 
2. Præmie: Erik Sørensen, Roskilde 

M. F., 9,5 Sek. 
3. Præmie: Henning Schrøder, Hawk, 

7,4 Sek. 

Klasse /Ill. 
1. Præmie: Ejnar Holm, Cirrus, 3 

Min. 55 Sek. 
2. Præmie: P. Christiansen, Condor, 

1 Min. 6,4 Sek. 
3. Præmie: Chr. Rødsjer, Valby M.F., 

42,5 Sek. 

Præmierne bestod af Bægre skæn
ket af Berlingske Tidende ( til 1. og 2. 
Præm.) og Flyvebøger skænket af 
>Flyv<. 

Endskønt Konkurrencen saaledes 
ikke bød paa mange Modelflyve-Re
sultater, var den uden Tvivl en glim
rende Propaganda for Sporten, og 
Forbundet kunde samtidig glæde sig 
ved et pænt pkonomisk Overskud. 

M. F. kan uden Tvivl gentage Ar
rangementet hen paa Foraaret, naar 
Forum bliver lidt lunere. Hvis Model
flyverne faar Lejlighed til at træne et 
Par Gange, og man drager Erfarin
ger af Konkurrencen den 29.- 12., er 
Mµlighederne til Stede for et Stævne 
af meget stort Format. 

Grunden hertil er sikkert den, at 
Modelflyvere ikke tidligere har fløjet 
under lignende Forhold. Til Trods for, 
at der er 14 Meter til Forums Tag, 
var der næsten ingen Modeller i Klas
se 1, der kunde flyve indenfor dette 
Rum. Enten blev Modellerne paa Gul
vet og vilde overhovedet ikke i Luf
ten, eller ogsaa steg de i ret Linie lige 
op i Tag eller Vægge. Det var ganske 

Ejnar Holm med sin Mikromodel, hvormed han fløj i 3 Min. 55 Sek. ved Stævnet 
i Forum. 
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Bombeluftfartøjet 

DORNIER DO 215 
forbinder frem ragende Flyveegenskaber ·med 

højeste Kampkraft. Vaabnenes Anbringelse giver 

det bedste Skudfelt i alle Retninger. 

Den helt glasdækkede Kabine rummer hele den 

4 Mand store Besætning, som derfor kan samarbejde 

under ideelle Forhold saavel under Flyvning som i Kamp. 
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Flyvemaskiner 
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AMERIKANSKE STRATOLINERE 
Af KNUD LYBYE 

DA jeg sidste Foraar besøgte U. S. A., 
havde jeg Lejlighed til at træffe 

en Del af de ledende Personlighe
der inden for amerikansk Luftfart, og 
en af dem, jeg fik mest at gøre med, 
var Præsidenten for det store ameri
kanske Luftfartselskab TWA (Trans
continental & Western Air Ine.), Mr. 
Tom B. Wilson. - Jeg havde i Som
meren 1939 haft Lejlighed til at være 
Vært for Mr. Wilson ved en Frokost 
paa Langelinie, da han paa en Lyn
visit i Europa fløj fra Stockholm til 
Berlin, og nu traf jeg ham atter i 
Washington, hvor han ligesom jeg 
førte Forhandlinger med Luftfarts
myndighederne. 

Da Mr. Wilsons Arbejde i Washing
ton var tilendebragt samtidig med, at 
der opstod en Pause i vore Forhand
linger - en Pause, hvori jeg agtede 
at besøge forskellige Fabrikker og stu
dere de amerikanske Luftruter -
fulgtes vi ad op til New York, hvor 
Mr. Wilson gav mig Lejlighed til at 
bese TWA's New-York-Afdeling - jeg 
kan her indskyde, at Selskabets Ho
vedkontor ligger i Kansas City. 

Et Luftfartselskab med et 
Administrationspersonale 

paa 2000. 
For at give et lille Indtryk af hvor 

stort dette Selskab, der er det tredie 
største Luftfartselskab i U. S. A., er, 
kan jeg anføre, at dets Administra
tionspersonale omfatter ca. 2000 Per
soner. - Bl. a. raader Selskabet over 
en Salgsorganisation, der til direkte 
Besøg hos Kundeemner beskæftiger 
over 100 Agenter - heraf alene i New 

York 20 Personer. - Jeg tror imidler
tid, at en saadan direkte Salgsmetode 
ikke umiddelbart kan omplantes til 
europæiske Forhold, hvor den sik
kert vil virke lidt for >smarte. 

Da jeg efter nogle Dages Ophold i 
New York skulde til Californien for 
at besøge Douglas og Lockheedfabrik
kerne i Hollywood, inviterede Selska
bet mig til at benytte en af dets Li
nier fra Atlanterhavet til Stillehavet 
og retur og foreslog mig paa Hjem
vejen at gøre Ophold i Kansas City 
for at studere Selskabets Organisation 
paa selve Hovedstationen. 

Jeg fløj fra New York en Nat Kl. 
11,30 med Selskabets >Sleeper«-Maski
ne - en Douglas DC3 med 8 Køjer og 
7 Siddepladser - og næste Morgen 
ved 8-Tiden ankom vi til Kansas City 
efter at have gjort Landing i Newark, 
Pittsburgh, Dayton, Indianapolis og 
St. Louis. - I Kansas City var der 
en halv Times Ophold, medens Køjer
ne blev ombygget til Siddepladser, og 
derefter gik Turen videre over Wi
chita, Amarillo, Albuquerque, Wins
low, Boulder City til Los Angeles, 
hvortil vi ankom efter 20 1/2 Times 
Flyvning Kl. 17,00 om Eftermiddagen, 
- idet der er 3 Timers Tidsforskel 
mellem Eastern Standard Time og 
Pacific Standard Time. Paa Stræknin
gen mellem Winslow og Boulder City 
foretager Selskabet en Omfl'yvning, 
saaledes at man paa en Strækning af 
ca. 150 km flyver over Grand Canyon, 
National Park - et af de skønneste 
Naturpanoramaer i Verden - og 
umiddelbart før Landingen i Boulder 
City kredsede Maskinen en Gang over 
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Bn TW A Boeing 307 Stratoliner i Luften. 

Boulder Dam, det mægtige Ingeniør
værk, hvor Lake l\lead og Colorado
flodens Vande er dæmmet op for al 
regulere Flodens videre Løb ned igen
nem Arizona og Mexico til dens Ud
løb i den californiske Golf. 

Fra Los Angeles tog jeg til San 
Francisco for at se Pan American Air
ways Basis for Clipper-Flyveruten via 
Hawaii til Hongkong, og derfra gik 
Hjemflyvningen over Fresno - Las 
Vegas, paa hvilken Strækning man 
passerer over Sierra Nevada Bjerge
ne og Valley of Death, som kendes 
bl. a. fra Jack Londons Bog »Dødens 
Dal« ; derfra over Boulder City og vi
dere ad samme Rute, som fulgtes paa 
Udturen. - Kun stoppede jeg op i 
Kansas City for som ovenfor nævnt 
at faa Lejlighed til al studere TWA's 
Hovedkontor og tekniske Organisa
tion. - Med Hensyn til sidstnævnte 
kan jeg fortælle, at del er den mest 
effektive tekniske Organisation, jeg til 
Dato har set, idet man med forholds
vis beskedne Værksteder vedligehol
der en Luflflaade paa: 

10 Sleepers DC 3 
12 Club DC 3 
14 DC 2 

foruden forskellige Specialmaskiner 
- herunder bl. a. en Maskine til me
teorologiske Observationer, idet Vejr
tjenest~n i U. S. A. bestrides af Luft
fartselskaberne selv og ikke af Staten, 
saaledes som det er Tilfældet i Euro
pa. - Selskabet paatænker dog ved 
en forestaaende Udvidelse af Materiel
let at forlægge en Del af den tekniske 
Organisation til den store nye North 
Beach Lufthavn ved New York, hvor 
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Kyst-til -Kyst Ruten har sin ene Ende
station. 

Grundig Undervisning af 
Stewardesser. 

Som et Kuriosum kan jeg fortælle, 
al jeg i Kansas City havde Lejlighed 
til midt i en Undervisningstime al be
søge Selskabets Skole for Stewardes
ser. - Skolen var besogt af en Snes 
unge Piger, der af en ældre, adstadig, 
men uhyre fornemt udseende Dame 
fik Undervisning i almindelig An
stand, og jeg havde Indtryk af, at Læ
rerinden benyttede Afbrydelsen ved 
mit Besøg som el kærkomment Eks
empel paa, hvordan man skulde be
handle en Gæst, for bagefter at kunne 
diskutere Tilfældet med Eleverne ud 
fra rent pædagogiske Synspunkter. -
Selvfølgelig blev der i Amerika ved 
Udvælgelsen af Stewardesser ikke lagt 
den samme Vægt paa Sprogkundska
ber som i Europa, men de fleste kun
de dog et fremmed Sprog - i de fle
ste Tilfælde Spansk - foruden Mo
dersmaalet, og alle var uddannet som 
Nurser. Uddannelsen paa den her om
talte Skole varede 3 Uger, og derefter 
blev hele Holdet sendt til New York 
for hos Elisabeth Arden at gennemgaa 
en Uges supplerende Kursus bl. a. for 
at kunne vælge rigtig Frisure og Teint 
- man maa jo indrømme, at Ameri
kanerne gaar grundigt til Værks. 

Under mit Ophold i Kansas City fik 
jeg bl. a. oplyst, at Selskabet hos 
Boeing Fabrikkerne i Seattle i Nord
californien havde bestilt 5 Stk. Boeing 
B 307 Stratolinere, som skulde kom
me til Levering først paa Sommeren. 
Det havde oprindelig været min Ait 

under mit Ophold i Californien ogsan 
at besøge Seattle, men da der praktisk 
lait var en Dags Flyvning fra Los An
geles til Seattle, der ligger helt oppe 
ved den kanadiske Grænse, naaede jeg 
det ikke og gik saaledes Glip af Lej
ligheden til at se Amerikas mest mo
derne Trafikmaskine -- den Maskine 
iøvrigt, der gav mig den Tanke al 
skrive denne Artikel til »Flyv«, idel 
alt det foranstaaende egentlig først 
faldt mig ind, da jeg gav mig til at 
lænke over Opgaven. 

Den direkte Aarsag var, at jeg for en 
14 Dages Tid siden modtog et Brev fra 
l\lr. Wilson, hvori han fortæller en 
Del om de nye Boeing 307 »Strato
linere«, som Selskabet nu har faaet 
leveret og efter en Række tekniske Flyv
ninger har indsat i regulær Huletrafik. 

Flyvning i 6-7000 m Hø.ide 
i Trykkabiner. 

Da vi herhjemme for Tiden er tem
melig afskaaret fra at følge, hvad der 
hænder i den udenlandske Civilflyv
ning, og da hele Problemet: Flyvning 
i stor Højde, formentlig er forholdsvis 
ukendt for >Flyves Læsere, fik jeg 
den Tanke at viderefortælle Indhol
det af Mr. Wilsons Brev og dertil føje 
nogle Oplysninger om de Problemer, 
der i Almindelighed knytter sig til 
disse Højdeflyvninger. 

Udviklingen inden for Trafikflyv
ningen er stadig gaaet henimod at 
Flyvningen foregaar i større og større 
Højde. - For knap 10 Aar siden var 
den almindelige Flyvehøjde for Luft
ruterne fra 500 til 1000 m, men for 
ca. 5 Aar siden. begyndte man at for
øge Flyvehøjden, idel man gik op til 
en Flyvehøjde paa ca. 3000 m. Dette 
skete for at skaffe Passagererne en 
behageligere Flyvning, idet der i disse 
Højder i Reglen hersker bedre Vejr
forhold end i de lnvere liggende Luft
lag. Selskaberne benyttede dette pro
pagandamæssigt ved at kalde del 
»Overweatherflightsc eller >Solskins
flyvninger«, en Betegnelse, der dog 
ikke er helt rigtig, thi selv om man i 
det store og hele har bedre Vejrfor
hold i en Højde af 3000 m, mnn man 
for at komme helt op over det daar
lige Vejr, en Del højere Lil Vejrs, og 
Betegnelsen er derfor først beretti
get ved de moderne Maskiner, der er 
forsynet med Trykkabiner og kan 
operere i en Højde af 6- 7000 m. Flyv
ning i store Højder har imidlertid og
saa en anden Fordel, idet man igen
nem den tekniske Udvikling af l\foto
rer og Propeller med en bestemt Mo
toreffekt kan opnaa en hurtigere og 



dermed mere økonomisk Flyvning. 
For de i Almindelighed anvendte 'fra
fiktyper kan man stort set regne med 
en Hastighedsforøgelse paa ca. 10 km 
i Timen for hver 1000 m Højdefor
øgelse, d. v. s. ca. 30 km/T paa 3000 m 
Højde, og dette sker uden noget egent
ligt Offer hverken med Hensyn til 
Brændstofforbruget eller forøget Egen
vægt med deraf følgende Formind
skelse af Nyttelasten. 

Ved at gaa videre ad samme Vej og 
forlægge Flyvningen til Substratosfæ
ren vil man, naar Luftfartøjerne, de
res Motorer og Propeller specielt ind
rettes efter disse Forhold, kunne op
naa endnu gunstigere Resultater for 
Civilflyvningen, hvorimod det ikke 
maa anses for sandsynligt, at Trafik
flyvning i Stratosfæren, d. v. s. Flyv
ning over 10- 11.000 m, naar alle 
Forhold tages i Betragtning - herun
der speciel Konstruktion af Luftfar
tøjer og Motorer - vil være hverken 
teknisk eller økonomisk mulig, selv 
om det som bekendt med et Special
luftfartøj er lykkedes at sætte en Høj
derekord, der ligger paa 17 .083 m 
(Mario Pezzi, Italien - den 22.- 10. 
- 1933 med et Caproni 161- Luftfartøj). 

En af Fordelene ved Flyvning i 
Substratosfæren er iøvrigt, at man i 
den Højde ikke er udsat for Kolli
sion med Bjergtoppe - et Forhold 
der f. Elh. for Alpeflyvningerne er af 
overordentlig stor Betydning. - Ved 
Alpeflyvninger maa man op til 5-
!iOOO m Højde, og det har med de nu
værende Maskintyper medført Nød
vendigheden af, at Passagererne igen
nem en særlig Anordning faar tilført 
Ilt. Dette sker i de i Øjeblikket an
vendte Typer ved, at hver Passager 

individuelt betjenes igennem en Ilt
slange. Denne Metode maa imidlertid 
nu anses for forældet, og da For
holdet er det, at Iltindholdet i et vist 
Kvantum Luft altid procentuelt er del 
samme uanset Højden, vil man, saa
fremt man sammentrykker Luften i 
7000 m Højde til samme Tryk som 
ved Havoverfladen, d. v. s. 1 At
mosfæres Tryk eller 1.033 kg pr. cm2, 

opnaa at faa nøjagtig det samme Ilt
kvantum som nede paa Jorden. Man 
har derfor i de nye Stratolinere be
nyttet den Metode, at komprimere den 
omgivende Luft, idet den sendes ind 
i Kabinen, hvorved man har løst 
Spørgsmaalel om Ilttilførsel og samti
dig opnaaet at opfylde et andet Krav, 
som jeg i det efterfølgende skal kom
me ind paa. 

Det vilde nemlig være forkert at 
tro, at man med en tilstrækkelig Til
førsel af Ilt vil kunne stige til en hvil
ken som helst Højde. Videnskaben 
har i en Aarrække beskæftiget sig med 
disse Problemer og er kommet til det 
pudsige Resultat, at hvis man f. Eks. 
stiger til ca. 19.000 m Højde, er Ko
gepunktet for Vand paa Grund af det 
reducede Lufttryk faldet til 37° C, og 
da det menneskelige Legeme bestaar 
af ca. 80 % Vand, og Kogepunktet er 
faldet til Kropstemperaturen, vil den 
menneskelige Organisme paa denne 
Højde sprænges og ødelægges ved at 
Kropsvædskerne koger, - og allerede 
inden vil antagelig en stor Del af 
Kropsvædskerne være fordampet igen
nem Lungerne. 

Foranstaltninge1• til Passagerenes 
Velbefindende. 

For at Passagererne skal befinde 

sig vel, vil det være nødvendigt at 
træffe Foranstaltninger til at Luft
trykket i Kabinen holdes paa samme 
Højde som under normal Flyvning i 
ca. 3000 m eller derunder, og dette er 
da ogsaa Tilfældet i de omtalte Stra
tolinere, idet Luftfartøjets Krop er 
gjort trykfast og lufttæt, og ved Hjælp 
af Kompressorer kan der i Kabinen 
frembringes et Overtryk i Forhold til 
Luften uden om Maskinen. Selv om 
Konstrueringen af saadanne Maskiner 
selvfølgelig har voldt store Vanskelig
heder, fordi Problemet var fuldstæn
dig nyt, har det dog været muligt at 
løse det, og man forudsætter, at der 
i en saadan moderne Maskine kan op-
11aas et Overtryk i Kabinen paa ca. 0.2 
- højst 0.3 Atmosfærer. Denne Tryk
difference tillader en normal Opera
tionshøjde paa mellem 5 og 6000 m. 

Af de Vanskeligheder, som Kon
struktionen af disse specielle Luftfar
tøjer har mødt, kan nævnes: fuld
stændig Tætning af Sammennitnin
ger, hvilket relativt let er opnaaet ved 
at indlægge Gummilister ved de ·sam
mennittede Kanter. Endvidere maa 
Dørene være lufttætte, hvilket man 
har løst ved at give dem koniske I<1a
der og gøre dem oplukkelige indad, 
saaledes at de tætner sig selv ved 
Hjælp af Overtrykket i Kabinen. 

Efter foranstaaende mere almene 
Betragtninger skal jeg gaa over til no
get nærmere at omtale de Stralolinere, 
der anvendes af TWA, og som nylig 
ogsaa er anskaffet af Pan American 
Airways til Brug paa dette Selskabs 
sydamerikanske Ruter. 

Stratolineren (Boeing B 307) er som 
nævnt bygget af Boing Aircraft Plant 
i Sealtle i Nordcalifornien og er i 

Stewardess-Parade! Efter en grundig Uddannelse overtager de unge Stewardesser Ansvaret for Passagerernes Be
kvemmelighed og skiller sig fra deres Opgave med fuldendt Gratie og Sikkerhed. TWA har ialt 175 Stewardesser. 
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Realiteten en Passagerversion af de 
meget omtalte Bombemaskiner >flying 
fortress«. Spændvidden er godt 32 m, 
og Maskinens Tophastighed i normal 
Flyvehøjde er 390 km/T eller 6½ km i 
Minuttet. Ved Flyvning i 10.000 m 
Højde udgør Hastighedsforøgelsen i 
Forhold til Flyvning ved Jorden 34 % 
ved Anvendelse af samme Motoreffekt 
og Propellervirkningsgrad. De 4 Mo
torer er 1100 HK > Wright Cyclone« 
og giver saaledes en maximal He
stekraft paa 4400 HK i Starten, hvil
ket i Forhold til Maskinens 20.430 kg 
Flyvevægt er den højeste HK-Ydelse i 
Forhold ti) Flyvevægt, der nogensin
de er anvendt i commerciel Flyvning. 

Interiøret af Maskinen er det mest 
rummelige og komfortable, der end
nu er set i nogen Landtrafikmaskine. 
Friskluftforsyningen sker ved, at Luf
ten igennem Kanaler i Forkanten af 
Planet føres ind til 2 motordrevne 
Kompressorer, der presser dem ind i 
Kabinen. Den brugte Luft presses ud 
igennem Huller under Sæderne til Ka
naler under Gulvet og derfra ud af 
Maskinen igennem automatisk styrede 
Ventiler. Opvarmningen sker ved at 
lade den friske Luft passere frostfrie 
Dampradiatorer. Der findes to af hin
anden uafhængige Kompressorer og 
Varmeinstallationer, saaledes at pas
sende Kabinetryk og konstant Tempe
ratur til enhver Tid kan holdes. Hver 
af de af hinanden uafhængige Instal
lationer er af tilstrækkelig Kapacitet 
til alene at kunne forsyne Kabinen 
med · Ilt og Lufttryk samt med den 
fornødne Varme. Mekanikerens In
strumentbræt er forsynet med speci
elle Instrumenter til at vise Kabinens 
Tryk, Iltindhold og Temperatur, og 
uafhængigt af den automatiske Regu
lering af Luft kan Flyvemekanikeren 
med Haandkraft betjene Kompressor
systemet, om det skulde være nødven
digt. Kompressorerne forsyner auto-

Luftfartforsikringer 

I 
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overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

malisk Kabinen med 12.75 m3 Luft pr. 
Minut, hvilket er tilstrækkeligt til 40 
Personer, og Luften bliver fuldstæn
dig fornyet hvert 5te Minut. Kabinen, 
der er indrettet for 33 Passagerer, er 
udstyret med al tænkelig Luksus. Den 
indeholder et rummeligt Køkken, et 
stort :.Charmingroom« for de kvinde
lige Passagerer og et komfortabelt 
Paaklædningsrum og Toilet for de 
mandlige Passagerer. Sæderne er pla
ceret med 3 paa den ene Side af Gan
gen og 1 paa den anden Side, og i 
den Side, hvor der findes 3 Sæder, 
kan der indrettes Køjer paa tværs af 
Maskinens Længderetning, hvorimod 
den enkelte Stolerække bibeholdes 
som saadan ogsaa om Natten. Paa 
Natflyvninger kan saaledes transpor
teres 16 Passagerer i Køjer + 9 i Læ
nestolene. Besætningen bestaar af 2 
Piloter, 1 Flyvemekaniker og 2 Ste
wardesser. I Modsætning til i Europa 
findes der ingen Telegrafist om Bord, 
idet man i Amerika anvender Telefo
ni, og Telefonen betjenes af 2den Piloten. 

Lidt om de 5 Stratolineres 
Præstationer. 

lflg. Mr. Wilsons Brev anvendes de 
5 Stratolinere, som TWA hidtil har 
faaet leveret, nu til følgende Opgaver: 

2 Luftfartøjer er indsat paa Ruten 
fra Kyst til Kyst, - en Distance paa 
4.200 km eller mere end Afstanden 
over Atlanterhavet. Derved er denne 
Rutes Flyvetid foreløbig nedsat fra 
20 1/.! Time til 14 Timer. 

1 Luftfartøj anvendes paa Ruten 
New York- Chicago, en Distance paa 
1200 km, svarende til Afstanden Kø
benhavn- Venedig. For iøvrigt at give 
et Begreb om i hvor Udstrækning der 
flyves . i U. S .. A, kan jeg fortælle, at 
Ruten New York- Chicago beflyves 
ikke mindre end 39 Gange i Døgnet i 
hver Retning - det er 93.600 km om 
Dagen alene paa denne Strækning. 

Den 4de Maskine anvendes paa Ru
ten New York- Kansas City, og det 
5te Luftfartøj holdes i Reserve. 

Mr. Wilson udtaler, at han fra et 
teknisk Synspunkt er overordentlig 
tilfreds med Maskinerne, og ang. Pu
blikums Modtagelse af dem kan jeg 
citere følgende Sætning af Mr. Wil
sons Brev: >This new equipment has 
done much to increase the passenger 
travel on our line, and all are high 
in their praise of the added flying 
comfort that these ships provide«. 

Der blev i 1940 i U. S. A. fløjet 
1.634.744.000 Passager/km mod 
1.089.293.000 i 1939 og 765.884.000 i 
1938. Stigningen i udførte Passager/km 
fra 1939 til 1940_:udgør saaledes 50.07 Ofo. 

Af de sidste Oplysninger, som lige 
er kommet mig i Hænde gennem en 
amerikansk Haandbog, fremgaar det 
iøvrigt, at TWA ud over den allerede 
omtalte Maskinpark har afgivet Ordre 
paa yderligere 15 nye 24-Passagerers 
DC3-Maskiner, af hvilke de 9 skulde 
leveres omkring Aarsskiftet og 6 i For-
aaret 1941. Knud Lybye. 

Benyt de vedtagne Betegø 
nelser og Udtryk! 

PAA given Foranledning anmoder 
Redaktionen de Forfattere, der 

indsender tekniske Artikler til FLYV, 
om i fælles Interesse altid at benytte 
de Betegnelser og Udtryk, der er an
givet i Bogen >Fortegnelse over luft
fartstekniske Udtryk og Betegnelser«, 
som blev udgivet af Selskabet og fin
des i FLYV 1931-32. 

Denne Bog er udarbejdet i Overens
stemmelse med de internationale luft
fartstekniske Udtryk, Symboler og Be
tegnelser. 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 

I Flyvemaskiner, I BIier, I det hele taget over, 

alt, hvor en Motor arbejder Side om Side med 

et Radioanlæg, borteliminerer Boach afakmr

mede Tændrør og øvrige Afskmrmnlngsdele alle 

motoriske Forstyrrelser. Ogaaa paa delte Om

raade yder Boech en Indsats, der er anerkendt. 

A/sMAGNETO 
JAGTVEJ 166 - KØBENHAVN N. 

Generalreprmsantanter for 

ROB, BOSCH, a. m. b. H. - STUTTGART 



Sydamerikas. militære Styrke 
. 

DET er kun lidt, der paa denne S·ide 
af Atlanten vides om det latinske 

Amerikas Luftstyrker, og derfor kan 
det have Interesse at læse, hvad et 
amerikanske Ugeblad nylig har skre
vet om de enkelte mellem- og syd
amerikanske Republikers militære 
Styrker. Bladet skriver følgende: 

Jl,l eksiko raader over en Fredshær 
paa 56.000 Mand, - der i Krigstid 
bringes op paa 150.000 Mand, og som 
kan forøges til 1.500.000 Mand. Den 
meksikanske Hær omfatter bl. a. 400 
Generaler. Luftstyrkerne anslaas til 
90 Flyvemaskiner og el Personale paa 
700 Mand. Til Hæren hører et Pan
servognskompagni med seks Panser
vogne, et motoriseret Kompagni og et 
motoriseret Luftværnsbatteri. Gevæ
rer og Maskingeværer fremstilles i 
meksikanske Vaabenfabriker. 

Guatemala har en Hær paa 6000 
Mand og et ubetydeligt Luftvaaben, 
uddannet af franske Instruktører. 1 
KrigsHd kan det opstille 70.000 Mand. 

$t. Salvador raader over en Værne
magt paa 1855 Mand og 8 Flyvema
skiner. 

Honduras har en Hær paa 2000 
Mand og et Luftvaaben paa 19 Flyve
maskiner; den militære Flyveskole 
ledes af en amerikansk Flyverofficer. 

Nicaragua har en Fredshær paa 
3600 Mand og en Reserve paa 4000 
Mand; et Luftvaaben uden Betydning 
og nogle Opklaringsbaade. 

Costa Rica's >Hær« er paa 339 
Mand. 

Panama har ingen Værnemagt. 

Cuba har en godt uddannet >Hær« 
paa 8000 Mand samt en Reserve paa 
48.000 Mand; Marinen tæller 2000 
Mand, 2 Ledsageskabe, 5 Kanonbaade, 
6 Kystbevogtningsskibe og 1 bevæb
net Transportskib. Luftvaabnet tæller 
16 Flyvemaskiner og 116 Mand. 

Santo Domingo raader over en Hær 
paa 3000 Mand; dets Søstridskræfter 
omfatter 4 Kystopklaringsskibe og 1 
Transportskib. 

Haiti har en Politistyrke paa 2.491 
Mand; Instruktører kommer fra U.S.A. 
Det har 2 Kystopklaringsfartøjer, men 
intet Luftvaaben. 

Venezuela har en Fredshær paa 
6000 Mand, et Luftvaaben paa 30 Fly
vemaskiner og en Marine paa 5 Ka
nonbaade. 

Kolumbia er bedre udrustet; 16.000 
Mand plus en Reserve paa 400.000 
Mand; et Luftvaaben paa 90 Flyve
maskiner; dets Søstridskræfter raa
der over 2 nye Torpedobaade, 3 Ka
nonbaade, 3 Kystopklaringsskibe, 12· 
Flodkanonbaade og 2 Transportskibe. 

Ecuador, der ligger ved Panama
kanalzonen, har en Fredshær paa 
7500 Mand og en Krigsstyrke paa 
48.000 Mand. De sidste 15 Aar har 
Ecuador haft Hjælp af italienske In
struktører, men de vendte alle hjem, 
da Krigen udbrød; de er blevet erstat
tet af amerikanske Flyve- og Marine
instruktører. 

Peru har en Hærstyrke paa 12.000 
Mand foruden en Politistyrke paa 
8000 Mand; den tyske General Wil
helm Faupel har forestaaet Tropper
nes Uddannelse. Luftvaabnet, der har 
haft italienske Instruktører, tæller 80 
forældede Flyvemaskiner; Søstrids
kræfterne omfatter 2500 Mand med 2 
Kanonbaade, 2 Torpedobaade og nog
le mindre Skibe. Amerikanske In
struktører er fornylig ankommet til 
Landet. 

Bolivia kan opvise en Fredsstyrke 
paa 5000 Mand og en Krigsstyrke paa 
70.000 Mand; dets Luftvaaben omfat
ter 20 Flyvemaskiner. 

Paraguay har 3000 Mand under 
Fredsforhold og 97.000 i Krig; Sø- og 
Luftstyrkerne er betydningsløse. 

Uruguay har en staaende Hær paa 
8000 Mand samt en republikansk 
Garde paa 5400 Mand. Luftvaabnet 
er under Reorganisering; der er be
villiget en Kredit paa 25 Millioner Kr. 
til en militær Flyveskole og Anskaf
felse af 400 Flyvemaskiner. Marinen 
er uden Betydning. 

Argentina er Sydamerikas første 
Militærmagt, og det raader over Syd
atlantens bedste Flaade, bestaaende af 
2 Slagskibe, 2 tunge Krydsere, 1 let 
Krydser, 16 Torpedobaade, 3 U-Baade 
m. m.; Marinens Personel, indbefattet 
Marinens Flyvevæsen, omfatter 15.000 
Mand plus en Reserve paa 100.000 
Mand. Hæren omfatter en Stamgruppe 
paa 41.000 Mand aktive foruden 

233.000 , Reserve; Hærens Flyvertrop
per angives at have 120 Frontflyve
maskiner, 300 Øvelses- og ældre Fly
vemaskiner, 200 Flyvere og et teknisk 
Personel paa 1800 Mand; Marinens 
Flyvevæsen raader over 50 Luftfar
tøjer. U. S. A. har en Marinedelegation 
i Argentina samt en Flyverkommis
sion. Det argentinske Militærprogram 
regner med en Særudgift paa 225 
Mill. Dollars, og af de nye Pengemid
ler skal 90 Mill. Dollars anvendes til 
Hærens Luftvaaben, der skal gøres til 
det stærkeste i Sydamerika. I Novem
ber 1940 indlededes en Propaganda 
for Uddannelsen af 3000 Reservefly
vere i Løbet af tre Aar. 

Chile har 20.000 Mand regulære 
Tropper, 17.000 >Karabinierer« og en 
Reservestyrke paa 160.000 Mand. Det 
sidste halvt Hundrede Aar har Tysk
land haft den afgørende Indflydelse 
paa Hærens Uddannelse, iindtil Mili
tærkommissionen maatte rejse hjem i 
1939. Luftvaabnet raader over 1360 
Mand, 800 Mand i Reserve og ca. 100 
Flyvemaskiner. I August 1940 bevilli
gedes - et Beløb paa 40 Mill. Dollars, 
der fortrinsvis skulde anvendes til 
Luftvaabnet, bl. a. til Køb af 200 ame
rikanske Jai:rere og Bombeluftfartøjer. 
Den chilensiske Marine omfatter 1 
Slagskib, 3 Krydsere, 8 Torpedobaa
de, 9 U-Baade m. m., 6500 Mand og 
1200 Mand i Kystartilleriet. 

Brasilien har i Fredstid 80.000 
Mand• plus en Reserve paa 161.000 
Mand, en ·Milits paa 64,000 Mand og 
en Mandskabsreserve paa 1.720.000 
Mand; der tilstræbes at have en 
staaende Hær paa 300.000 Mand. En 
fransk Militærkommission er blevet 
erstattet af Amerikanere. Luftvaabnet 
(Hærens og Marinens) omfatter 214 
Flyvemaskiner; 100 Skole- og Træ
ningsmaskiner er bestilt. Søstrids
kræfterne raader over 2 Slagskibe, 2 
mindre Krydsere, 4 Torpedobaade, 8 
Mineudlæggere, 2 Minestrygere m. m. 
Brasilien tilstræber at oprette sin egen 
Rustningsindustri. I September 1940 
blev der oprettet en Faldskærms
fabrik. 

• 
Den amerikanske Beretning slutter 

med at ,sige, at de eneste Lande, der 
har militære Styrker af Betydning, er 
Argentina, Chile og Brasilien, og her
af er Argentina den førende. 
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Nyt italiensk Søluftfartøj »Cant. Z. 511 « 

Cant. Z 511. 

DET firemotorede Søluftfartøj >Cant. 
Z. 511« er konstrueret af Ing. Fil

lippo Zappata og bygget paa Cantieri 
Riuniti Dell' Adriatico's Flyvemaskine
fabrik i Monfalcone. Det er bygget som 
Monoplan med lavtliggende Bæreplan; 
det er udstyret med to Pontoner; som 
Byggemateriale har udelukkende været 
anvendt Letmelallegeringer. 

Det er udstyret med 4 Piaggio >P XII 
RC 35« Motorer og har Metalpropeller 
med stilbare Blade. 

De vigtigste Data er følgende: 

Størrelse. 
Spændvidde: 40,0 m. 
Længde: 28,5 m. 
Højde: 11,0 m. 
Planareal: 195,0 m 2• 

Vægt. 
Tornvægt: 20.460 kg. 
Nyttelast: 13.100 kg. 
Fuldvægt: 33.560 kg. 

Ydelse. 
Mindste Hastighed: 135 km/T. 
Største Hastighed: ca. 420 km/T. 
Marchhastighed: 330 km /T. 
Stigetid til 4000 m: 16 Min. 
Tophøjde: 7000 m. 
Rækkevidde i 4000 m ved March

hastighed (Flyvetid 12 Timer): 4000 km. 

>Cant. Z. 511 « er bygget til Befor
dring af Pasagerer, Post og Gods paa 
oversøiske Strækninger. 

Pontonnerne er saa store, at de raa
der over en stor Opdriftsreserve, der 
tillader Anbringelse af Forankrings
grej, Værktøj og Reservedele. 

Fra det indvendige af Kroppen er 
der gennem Planet og Understellet-s 
Hovedstivere Adgang til Pontonnerne, 
i hvis forreste Del der er saa megen 
Plads, at Mandskabet herfra kan arbej
de under Forankringen. Gennemgan-
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gen i det indvendige af Planet gør det 
ogsaa muligt at faa Adgang til l\foto
rerne under Flyvningen. 

Kroppen er inddelt med et øverste 
Rum og et underste Rum, der benyt
tes som Lastrum for Post og Gods. I 
det øverste Rum er den meget rum
melige Kabine. Bagved Førerrummet 
er der et Rum for Navigatør og Ra
diotelegrafist, og herfra fører der en 
Trappe ned til Lastrummet, hvorfra 
man kan gaa videre gennem Plan og 
Understelsstiver ned i Pontonnen. 
Passagerrummet er indrettet med 4 
Luksuskabiner for ialt 16 Passagerer, 
og her kan indrettes Køjepladser. 

Bagved Kabinen er der Køkken og 
Toiletrum, og den bageste Del af 
Kroppen benyttes til Forraadsmagasin. 

Planet bestaar af 5 Dele, et Midter
stykke, der rummer alle Motorerne, to 
Planhalvdele og Planender. Langs 
med hele Planets Bagkant er der an
bragt Balanceklapper og Bagkants
klapper. 

Luftfartøjet skal være i Besiddelse 
af overordentlig stor Stabilitet og 
Manøvredygtighed paa Vandet, det er 
sødygtigt, og trods sin store l\lasse er 
det let at føre. 

FLYVERTROPPERNES 
SOLDATERFORENING 

ORDINÆR Generalforsamling afholdes 
Torsdag d. 13. Marts Kl. 20 i Restau

rant Slotsgaarden (Frederiksberg Ha
ve), Pile Alle 14 A (Sporvogn fra Cen
trum Linie 15 og 6). 

Dagsorden ifølge Lovene. 
Medlemmerne anmodes om at agi

tere for stor Tilslutning. 

Projekt til et 
Tvillinge-Luftfartøj 

Sin.EN Short-1\fayo Tvillinge-Luftfar
tøjet foretog en Række Flyvninger 

for et Par Aar siden, har der været 
stille om denne mærkelige Form for 
Start af en tungt lastet Flyvemaskine 
( det var en stor 4-rnotoret Short Flyvc
baacl, der startede med et mindre 
4-motoret Luftfartøj paa Ryggen, og 
efter at have naaet en vis Højde gjor
de det øverste Luftfartøj sig fri for 
Forbindelsen med den store Flyve
baad og fortsatte alene mod sit Maal). 
Nu er lignende Planer imidlertid 
fremme igen i England, idet N. Pem
berton-Billing har faaet Ideen til en 
lignende Konstruktion, der skal an
vendes til Start af et tungtlastet Bom
beluftfartøj. P. B. 29, som selve Bom
beluftfartøjet bliver kaldt, skal have 
en Hastighed paa 640 km/T og skal -
efter Beregningerne - kunne tran
sportere en Bombelast paa 4.500 kg 
over en Strækning paa 8000 km. Det 
skal være et tomotoret, midtvinget 
Monoplan, udstyret med Trykpropeller 
og trehjulet Understel; det skal udsty
res med to Motorer it 2000 HK. Den 
samlede Nyttelast skal være 12.000 kg, 
der fordeler sig saalcdes: Bomber 
4500 kg, Brændstof 6350 kg (Forbrug: 
195 g/HKT ved en Marchydelse paa 
1350 HK pr. Motor i 15 1/2 Time), Olie 
samt en Besætning paa 3 Mand. Tom
vægten opgives til 7000 kg, og Maalene 
er følgende: Spændvidde 18,5, Læng
de 12,2 m og Højde 4 m. Den samlede 
Vægt bliver saaledes 19.000 kg; Plan
belastningen 480 kg/m2 og Hestekraft
belastning 4,5 kg/HK. I Starten skal 
dette Luftfartøj anbringes paa Ryggen 
af et andet Luftfartøj, der forbinder 
ringe Vægt og ringe Ydelse med stor 
Planareal, der bringer det samlede 
Planbelastning ned paa 160 kg/m2 • 

Planarealet paa >Startluftfartøjet« ( del 
underste L.) skal være 93 m 2, og dels 
Vægt (indbefattet en Motor paa 210 
HK) 2540 kg. Efter at have kastet sine 
Bomber og tømt sine Benzintanke vil 
det stærkt belastede Luftfartøj være 
saa meget lettet, at det lander med en 
Planbelastning paa 185 kg/m 2• Udløs
ningen af Luftfartøjerne efter Starten 
skal finde Sted i 3000 m Højde, for at 
det tungt lastede Luftfartøj kan faa 
Lejlighed til at frigøre sig for sin 
Overbelastning forinden Landingen. 
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BØGER OM FLYVNING 
Dansk Flyvnings Historie . .. ........ .. ........ Kr. 3.50 

AUTOFLUG
FALDSKÆRM.E 

Die Luftmåchte der Welt. Smukt Billedværk 
med de forskellige Landes Flyvemaskin-
typer, heftet .. . .............. ... ...... . Kr. 9.75 

efter 
Die Deutsche Luftwaffe. Samme Udstyr som 

ovenstaaende. Skildrer det tyske Luftvaa-
ben i pragtfulde Billeder . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 9.75 

IRVIN-PATENTER A. Felgiebel: 
Benzinmotoren fur Flugmodelle und 1hr 
Selbstbau (NJJ Udgøa,e) . . . . . . . . . . . . . . Kr. 6. 75 

leveres som Udstyr K. F/ensted Jensen; 
Modelflyvebogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 2. 75 

til tyske Flyvemaskiner og 

til Udlandet. 
Frank A. Swoffer: 

Lær at flyve. Kortfattet Lær.ebog i Flyv-
ning, illustreret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 3.50 

Indehaver af de tyske lrvin-Patenter 
og Fabrikation: 

Bøgerne leveres omgaaende fra 

øFLYY·s Ekspedition - Yesterbrogade 60 - København V • 
Udenlandske Bøger forskrives paa hurtigste Maade. .1.UTDFLUG B E R LIN-

INH. GERHARD SEDLMAYR TEM PELHOF 

F O C K E -W U L F >> K U R I E R << Nogle nærmere Data for >Kurier«
Typen foreligge r ikke, men dens 
Søstertype, Focke-Wulf >Condor« har 
følgende Ydelser med 4 X 850 HK 
BMW 132 De Motorer: 

DET tyske Luftvaabens nyeste Lang
distancebomber en militær Ud

førelse af den firemotorede Trafikfly
vemaskinetype Fw 200 >Condor«, der 
med sin meget store Rækkevidde kan 
anvendes ude over Atlanterhavet, Vest 
for Island. Efter Fotografier at dømme 
er >Kurierc -Typen saa godt som ikke 
ændret fra >Condorc-Typen, bortset 
fra det militære Udstyr. Det mest iøjne
faldende er den langstrakte Udbygning 
paa Kroppens Underside, der ikke 
er anbragt symetrisk, men derimod 
paa højre Halvdel af Undersiden, og 
som forude og agterude er forsynet 
med en Maskingeværstandplads i en 
>Linselavet«. I den forreste Del af Ud
bygningen har Bombeskytten sin Plads, 
og bagved denne findes den lukkede 
Bombeskakt. Mellemstore og store Bom
ber kan endvidere medføres i den ba
geste Del af de to udvendige Motor
celler samt paa Undersiden af Planet. 
Luftfartøjet er udstyret med flere Ma
skingeværstandpladser, der kan træk
kes ind i Kroppen, og som har til Op
gave at afslaa Angreb fra oven og bag
fra. Besætningen bestaar af 6 Mand. 
Som Motorer er formodentlig anvendt 

den 9-cyl. Stjernemotor BMW Bramo
Fagnis 323 M, hvis Startydelse ved 
2500 0 /M er 1000 HK. 

Fuldvægt .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 17 .500 kg 
Største Hastighed i O m .. . 376 km/T 
Største Hastighed i 2600 m 418 km1T 
Marchhastighed i O m .... .. 333 krn,T 
Landingshastighed ..... .. .. .. . 118 kmi'f 
Top højde ... .. .. .. .. ..... . .......... 7480 m 
Top højde med 3 l\lotorer . . . . . . 5600 m 
Tophøjde med 2 Motorer . . . . . . 3000 m 

, Condorcens Maal er : Spændvidde 
33,0 m, Længde 23,85 m, Højde 6,10 rn, 
Planareal 120 m\ Sporvidde 5,87 m. 

DET KGL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor : Dagmarhus, l{bhvn. V. , Tlf. C. 7220 - Selskabet fremskaffer Carnet til Flyvning 
i Udlandet - Udarbejder Huler - Fremskaffer l{ortmnterialer til Flyvning i Udlundet 
Anviser juridisk og teknisk Assistance - Bibliotek - Tidsskrifter - Foredrag 

Foredragsaften i D. K. D. A. S. 
Fredag den 21. Marts 19 41 Kl. 2 0 afholdes den næste Foredragsaften i 

Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab. Privatflyveren, Dr. med. H.C. Hagedorn 
vil tale om 

Sansning og Orienteringsevner hos flyvende Væsener. 
Foredraget ledsages af Lysbilleder og holdes i Handels- og Kontorist

foreningen, Nørregade 9 9• 
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Lear's ,,Gyromatiske Navigatør'' 
l EAR A VIA INC i Amerika er frem
L kommet med et nyt NaYigations
instrument, der er en Kombination af 
den hidtil kendte automatiske Egen
pejler, som fremstilles af Sperry og 
andre Firmaer, og en Kursgyro. Mod
tageren til den automaliske Pejlanord
ning, der har Betegnelsen ADF-8, vejer 
ialt 27 kg (Superheterodyn, 19 Lam
per) og arbejder med fire Bølgelæng
der (148,5- 327; 320- 705; 690- 1518; 
1485- 3265 KHz), der samtidig mulig
gør Telefonmodtagelse; paa to andre 
Baand (3200- 7050 og 6900- 15.200 
KHz) kan der kun foretages Aflytning, 
idet automatisk Egenpejling ikke er 
mulig. Instrumentet, der er vist paa 
hosstaaende Billede, har en vandret 
liggende Skive med en Skala paa 360°. 
En lang Viser peger hele Tiden mod 
den Senderstation, der pejles til. Vise
ren er i Forbindelse med Pejlrammen, 
der betjenes af en af en Motor styret 
Modtager. Motoren holder hele Tiden 
Rammen i Nulstilling i Forhold til 
Stationen, hvortil der pejles; Mulig
heden for Fejl paa 180° afhjæl
pes af en ekstra Antenne. Viseren, 
der bestaar af to paralelle Linier, 
drejer sig paa en gennemsigtig Skive, 
der er forbundet med Kursgyroen for
neden i Instrumentet. For at lette Ar: 
læsningen er der paa Dækglassel ind
tegnet en Flyvemaskinesilhuet. Ved 
denne Sammensætning af Egenpejler 
og Kursgyro i eet Instrument har 
Flyveren Mulighed for stadigt al kun
ne aflæse si.n Position i Forhold til 
den Kurs, han ønsker at styre. For
uden at kunne anvendes til forskellige 
Navigationsopgaver, muliggør Instru
mentet ogsaa Blindflyvning uden 

Skitse, der viser 3 Stadier af Tilflyv

ning til Landing ved Hjælp af en 

Radiosender. 

6-·····················:::~(B ... 

@.... 0 .. 
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Baake og Landing paa Pladser, hvis 
Sender er anbragt i Forlængelse af 
Landingsbanen. 

En saadan Tilflyvning uden Jord
sigt foregaar med >Learmatiu -Instru-

Lear's >gyromaliske Navigatør«. 

men let paa følgende l\Iaade: Flyveren 
flyver henimod en Radiosender, der 
er anbragt i Landingsbanens Forlæn
gelse; Kursgyroens Dobbeltviser stilles 
paa Landingsbanens Indflyvningsret
ning; naar Senderen overflyves, svin
ger Pejlviseren en halv Omdrejning 
og angiver nu, al Senderen er bagved 
Luftfartøjet. Derefter paabegyndes et 
2-Minutter Venstresving, indtil Kurs
gyroens Dobbeltstreg peger i Flyve
maskinesilhuettens Flyveretning, og 
Pejlviseren peger paa tværs af denne 

c::·.:·.:::·:.::::i 

I, 

Retning. Og saa fortsættes Svinget, 
saaledes at Pejlviseren stadig peger 
paa tværs af Flyvemaskinesilhuetten. 
Paa denne Maade kan der foretages 
Sving paa 360° med Senderen som 
Midtpunkt, uden at Vinden faar nogen 
Indflydelse, indtil Luftfartøjet har 
naaet den for Indflyvning til Lan
ding foreskrevne Højde. I det Øjeblik 
Kursviseren peger nøjagtig bagud fra 
Flyvemaskinesilhuellen, kan Flyveren 
lægge an til Landing. Under selve Til
flyvningen Jigger baade Kursgyroens 
Dobbeltstreg og Egenpejlerens lange 
Viser i Flyvemaskinesilhuettens Flyve
retn ing. Overflyvningen af Senderen 
viser sig ved, at Pejlviseren stiller sig 
modsat, idet den fra nu af peger bag
ud, d. v. s. modsat Silhuettens Flyve
retning, og der bliver den staaende 
under Landingen. 

Konstruktøren af denne >gyromati
ske Navigatør«, William P. Lcar, har 
for sin Opfindelse faaet tildelt F. ill. 
Hawks Mindepris, der blev ham over
rakt af New Yorks Borgmester F. fl. la 
Guardia. 

Foredraget i 

Aeronautisk Selskab 
den 31. Januar 

CIVILINGENIØR K. G. Zeuthens Fo
redrag om >Sportsflyvemaskinens 

. Udvikling gennem de senere Aar« hav
de samlet fuldt Hus med Trafikmini
ster Gunnar Larsen og Frue i Spidsen. 
Ing. Zeuthen gav en Oversigt over 
Konstruktionsprincipperne for den 
moderne Sportsflyvemaskine og næv
nede bl. a., at de Faktorer, der havde 
været medvirkende Lil al skabe den 
Sportsflyvemaskine, vi kender i Dag, 
var: forbedret Staal, Letmetal som 
Elektron, der kun har ¼ af Staalets 
Vægt, men alligevel stor Brudstyrke. 
Endvidere Træbehandlingen, der var 
undergaaet store Forandringer, bl. a. 
ved forbedret Lim, bedre Krydsfiner 
og bedre Stoffer til Imprægnering. 

Til en Række udmærkede instruk
tive Lysbilleder gav Ing. Z~uthen en 
Mængde lærerige Oplysninger om for
skellige Planprofiler og l(Japtyper, og 
Foredragsholderen sluttede med at ud
trykke Haabet om, at det vilde lykkes 
at faa en Sportsflyvemaskine med 1000 
km's Rækkevidde, 200 km/T, 40- 50 
km's Landingshast!ighed og til en Pris 
af 5- 6000 Kroner. 

Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen 
takkede Foredragsholderen for det 
veltilrettelagte og instruktive Fore
drag, og den store Forsamling hyldede 
Ing. Zeuthen med stærkt Bifald. 



NYT FRA UDLANDET 

Bombeluf tf ar tøjet >Martin B-26«. 

Martin B-26. 

DEN amerikanske Hærs nyeste Bom
beluftfartøj er den tomotorede Mar

tin B-26. Det har højtliggende, frit
bærende Bæreplan, og det er en Hel
metalkonstruktion. Den rummelige 
Krop har et oval Tværsnit. Kroppens 
Næse bestaar af en kugleformet Glas
skærm, delt i to Halvdele. Motorerne 
er anbragt under Planet, og Motorbe
klædningen har tre Aabninger, hvoraf 
den underste er Lufttilførsel til Olie
køleren, medens de to øverste er Ind
gangsaabninger for Lufttilførsel til 
Overladeren. Motorerne er paa 1200 HK 
og udstyret med en firebladet Propel 
med stilbare Blade (Curtiss Electric), 
hvis Halse er beklædt med Manchetter 
af Hensyn til Profileringen. Martin 
B-26 har et indtrækkeligt trehjulet Un
derstel, og Besætningen er paa 3- 4 
Mand. Som Angrebsvaaben er den ud
styret med et bevægeligt Maskingevær 
i den øverste Halvdel af Frqntkuplen; 
hvorvidt den ogsaa har Vaaben i Planet, 
vides ikke; til Skydning bagud har den en 
indtrækkelig Maskingeværstandplads. 

Luftfartsbudgettet i Italien. 

FOR Aaret fra 1. Juli 1941 til 30. Juni 
1942 har det italienske Ministerraad 

bevilliget et Beløb til Luftfarten (mili
tær og civil) paa 3.663.985.000 Lire. 
Det er en Forhøjelse paa 402.217 .000 
Lire i Forhold ml Aaret forud. 

Lufttrafikresultater i U.S.A. 

DE første Opgørelser over Trafik
resultaterne for 1940 fra de hjem

lige Ruter foreligger nu, og det viser 
sig, at den samlede Indtægt har været 
75.000.000 Dollars (mod 55.000.000 i 
1939); det samlede Nettoudbytte har 
været 6.000.000 Doll. (1939: 3.130.000). 
Indtægtsmæssigt set staar American 
Airlines og United Air Lines som Nr. 
eet og to. American Airlines havde for 
Aarets første 9 Maaneder et Nettoud-

bytte paa 1.560.000 Dollars, efter at 
Afskrivninger og Henlægninger var 
foretaget; i samme Tidsrum var Sel
skabets Passagerindtægt 11.660.000 Dol
lars (1939: 7.450.000 Dollars). 

Forbud mod udenlandsk Civil
flyvning i Portugal. 

HELE det portugisiske Statsomraade 
er blevet spærret for al privat, 

udenlandsk Flyvning, hvad enten det 
drejer sig om regelmæssig Lufttrafik 
eller anden Flyvning. Dermed er det 
forbudt udenlandske Sportsflyvema
skiner, eller Sportsflyvemaskiner ført 
af Udlændinge, at overflyve Portugal 
eller at lande paa portugisiske Flyve
pladser. Endvidere er det forbudt Ud
lændinge at aflægge Besøg paa portu
gisiske Flyvepladser og Flyveskoler. 

Japans Militærbudget. 

FORFinansaaret 1940/41 udgørJapans 
samlede Statsbudget 10.360.000.000 

Yen. Budgettet, der er vedtaget for 
1941/42, er steget til 123263.000.000 Yen, 
og heraf er 1.387.000.000 afsat til or
dinære Udgifter for Krigsministeriet 
1941/42, er steget til 12.263.000.000 Yen 
til Marineministeriet (incl. Marinen~ 
Flyvevæsen) og 4.400.000.000 Yen til 
ekstraordinære Militærudgifter. 

Udvidelse af den sovjetrussiske 
Luftstyrke. 

IFØLGE en Forordning af 15. Novem
ber 1940 skulde der oprettes 20 nye 

Flyverkadetskoler indenfor det sovjet
russiske Omraade, og alle disse Skoler 
er blevet paabegyndt i Begyndelsen af 
dette Aar. 

Lord W akefield død. 

DEN engelske Flyvemæcen, Lord 
Wakefield af Hythe, administre

rende Direktør for Oliefirmaet C. C. 
Wakefield og Co., er død 81 Aar gam
mel. Lord Wakefield har ydet den pri
vate Flyvning overordentlig stor Støt-

• 

te, og han har udsat talrige meget sto
re Præmier for Flyvesportspræstatio
ner. Lord W. var Medlem af Bestyrel
sen for Royal Aero Club. 

Statstilskud til den Kgl. Svenske 
Aero Klub. 

PAA det svenske Militærbudget for 
1941/42 er der stillet følgende Be

løb til Raadighed for den Kgl. Svenske 
Aero Klub: 60.000 Kr. til Begynderun
dervisning for 50 Elever (hver 25 Fly
vetimer); 97.500 Kr. til Træningskur
sus for 150 Sportsflyvere (650 Kr. i 
Tilskud til hver) ; 32.500 som et 60 % 
Tilskud til Køb af to Skolemaskiner. 

Reorganisation af Pan American 
Airways. 

DEN store amerikanske Lufttrafik
gruppe Pan American Airways er 

ved at foretage en Reorganisation og 
en Forenkling af hele sin Virksomhed, 
der i Øjeblikket omfatter 28 forskel
lige Datterselskaber. Dette store Antal 
skal indskrænkes til 12. Blandt de 
mange Datterselskaber er Luftfartssel
skaber i Kina, Mexico, Cuba, Panama, 
Columbia, Brasilien m. fl. 

Bekæmpelse af Taage i U.S.A. 

PAA Aarsdagen for Brdr. Wrights 
første Flyvning, d.17. Decbr. 1940, 

holdt den norske Meteorolog Dr. Sverre 
Petterssen, der nu er Professor ved 
Massachusetts Teknologiske Institut, et 
Foredrag paa Columbia-Universitetet i 
New York over »Nyere Taageforsk
ningc. I sit Foredrag, der blev holdt 
for Instituttet for aeronautisk Viden
skab, nævnede Dr. Sverre Petterssen 
bl. a. at det vilde være muligt at holde 
en Flyveplads' Landingsbaner fri for 
Taage ved Besprøjtning med en Svovl
klorid-Opløsning. Under gunstige Vind
forhold kunde man ved Anvendelse af 
en Vædskemængde paa 350 1 i Minuttet 
holde en tilstrækkelig stor Landings
bane fri for Taage. Foredragsholderen 
baserede sine Oplysninger paa Labo
ratorieforsøg. 

Sovjetrussisk Luftrute til Arktis. 

DEN 23. Marts 1940 gennemførtes 
den første sovjetrussiske Forsøgs

flyvning paa Strækningen Moskwa-
Archangelsk- Anadyr (ved Behrings
havet) under Kommando af Flyveren 
Wodopjanow. Den 8.144 km lange Rute 
blev gennemfløjet med et firemotoret 
Luftfartøj. Efter Formodninger skulde 
denne Strækning aabnes for regelmæs
sig Lufttrafik i Begyndelsen af 1941, 
og udelukket er det ikke, at den kan 

· blive det første Led i en trans,ibirsk 
Luftrute til Nordamerika. 
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SHELL 
J:lviation cHervice Verden over 

Telegram-Adr.: S h e 11 air A/s DANSK SHELL Telefon: Central 9838 

Kampmannsgade 2 • SHELL-HUSET • København V. 

AEROPLAN LÆRE 
ved Danmarks tekniske Højskole 

Af Lektor, Civilingeniør H. SKOU PEDERSEN 

FAGET Aeroplanlære er nu ved Op
rettelsen af et Lektorat indgaael 

som et fast Led i Undervisningspla
nen paa Polyteknisk Læreanstalt, 
hvorfor der, især af Hensyn til de 
unge, som har til Hensigt at skabe sig 
en Livsstilling indenfor Flyvetekniken, 
skal gives et lille Indblik i hvad den
ne ndervisning kan bringe. 

Det maa betones, at Undervisnin
gen først og fremmest er baseret paa 
og tilrettelagt for den Del af de poly
tekniske studerende, som vælger Fa
get som Bifag til Hovedprøven, (Fa
get kan endnu ikke vælges som Ho
vedfag), men kan selvfølgelig følges af 
andre studerende, sami af helt uden
forstaaende ved Løsning af Adgangs
kort: Det maa dog fremhæves, at For
kundskaberne, som kræves for at faa 
det fulde Udbytte af Undervisningen, 
er ret store i Matematik, Elasticitets
lære, teknisk Statik og Materiallære. 

Faget er delt i to Dele, nemlig: 
Aerodynamik og Luftfartøjskonstrult
tion. 

I Aerodynamik gennemgaas hele 
den fundamentale Teori for Kræfter 
virkende ved Legemers Bevægelse 
gennem Luften, desuden Luftfartøjets 
Bevægelse og Stabilitet samt de Frem
gangsmaader man har til at bestemme 
Strømninger og Kræfter ved Model
ler og hvorledes Resultaterne kan 
overføres til Virkeligheden. 
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Luftfartøjskonstruktionen omfatter 
den konstruktive Del, idet der først 
gennemgaas de enkelte Elementers 
Opbygning, samt de forskellige Ma
terialer som benyttes. Derefter følger 
Projektering og aerodynamisk Bereg
ning af Luftfartøjer, d. v. s. Kalku
lation af Vægt, Modstand, nødvendig 
Hestekraft samt de vigtigste Flyve
data ved Benyttelsen af de HaandbØ
ger som findes. 

I Forbindelse hermed udføres paa 
Tegnestuen under Vejledning et Sldt
seprojekt til et ikke kompliceret Luft
fartøj, ud fra bestemte Krav, f. Eks. 
en bestemt maksimal Hastighed i gi
ven Højde, en største Landingshastig
hed samt en given Aktionsradius med 
opgivet Last. 

Endvidere gennemgaas Styrkebe
regningen ved Gennemgang af alle de 
Flyvetilstande, som kræves ifølge de 
eksisterende Reglementer og Bestem
melser, og sluttelig gives en kortere 
Oversigt over de forskellige Instru
menter og andet Udrustningsmateriel. 

Hvad angaar, Beskæftigelsesmulig
hederne indenfor Flyvetekniken er de 
selvsagt under de nuværende Forhold 
meget minimale, men det maa anses 
for sandsynligt, at Civilflyvningen, 
naar der atter indtræder rolige For
hold, vil komme ud for et meget kraf
tigt Opsving, hvorved der vil blive 
Brug for flyvetekniske Ingeniører. 

KAMP OM 
HASTIGHEDER 

SAMTIDIG med Beretningerne om 
den stigende Oprustning i U.S.A. 

fremkommer der Meddelelser om de 
nye amerikanske Krigsflyvemaskiners 
Ydelser, der fra Fabrikernes Side 
gøres til de bedste, der findes. Som 
den hurtigste amerikanske Krigsflyve
maskine betragter man i Dag den een
motorede .Jager Vouhet-Sikorsky F 4 U 
med Pratt & Whitney , Double Wasp« 
paa 1850 HH: største Hastighed 640 
km/T. Om denne Hastighed gælder den 
ovenfor nævnte Motortype eller den 
2000 HK l\fotor, der er under Bygning, 
kan ikke siges med Sikkerhed, ligesaa 
lidt som man ved, om Proverne, der 
har givet 640 km/T, er udført med en 
Serietype med militær Last. Da F4 U 
er bestemt til Anvendelse ombord i 
Hangarskibe, skal den medføre for
skellige Ting som Landingskroge, 
vandtætte Rum i Planet m. m. Fra of
ficiel Side hævder man i U.S.A" at 
denne Jager er den hurtig:,te Flyve
maskine i Landet, og derfor staar man 
lidt uforstaaende overfor de ovrige 
Typers Ydelser, som Curtiss P- IO, Bell 
Airacobra P-39, den tomotorede Lock
heed P-38 og Grumman F5F-1, der alle 
har været omtalt i Forbindelse med 
Hastigheder over 640 km1T; selv Tal 
let 720 km /T har været nævnt. De tre 
førstnævnte Typer er udstyret med 
den vædskekølede, 12-cyl. Allison 
V-1710 paa 1090 HK. Meddelelsen om 
Hastigheder paa 720 km/T maa derfor 
modtages med nogen Forbehold, og 
det kan i hvert Fald ikke dreje sig om 
et krigsmæssigt udstyret Serieluftfartøj. 



FLYVNINGENS BØGER 
»Die deutschcn Flugmotorcn. Bl\lW6« af 

Karl Krieger. Forlag Dr. M. Matthiesen & 
Co. Berlin. 36 Sider. Pris HM. 1,20. 

Det er en lille Bog (Bind 22) i Serien 
Lullfahrl-Lehrbucherei, og den bringer 
en Beskrivelse af Bl\I\V 6. Denne er en 
vædskekølel, firetakts Hækkemolor l Otto
motor) med 12 Cylindre i V-Form (60°). 
Dens i\Iolorydelse er: 
Største Ydelse (5 Min.) 690 HK (1650 0 /m) 
Største Ydelse (:JO l\Iin.) 6:J5 HK (1590 0 /m) 
Marchydelse .... .. 530 HK (1500 0 /m). 

Motorens Maal og Vægt er: 
Boring • . . . . . . . . . . . . 160 mm 
Slaglængde ......... l!lO mm 
Slagvolumen pr. Cyl. 3,82/4,00 l 
Samlet Volumen .... 41\,9 1 
Kompressionsforhold 6,0 el. 7,3 
Største Længde med ,ij 

Igangsætter ...... . 
Største Højde ..... . 

2(i30 mm (med Nav) 
1103 mm 

Største Bredde ..... . 859 mm 
~led Krumtaphus af 

Elektron . . . . . . . . 510 kg 
!\led Krumlaphus af 

Aluminium ... . .. . 
Brændstofforbrug .. . 
Olieforbrug ........ . 

546 kg 
225- 235 g/HK 
2,5- 6 kg/T 

Bogen, der giver en detailleret Beskri
,·clse af !\fotorens Enkelldele, er illustre
ret med 2(i udmærkede Tegninger. 

• 
»Schweisstechnlk eln Flugzcugbau« af 

Kurt Queitsch. Forlag Dr. M. Matthiesen 
& Co., Berlin. 160 Sider. Pris HM. 3,80. 

Forfatteren siger i sin Indledning, at 
af alle Metalforbindelsesmetoder maa 
Svejtsning anses for den mest fuldkomne. 
Efter en aarelang Udvikling har Svejtse
tekniken for en stor Del fortrængt tidli
gere anvendte Metoder. En godt udført 
Svejtsning kommer Grundmaterialets ke
miske Egenskaber mest nær; til Dels 
overgaar den endog ~el ikke-svejtsede 
Materiales kemiske Modstandskraft. Alle 
andre Forbindelsesmetoder beslaar mest 
af Anvendelsen af Fremmedlegemer som 
Bindemiddel (f. Eks. Niller), og de danner 
bl. a. fremstaaende Dele. Den svejtsede 
Konstruktion medfører ikke denne Ulem
pe. Den muliggør en direkte Forbindelse 
af l\faterialets Sideflader, uden at Forbin
delsesstedet faar nogen nævneværdig 
Tværsnitsforandring. Svejtsede Forbindel
ser svarer derfor godt til Flyvemaskine
konstruktørens Krav, fordi der bl. a. og
saa opnaas en betydelig Vægtbesparelse, 
og det har igen Indflydelse paa en større 
Nyllelast. En Ulempe ved de svejtsede 
Forbindelser er den Varmespænding, der 
kan fremkomme, naar Arbejder ikke ud
føres omhyggeligt, og derfor maa man 
altid tilstræbe: den bedste Ud cl an
n e l s e, og d e n m e s t o m h y g g e-
1 i g e Udførelse af Arbejdet. 

Forfatteren giver derefter en omhygge
lig Redegørelse for alle de mange forskel
lige Former for Svejtsning, og Forklarin
gerne er ledsaget af ialt 195 instruktive 
Tegninger og Fotografier; deriblandt nogle 
J3illeder af meget komplicerede Stelfor
bindelser i en Flyvemaskine. 

Bogen slutter med at omtale, hvordan 
man bedst fører Kontrol med Svejtsnin
gernes Udførelse. 

Det svenske Luftfartselskab 

A. B. Aerotransports 
Trafikresultater 

for 1940 

TRODS Krigen har Aerotransport 
værel i Stand til at opretholde en 

regelmæssig Trafik paa Udlandet. Ind
til d. 9. April, da Luftruterne til Am
sterdam og London endnu var i Gang, 
var ABA, med Hensyn til gennemførte 
Flyvekilometer, Europas næststørste 
Lufttrafikselskab. Efter at Forbindel
serne vestpaa maatte ind!>tilles, har Sel
skabet kun fløjet paa Ruterne til Kø
benhavn, Berlin, Mariehamn, Åbo, Hel
singfors, Riga og Moskwa, og disse 
Ruter beflyves stadig. 

Sidste Aar befordrede ABA 32.000 
Passagerer mod 60.000 i 1939. Tilbage
gangen skyldes hovedsagelig, at Trafi
ken til Vesteuropa har været indstillet 
største Delen af Aaret. Nødvendighe
den af at spare paa Benzin medførte 
ogsaa, at Dublerings- og Ekstraflyvnin-

\ ger ikke kunde foretages, skønt Efter
/ spørgslen efter Pladser var meget stør
lre, end den kunde efterkommes. Dette 
fremgaar bedst af Antallet af solgte 
Pladser paa ABA's samtlige Ruter, der 
beløber sig til ikke mindre end 70,4 % 
af samtlige disponible Pladser. I 1939 
var Belægningen 49,5 %. 

ABA har i 1940 fløjet ca. 1,7 Million 
Kilometer mod 2 Millioner Aaret for
ud. Regelmæssigheden har været til
fredssllillende. Saaledes opviser f. Eks. 
Helsingfors-Ruten en Regelmæssighed 
paa 97,1 %. 

Tallene for Bagage og Fragt har 
hævdet sig meget pænt i Forhold til 
1939; for Bagagens Vedkommende er 
det 501.000 kg mod 611.000 kg i 1939, 
og for Fragt 400.000 kg mod 511.000 kg 
Aaret forud. Som Følge af at der ingen 
Natpostflyvninger har været i 1940, er 
den befordrede Postmængde sunket fra 
577 .000 kg i 1939 til 230.000 kg i 1940. 

Isviinteren ifjor bevirkede, at ABA 
fik Lejlighed til .at gennemføre en 
Række Hjælpeflyvninger. Et udenfor 
Sundsvall beliggende Fyr, som var af
spærret fra Forbindelse med Fastlan
det, blev f. Eks. undsat med Proviant, 
og i Øresund og Østersøen maatte 
ABA's Luftfartøjer gentagne Gange 
nedkaste Proviant til de indefrosne 
Skibe, bl. a. til Togfærgen Trelleborg 
- Sassnitz. Vintertrafiken til Gotland 
var ogsaa af stor Betydning, da Damp
skibsforbindelserne mellem Gotland og 
Fastlandet var helt afbrudt i en Maa
neds Tid. Aerotransport foretog endog 
5 Ture daglig paa denne Rute. 

SPORTSFLYVEKLUBBEN 
Sekretariat : Østerbrogade 84, København Ø. 

Telefon: Øbro 3736 

DER er aller Liv indenfor Sports
flyvernes Rækker. De store og in

leressunte Kursus, som vi afholder i 
Kvindelig Læseforening, er rigtige Succes
foretagender. Begge Kursus blev straks 
overtegnet, sau der er 70 Deltagere pau 
Certifikatkursus - overvejende Medlem
mer af Sportsflyveklubben - og det ene 
Kursus for unge Flyveaspiranter blev til 
lo propfyldte Klasser, hvor Undervisnin
gen foregaar med Liv og Lyst. 

Allerede ved del første indledende 
Møde fik man Indtryk af det alvorlige 
Arbejde, man havde for sig. Vor For
mand, Trafikassistent A. Ohrt bød den 
store Forsamling velkommen og rettede 
en Tak til Aeronautisk Selskab, Nordisk 
Lufttrafik og Berlingske Tidende for 
den Hjælp, der blev ydet de unge Sports
flyvere og Certifikatindehaverne. Luft
fartsingeniør M. P. Eskildsen talte, og 
Flyvelederen, Kaptajnløjtnant Sv. Aa. 
Dnlbro redegjorde for Undervisningens 
Program og fremviste bug efter en Film, 
der viste Det danske Luftfartselskabs 
Virksomhed. Man besaa derefter Skole
lokalerne og fik indprentet den Alvor, 
der maalle lægges i Arbejdet. 

Da dette Kursus, hvortil vi modtog 
økonomisk Støtte fra Berlingske Tiden
de og Nordisk Lufttrafik A/S, straks blev 
overtegnet, forsøgte Klubben at udvide 
Hammerne, men alligevel var det nødven
digt al udelukke mange, ikke mindst 
mellem vore ,\Iedlemmer. 

• 
Sportsflyveklubben agter nu at oprette 

el nyt Aspirantkursus, ikke mindst af 
Hensyn til de mange Medlemmer, som 
pna Grund af den foreskrevne Alders
grænse var udelukket fra at deltage i 
det første Kursus. 

Det ny Kursus skal begynde den 4. 
Marts og slutte sidst i April. 

Undervisningen foregaar om Aftenen i 
Kvindelig Læseforening og ledes af Fly
veleder, Kaptajnløjtnant Sv. An. Dalbro. 

Betalingen Kr. 10,- for et helt Kursus 
indbetales til Klubben pr. Postgiro 
(Konto Nr. 260.66) samtidig med Indteg
ningen - og Postbevis skal medtages den 
første Undervisningsaften. 

Deltagerne modtager gratis et Eksem
plar af den nye Lærebog for danske Pri
vatflyvere, udarbejdet under Ledelse af 
Luftfartstilsynets Chef, Luftfartsingeniør 
M. P. Eskildsen. 

Indbydelse til dette nye Kursus er til
sendt vore indenbys Medlemmer, der 
ikke har Certifikat, saml offentliggjort i 
Dagspressen. Mens disse Linier skrives, 
er der stor Tilstrømning til Kursus. Ind
tegning til Kursus sker til Sportsflyve
klubbens Sekretariat, Forlagsboghandler 
Poul Carit Andersen, Østerbrogade 84 
(Øbro 37361, men da der sikkert er over
tegnet, naar dette Nummer uf Flyv ud
kommer, gør De klogest i at rette en te
lefonisk Forespørgsel til Sekretariatet, 
før De indsender Kursusafgift. 
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NYE DANSKE SVÆVEMODELLER Clark Y, RAF 32, Grant-X-8, Grant 
X, og Gøttingen 497, hvoraf RAF 32 
og Gøtt. 497 uden Tvivl er de bedste. 
Gøtt. 497 er ikke særlig kendt, men 
jeg kan rolig anbefale Modelflyverne 
at prøve det. Der har været stærk Dis
kussion angaaende Grant Profilernes 
Effektivitet som Svævemodelprofiler, 
jeg mener at kunne sige ud fra egne 
Erfaringer, at RAF 32 og Gøtt. 497 er 
bedre. 

Af JØRGEN DOMMEROAARD 

Gøttingen 497. 

o 3,7 I 3,7 
1,25 6,5 2,1 
2,5 7,25 1,45 
5,0 8,7 0,75 
7,5 9,75 0,35 

10,0 10,6 0,15 
15,0 11,9 0 
20,0 12,65 0,18 
30,0 13,40 0,7 
40,0 13,10 1,45 
50,0 12,25 2,10 
60,0 10,70 2,40 
70,0 8,65 3,35 

C-Z-6. 
](011.~lruerel af Chr. Zøylner. 

80,0 6,10 2,0 
90,0 3,20 1,25 
95,0 1,64 0, 70 

I Januarnummeret af >Flyv« har Re
daktionen omtalt en svensk Model, 

der har opnaaet et Glidetal paa 1 :27, 
og at Modellens Konstruktør nu byg
ger en Model, der vil faa en Synke
hastighed paa 0,27 m pr. Sek. Artik
len slutter med, at ingen dansk Mo
del har opnaaet tilnærmelsesvis det 
samme. Jeg vil dertil sige, at man 
skal være forsigtig med at udtale sig 
om en Models Flyveegenskaber saa 
længe den ikke er prøvet, men• hvis 
det trods alt skulde vise sig at være 
rigtigt, vil det uden Tvivl betyde et 
stort Fremskridt inden for Svævemo
dellernes Omraade. 

Det er forkert at sige, at Dansker
ne ikke har opnaaet blot tilnærmel
sesvis det samme, tværtimod. Det er 
med Glæde, at jeg har erfaret , at de 
danske Svævemodeller virkelig kan 
præstere noget. I et tidligere Num
mer af »FLYV« bragte Sven Skou 
fra Odense Modelflyveklub en Artikel 
om sin Selvkonstruktion SS-29, Wei
he, der trods det, at den •kun er 1,5 
m i Spændvidde, kan ·flyve 4- 5 Min. 
uden Termik. Her i Klubben i Rung
sted har vi fløjet meget med Svæve
modeller, og i Oktobernummeret af 
>Flyv« omtalte jeg, at vore Svæve
modeller kunde flyve 5 Minutter uden 
Termik efter Højstart med 200 Meter Snor. 

Siden den Tid har vi bygget 2 nye 
SvævemodelJer, der endda kan præ
stere det, der er bedre. Det er de 2 
Modeller, jeg her bringer Tegning til. 
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Begge Modellerne kan med 200 m 
Snor flyve 5½-6½ Min. uden Ter
mik, og da 6 Min. er den internatio
nalt fastsatte Grænse for, hvad der 
kan naas uden Termik, kan der ikke 
med Grund rettes Kritik mod disse 
Præstationer. Til dette, naar jeg selv 
skal sige det, smukke Resultat er vi 
naaet efter 2 Aars Eksperimenter. Vi 
har prøvet mange forskellige Planfa
coner, forskellige Anbringelser af 
Planet, forskellige anerkendte Profi
ler, samt meget andet. 

Vi er kommet til det Resultat, at et 
Plan med almindelig V-Form fra 6° 
- 9° og et Sideforhold paa 9- 13 gi
ver den bedste Stabilitet og Glidevinkel. 

Pilform i Planet er efter vores Me
ning ikke til særlig Nytte, og vi bru
ger ogsaa at afslutte Planspidserne 
trapezformet i Stedet for elipsefor
met. Vi bruger heller ikke at fortyn
de Profilerne mod Planspidsen eller 
at formindske Indfaldsvinkelen, det 
giver bare Tab af Opdrift. 

Der er paa begge Modellerne an
vendt 2 Hovedbjælker i Planet (en i 
Over- og en i Underkanten af Profi
let). Vi har prøvet følgende Profiler: 

100,0 0 0 

Den første af de 2 Modeller er kon
strueret af Formanden for OZ Chr. 
Zøylner. Modellen er forsynet med 
Kompasstyring, og de hertil hørende 
Apparater vejer 300 gr. Modellen har 
Planbelastning 16. Modellen gaar me
get fint i Højstart, svæver fint, men 
ret hurtigt. 

Den anden Model har jeg selv kon
strueret, dens Planbelastning er 16,7, 
Profil RAF 32, Planet har et ret stort 
Sideforhold. Modellen er forsynet med 
Kurveudløsning. -i Stedet for Rand
buer er Højderoret forsynet med Tip 
Plader. Modellen gaar godt i Højstart 
og svæver ret langsomt. Hvad der 
sikkert forbavser, er de smaa Side
ror paa begge Modellerne, de er imid
lertid store nok. 

f RITIDS-SPORTEN'8 

Mikrofilm er bedst 
Føres i klar og rød Farve 

pr. Glas 1,10 Kr. 

FRITIDS-SPORTEN 
0othersgade 151 København K. 

10 Danmarksrekorder anerkendt med SV-Hl 
149 cm Modellen, hvormed Vanløse Modelflyveklub op
naaede en kontrolleret flyvetid paa over 42 Minutter, inden 
den forsvandt ud af Sigte. Det er den, De skal og kan 

bygge. Tegning 2.00 . Byggesæt 3.85. 
DANSK MODBLPLYVBINDUSTRI • SKJBRN 



J-D-85. 
Konstrueret af Jørgen Dommergaard. 

Det er mit Iiaab gennem denne Ar
tikel at understrege over for d'Herrer 
Kritikere, at det System de danske 
Svævemodeller er bygget efter, ikke 
med Rette kan kritiseres saa længe, 
der ikke er opnaaet tilnærmelsesvis 
lige saa gode Resultater med de, meget 
omtalte Modeller med stort Sidefor
hold og strømlinieformet Krop. Der 
har heller aldrig været offentliggjort 
nogen Tid, der er opnaaet med disse 
Eksperimentmodeller. Danske Model
flyvere venter med Længsel herpaa. 

Jørgen Dommergaard. 

* 
Selv om vi ikke i alle Enkeltheder 

er enige med Jørgen Dommergaard, 
finder vi dog, at hans Konstruktion 
J-D-35 og Chr. Zøylner C-Z-6 er saa 
udmærkede, at de fortjener at blive 
kendte af alle Modelflyvere, hvorfor 

vi gerne bringer Artiklen med de to 
Konstruktioner. 

Som vi tidligere har skrevet i 
>F1yvc, er de Resultater, der er op
naaet med de nyeste danske Svæve
modeller meget smukke, og med disse 
Resultater har der os bekendt ikke 
været rejst nogen Kritik. 

Det har glædet os at se de mange 
Forsøg med de forskellige Profiler, 
Rungstedklubben har foretaget. 

Det er ved stadige Forsøg, at Mo
delflyvningen kvalitativt skal gaa 
fremad. Den Tid ligger ikke altfor 
langt tilbage, da dygtige Modelbyg
gere i Stedet for selv at prøve Kræf
terne, byggede den ene >Babyc efter 
den anden. 

Kritikken dengang har uden Tvivl 
skabt det Røre indenfor Svævemodel
entusiasterne, der nu bærer Frugt. 

Red. 

Cub::Flyveklubben »Activ« 
Meddelelse til Medlemmerne: 

•Activ• er nu tilknyttet ,D.K.D.A.S.• 
Medlemmerne fanr nu tilsendt •Flyv• 
hver Maaned. 

Vi gør Medlemmerne opmærksom paa, 
at alle Meddelelser for Fremtiden kun vil 
blive bekendtgjort i •Flyv•. 

Første Medlemsmøde afholdes Torsdag 
den 13. Marts 1941 hos Walthing, Kors-
gade 70, N. Bestyrelsen. 

Fra Dansk Svæveftyver Union 
NY FORMAND I STAl\fGRUPPEN. 

DEN 22. Januar afholdtes der ordinær 
Generalforsamling i Stamgruppen. 

Herr Ingeniør E j v i n d V ø g g, der 
i det forløbne Aar paa fortræffelig Man
de har ledet Stamgruppen, ønskede ikke 
Genvalg trods indtrængende Opfordring 
fra samtlige Medlemmer. 

Til Formand valgtes derefter et af 
Gruppens dygtige og energiske Medlem
mer, Herr Fabrikant E. Hoff-Hansen. 

Den nye Formand vil sikkert være i 
Stand til paa fuldtud værdig Maade at 
gaa i den afgaaede Formands Fodspor 
og fortsætte hans udmærkede Arbejde. 

Ubeklædt, synet og godkendt Krop 

med Hale og Ror sælges billigt. 

Billet mrk. »21 « modtager »Flyv«s 

Ekspedition. 

Dansk Flyvnings 

Historie 

Nedsøf Pl'IS Kl'. a.110 

Motormodellen H. S. 8 
Materlalesat med Tegning I fuld Størrelse 
og udførlig Byggevejledning . . . Kr. 4.25 

»Super Flyv 2« Spændvidde . . . . . . . . . . • . . . . 71 cm 
Byneøat med Teplag . . . . . . Kr. 4,,50 
Fardlg Model . . . . . . . . . . . . Kr. 6.85 

T-1ag I fuld Størrelse med udførlig Bygge
vejledning . • . . . • . . . . . . • • Kr. 1,50 

Motormodellen W 7 Kr. 2.85 
Komplet i Æske - klar til at flyve 

Stratosvæver Kr. 1.25 

»FLYV 1« 
Komplet i Æske - klar til at flyve 

Spændvidde • • , . • . . • . . . • . . . 49 cm 
Tegning . .. . . .. ... .. .... Kr 0.25 
Byggeøat med Teplag . . . . . . Kr 2,85 
Fardlg Model . . . . . . . . . . . . Kr, 5.00 

»S W 12« Spændvidde ... . . .... . ....• 97 cm Uper Planbelastning . . . . . . . . • ca . 15 g/dm1 

»W 17• 

B:,ueøat med Teplag . ..... Kr, 6.00 
Fardlg Model . ... .. ..... Kr, 18,00 

Spændvidde. . . . . . . . . . . • . . . 145 cm 
Planbelastning. • . . . . . . . . ca. 18 g/dm' 
B11111e11at med Tegning . .... Kr. 12.75 
Fardlg Model . . . . . . . . . . . Kr. 35.00 

Man behøver Ikke at skrive efter •FLYV• 
og •W• Modeller - De kan købes hos næsten 
alle Spor ts• og Legetø.lsforhandlere samt 

Bog- og Papirhandlere. 

En uros: ERIK WILLUMSEN 
Plleatr111de 35 • K• benhavn K 

Tlf. Central 0230 
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DANSK MODELFLYVER 
FORBUND 

DANSK l\lODELFLYVEll-FOUBUNDS 
NYE BESTYUELSE 

bei,laar af føll,lende Medlemmer : 
Formand: Sven \Viet Bang, Gardes Alle 

4, 1, Hellerup. 
Næstformand: Hichard .Jensen, Georgsga

de 41, Odense. 
Sekretær: ,Jørgen Dommergaard, Sdr. 

Strandvej 32, Rungsted Kyst. 
Kasserer: l-Ierr. J. Weishaupt, Hempelske 

Boghandel, Odense. 
Hekordprotokolf.: Willy Olsen, Oehlen

schlågersvej 16, Odense. 
Propagandaleder: .Jørgen Lindgreen, 

Chr. Winlhersvcj 10, Aabyhøj. 
Tilsynsførende: Svend \Vohlerl, Østergade 

38, Assens. 

Den 2(i .. Jan. holdt Bestyrelsen Mode i 
Odense. Hesullalerne herfra vil inden 
længe blive lilslillel hver enkelt Klub 
skriftligt. 

Stof, som Klubbernes ønsker oplaget i 
•FLYV •, maa være indsendt til Propa
gandalederen senest d. 10. i hver Maaned 
for al kunne komme med i del efterføl
gende Nummer. 

»AIU-SPEED« SKIFTER NAVN. 

M ODELFLYVEKLUBBEN I AABYHØJ, 
som tidligere hed •AIR-SPEED •, 

har faael Navneforandring til • AGATON •. 
Samtidig har den faael ny Adresse, saa
ledes at denne nu er: Jørgen Lindgreen, 
Chr. Winlhcrsvcj 10, Aabyhøj. 

Klubben har el dejligt stort og lyst Lo
kale, hvor Medlemmerne arbejder med 
Liv og Lyst. 

DE NYE ELITEFLYVERE. 
M. 16 Frank Hendrick, Windy. 26-12-1940 

med en PK-16. 1) 1,33,0 2) 1,50,2 
3) 2,14,8. 

M. 17 Peter Christiansen, Condor, 25-12-
1040 med en XP-18 Wakefield 
l) 2,10,4 2) 2,02,7 3) 2,06,6. 

S. li ,Tørgen Dommergaard, OZ, 26-12-
1940 med en J-D-35. 1) 5,07,3 
2) 5,24, 7 3) 4,24,0. Dommergaard 
blev hermed Danmarks Dobbellelilc
flyver Nr. 2 (Nr. 1 er Richard .Jen
sen, OM-F.). 

DAN!\IAUKSUEKOUDERNE. 

0 DENSE MODEL-FL YVEKLUB lig
ger som sædvanlig fint i Spidsen 

med ialt 20 Rekorder. Nr. 2 er •Cirrus • 
med ialt 20 Hekorder, som del fremgaar 
af hosslaaende Fortegnelse over de aner
kendte Danmarksrekorder ; Nr. 2 er 
, Cirrus • med li, og OZ er Nr. 3 med 5 
Hekordcr. Placeringen for Enkellpcrso
ner er saaledes: Niels Hassing og Per 
Weishaupl har Føringen med hver 8 
Rekorder. Nr. a er S. Skou, OM-F, med 
4 Rekorder . 

• GENERALFOUSAl\lLINGEN 
I »WINDY« 

som afholdtes den 21. .Januar, valgte 
følgende nye Bestyrelse: Formand: Paul 
Kunis, Sekretær: Carl Hendrick, Kasserer: 
.T. Nyborg (Genvalg). 
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Anerkendte Danmarksrekorder 
pr. I. Februar 1941 

masse I Inclehuver Klub Modet I Tid 
Min. Sek. 

Distance I Hastighed 
m m/Sek, 

la H. Schroder Hnwk H. S. 47 1,06,5 
P. \Veishaupt OM-I' i\lyggen 260 

Ib H. Schrøder Hnwk H. S.47 1,27,0 
C. H. Carlsen Als MF Dixie 400 

1d N. I-lussing Cirrus NH-10 0,11,8 
te N. H:tssing Cirrus NH-8 7,8 
2n J. Larsen Cirrus NH-15 9,02,0 

,J. Larsen Cirrus NH-15 9750 
2h N. Hassing Cirrus NH-15 14,25,4 

.J. Mortensen Termik .Jl\1-41 5000 
2d .J. Thinesen Oi\1-F JT-Flyvellsken 0,34,8 
2e N. Hassing Cirrus NH-Speedster 15,4 
:Ja P. \\'eishnupt OM-F Per-W 26/45 5,57,1 

R. ,Jensen OM-F RJ-11 760 
3h P. Runiss Windy PI<-17 18,54,1 

P. \Veishaupt OM-F Per-\\' 26 19250 
ad W. Olsen OM-F W0-16 0,30,3 
ae P. Weishaupt OM-F Per-W 47 13,8 
4n L. ,Jensen OM-F LJ-11 0,42,1 

P. \Veishaupt OM-F Per-W 48 165 
4b L .. Jensen Oi\1-F LJ-11 0,52,8 

P. \Yelshaupt Oi\1-F Per-\V 48 245 
4e P. Weishaupt ml-F Per-W 48 R,4 
5a N. Hassing Cirrus NH-6 Indoor 0,58,0 
5b E. Holm Clrrus EH-i\114 1,25,0 
611 N. Hassing Cirrus The Prlvnteer 4,31,2 · 
6b N. Hassing Cirrus The Prlvateer 1,43,9 

7~ 
P. Christiansen Condor XP-12 2,11,5 
S. Skou O1\1-F SS-25 33,02,2 
S. Skou Oi\1-F SS-24 1100 

7c H. Sørensen Air-Speed HS-S 21,26,3 
8h S. Herborg Skem SV-H 1 4,30,0 

S. Herborg Skern SV-H 1 1270 
Se A. Zøylner oz SV-H 1 23,00,2 

B. Ganløse Termik B-G 5 18800 
9b 0. Madsen OM-F Strolch 3,42,2 

S. Skovlund O1\1-F RJ-5 1350 
9c Wedorf Hansen Sølvfalken F.J-6 76,22,0 

J. Dommergaarcl oz Pluto 32300 
10b i\1. Friis F-H l{S/S 3 1,20,0 

M. Friis F-11 l{S/S 3 950 
10c N. \V. Sørensen Næstved Anfnnrer 4,20,0 

.T. Frederiksen Valbl SWB· 7 1400 
11b S. Skou Oi\1- SS-28 1,50,0 

S. Skou Oi\1-F SS-28 585 
ttc C. Zøylner oz OZ-6 6,46,8 

C. Zøylner oz OZ-6 2640 

Absolutte Rekorder pr. I. Februar 1941 
A P. l{uniss Wincly Pl{-17 18,54,1 
B P. Weishnupt OM-F Per-W 26 10250 
C N. Hassing Cirrus NH-Speeclster lo,•I 
D 
E .J. Thinesen Oi\1-F ,JT-Flyvellsken 0,34,8 
F \\' ed orf J-1 nnsen Sølvfalken FJ-6 76,22,0 
G J. l)ommergaard oz Pluto 32300 
H 

• .Tor{len Larsen, Formanden for >Cirrusc, med N-H-15 ved Hillerødstævnet 
22. September 19110 • 
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PIUS: 
Pr. Aargang Kr. 6,00 
Pr. Nummer 50 Øre 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAO 
Vesterbrogade 60 - l elf. 13404 





,-

-I 

o 'T~fb~e,,, 
FW 200 C "CONDOR" 

FOCKE-WULF FLUGZEUGBAU GMBH BREMEN 
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TELEGRAMADR,: 
INTAYA 

./ . ~ •• • • - I T.sg D7 ~ --
-L.J. . . -= . ~ 

INTAVA leverer over 
hele Jorden Brændstof 
og Smøreolie af højeste 

Kvalitet til Brug i 
Flyvemaskiner 

SCT. ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 
Repræsenterende 

Det Danske Petroleums Aktieselskab og Vacuum Oil Company A/S. 

TELEFON NR.: 
CENTR. 5622 
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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 

¼ 011 f. A\SIP 

DDJ. 

(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBFON C. 65, LOKAL 12 og 22 

FLYVEFORBINDELSE 
ALLE HVERDAGE 

København-Berlin 

København-Berlin-Munchen 

København-Oslo 

København-Malmø 

København-Rønne 

'Billditr og OplyJningtr 

i alle 'ReJJeburtautr 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 
CENTRAL 8800 



OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oG DANSKE FLYVERE 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER FORBUND 

AALBORG FLYVEKLUB 
DANSKE PRIVATFLYVERE 
SPORTSFLYVEKLUBBEN 
VESTJYSK FLYVEKLUB 

Tidsskrift for 

t ~ ....... ~ 
• 'llTRAFIKFLYVNING - MILITÆRFLYVNING 

SPORTSFLYVNING 
SVÆVEFLYVNING - MODELFLYVNING 

Redaktør : 
Kaptajn J. FOL TMANN 
Anav. overfor Pre1a1tov•n: 
EJVIND CHRISTENSEN 

Eftertryk nf ,FLYV•s Artikler uden 
Kllrlennglvelse er I k k e t 111 n d I . 

Nr. 4 April 1941 14. Aargang 

Flyve-Ambulance-Tjenesten i Danmark 

EN Række Henvendelser fra Beboere 
paa de danskt: Smaaøer, førte for 

nogle Aar siden Zone-Redningskorp
set ind paa Tanken om at oprette en 
flyvende Ambulance; efter forskellige 
Forundersøgelser besluttede Korpset i 
1938 at oprette en Flyver-Ambulance
Tjeneste, og samme Aar foretoges den 
første Prøveflyvning til Anholt ( 4. og 
5. November). Flyvningen fandt Sted 
med KZ-Sportsflyvemaskine, der imid
lertid viste sig at være for lille - den 
var ikke rummelig nok til Ambulance
tjeneste - til fremtidigt Brug. 

Efter at have overvejet Muligheder 
for Anskaffelse af en Søflyvernaskine 
der var den eneste Luftfartøjstype, 
som kunde bruges til Hjælp for Skibe, 
valgte Zone-Redningskorpset at gna 
ind for Anskaffelse af en i:lfaskine ef
ter følgende Retningslinier: Saalænge 
man maatle nøjes med een enkelt Am
bulanceflyvemaskine, hør man fore
trække en Landflyvemaskine. 

Korpset saa først p(ln en amerikansk 
, Fairchild<, der havde een Motor og 
Plads til 3 Personer 7 Baaren, men 
valgte til Slut den mere egnede to
motorede, engelske , Monospar«, der 
var bygget specielt som Ambulance
flyvemaskine. Zone-Redningskorpset 
købte den omtalte , Monospare-Maski
ne, og senere oprettedes den nugæl
dende Overenskomst mellem Korpset 
og Indenrigsministeriet, ifølge hvilken 
Korpset har paataget sig følgende 
Forpligtelser: 

1. Flyvemaskinens Anskaffelse og 
Flyveambulancetjenestens Oprettelse 
sker for Korpsets egen Regning. Even
tuelt Overskud skal anvendes til Udvi
delse eller anden samfundsnyttig Virk
somhed efter Tilsynsraadets Bestem
melser. 

2. Enhver Læge eller anden ansvar
lig Person - Sygeplejerske eller Jor
democler - kan til enhver Tid (nor
malt) rekvirere Flyveambulancen, 
hvis det har Betydning for en Patients 
Liv eller senere Helbredstilstand, 
uden at der stilles nogen økonomisk 
Sikkerhed for Betalingen af Transpor
ten. 

3. Ambulance-Flyvetransport udfø
res gratis for ubemidlede. 

4. I alle andre Tilfælde fastsættes 
Vederlaget for Ambulance-Flyvetrans
porten af det af Indenrigsministeriet 
nedsatte Tilsynsraad - idet der tages 
skyldig Hensyn til Patientens økonomi
ske Stilling. 

5. Zonen er berettiget til - udover 
sin Abonnementstegning ved 
Overenskomster med f. Eks. Kommu
ner, Sygekasser, Forsikringselskaber, 
Institutioner, Salg af Emblemer eller 
Bortlodning, for saa vidt Tilladelse til 
at arrangere saadanne opnaas, at til
vejebringe et økonomisk Grundlag for 
den i Henhold til nærværende Over
enskomst oprettede Ambulancetjene
ste. 

Tilsynsraadet bestaar for Tiden af: 
Overlæge Poul Guildal, Formand, 
Amtsraadsmedlem, Gaardejer Chr. Ber
thelsen, Luftfartsingeniør M. P. Es
kildsen, Sekretær i Indenrigsm. Bent 
Fischer, Direktør for Statens Luft
fartsvæsen K. Gregersen, Formand 
for Pressens Luftfartsmedarbejderfor
ening, Redaktør Leif B. Hendil, Tra
fikminister, Ingeniør Gunnar Larsen, 
Direktør H. Neumann og Direktør 
E. J. lVibolt. 

Flyve-Ambulance-Tjenesten paabe
gyndte sin Virksomhed den 18. April 
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Zone-Redningskorpsets Flyve-A.mbulance. 

1939 og i Tiden indtil 30. Marts 1940 
har den udført følgende Flyvninger: 

Flyvningens Art Antal Flyve Flyve 
Ture Tim./mm km 

Ambulancer ........... 19 60.05 9.074 
Medicinalvarer, Pro-

viant, Post m. m. 
(lsflyvninger) 19 20.25 2.670 

Politi, herunder Ef-
tersøgning . . . . . . . . . 5 9.35 1.420 

Rekognoscering af 
Flyvepladser .. . ca. 70 32.40 5.100 

Demonstrationen og 
Stævner ............ 26.45 3.750 

113 148.50 22.014 

Desuden har der været foretaget 6 
Flyvninger med en Reserveflyvema
skine (Transport af Proviant m. m.) 
paa 860 km. 

I ovennævnte Periode er der saa
Iedes ialt fløjet 22.874 km, og her
under er der rekognosceret Landings
pladser, der giver Mulighed for at 
hjælpe indtil ca. 92 pCt. af Befolknin
gen paa de danske Smaaøer, for hvilke 
Flyve-Ambulancetjenesten har særlig 
Betydning. 

I alle Tilfælde - undtagen to -
fandt Ambulanceflyvningerne Sted, 
enten fordi anden Transportmaade 
ikke var mulig, eller fordi Læger an
saa Flyvetransport for nødvendig, 
naar denne kunde opnaas. 

Patienternes Sygdom var: 2 Døds
syge, der ønskede at naa hjem; 4 Hjer
nesvulster; 1 Hjernerystelse; 4 alvor
lige Benbrud; stærk Leddegigt; Lunge
betændelse ( fra et Sommerhus paa 
Romø), hvor Patienten ikke taalte an
den Transport; ondartet Nyrekolik; 
Apopleksi; Hjertelidelse. 

Af de 19 Amublanceflyvninger er de 
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12 udført gratis, 3 for delvis Betaling 
(Abonnement) og 4 for fuld Betaling. 

De fleste Ture var til Smaaøer og in
terimistiske Flyvepladser. Der er ble
vet landet paa følgende danske Smaa
øer: Agersø, Anholt, Bogø, Bornholm, 
Drejø, Endelave, Fuur, Hjelm, Livø, 
Lyø, Læsø, Omø, Romø, Saltholm, 
Sejrø, Strynø og Tunø. 

Følgende Personel har været an
vendt til Flyve-Ambulancetjenesten: 

Den tidligere Militærflyver, Løjt
nant Simonsen, der er fast ansat ved 
Korpset. 

Som Reserveflyver fungerer den tid
ligere Militærflyver H. I. M. Jensen. 

Som Radiotelegrafist fungerer Løjt
nant J. G. Bergh. 

En uddannet Sygeplejerske, Frk. 
Valborg Nielsen (fra Dr. Værnets Kli
nik) har deltaget i flere af Flyvnin
gerne. 

I April 1940 standsedes Virksomhe
den; men det lykkedes atter at faa den 
genoptaget den 18. Januar 1941. I Pe
rioden fra 18. Januar til 28. Februar 
1941 har der været udført følgende 
Flyvninger: 

Flyvningen• Art Antal Flyve 
Ture Tlm./mm 

Fly\'e 
km 

Ambulancer .......... 11 16.35 2.580 
Medicinalvarer, Post, 

Proviant m. m. 
(Isflyvninger) i 9.20 1.225 

Politi, herunder Ef-
tersøgning ········· 5 1.40 100 

23 27.35 3.905 

Af Ambulanceflyvninger er 5 udført 
som livsvigtige, efter Anmodning_ fra 
Læger, nemlig: en Barselspatient; tre 
Patienter, der led af henholdsvis en 
mærkelig Blodsygdom, en vanskelig 

Ernæringssygdom og en alvorlig Øjen
sygdom. I alle Tilfælde krævedes der 
omgaaende Specialbehandling. En 
Patient med Hjernesvulst, der kræve
de omgaaende Operation. 

Tre af Flyvningerne var vigtige 
Sygetransporter, henholdsvis Horsens, 
Randers og Odense. 

Tre Flyvninger var Transporter til 
Dødslejer. 

Af de under 3 opførte Flyvninger 
undsattes 3 Smaaøer og 4 nødstedte 
Skibe, Iwer med 18- 20 Mands Besæt
ning. 

Beretningen viser, at .Flyve-Ambu
lance-Tjenesten atter er i fuld Virk
somhed, og at der er god Brug for den. 
Det er en Sag, der fortjener Støtte af 
hele Befolkningen for ikke mindst i 
disse vanskelige Tider al bevare et 
dansk Foretagende, der i modsat Fald 
senere maa bygges op med nye Ofre. 

Foredraget i Aeronautisk 
Selskab den 21. Marts. 

F OR en tætfyldt Sal talte Dr. med. 
H. C. H a g e d o r n om Sansning og 

Orienteringsevner hos flyvende Væsener. 
Foredragsholderen fortalle livligt om for
skellige Dyrs Retningsfornemmelse og var 
tilbøjelig til al mene, al Dyrenes Evne til 
at kunne finde Vej snarere skyldtes <lere~ 
Syn end nogen egentlig Orienteringssans. 
En R_ække Forsøg med Bier havde vist, at 
de orienterede sig ved Hjælp af deres 
stærkt sammensatte Øje. Noget lignende 
maatte være Tilfældet med Fugle, hvis 
Øjne sikkert var i Stand til at opfatte an
dre Straaler, end Menneskets Øje kan. 
Helt forklare flyvende Dyrs Orienterings
evne, kan man imidlertid ikke; f. Eks. 
staar man uforstaaende overfor en Fugl, 
der lever helt oppe under Gronlnnd, men 
som flyver den lange Vej over del nord
lige og sydlige Alanlerhuv til Øen Tristan 
da Cunda for at yngle. Foredraget var 
ledsaget af en Række meget interessante 
Lysbilleder. 

Selskabets Formand, Luflfnrtsingeniør 
M. P. Es k i 1 d s e n lakkede Foredrags
holderen, og den store Forsamling slutte
de sig hertil med kraftigt Bifald. 

L uftf a rtf o rs i k ringer 

I 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Praktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 



Søløjtnant Ulrichs Foredrag • I Danske Flyvere d. 14. Marts 

F OR en meget stor Kreds af Medlem
mer og enkelte Indbudte fortalte Sø

løjtnant Ulrich om sine egne og Søløjt
nant Calmbergs Oplevelser i Finland un
der Krigen. 

- Den 30. November 1939 sad de to Ja
gerflyvere Calmberg og Ulrich i Avnø og 
talte sammen om Danmarks Stilling in
denfor Norden, og samme Aften havde de 
taget deres Beslutning; de vilde kæmpe 
for Finlands Sag. De var begge Ungkarle 
- der var intet, der bandt dem, del gjaldt 
blot om at komme afsted snarest muligt. 
Ministeriet vilde hverken give dem Rejse
tilladelse eller Tjenestefrihed, og at søge 
Rejsetilladelse til Udlandet for at staa paa 
Ski, gik heller ikke. Men, da de vilde af
sted, var kun eet .al gøre: at stikke af. 
Ved Juletid flyttede de deres Ejendele, 
sagde Farvel til Familien, og stillede en 
skønne Dag ved Malmøbanden • iført sort 
Overfrakke og blaa Hal • . Vi var slet ikke 
panklædt til en Vinterrejse i det nordlige 
Sverrlg, siger Foredragsholderen. Det kneb 
med at slippe forbi Myndighederne ; som 
Grund for Rejsen angav de to Flyvere, at 
de skulde til Bryllup i Karlskrona, -
og den gik, fordi de tilføjede, at Søoffice
rer havde man da ingen Brug for i Fin
land. 

I Sverrig var det anderledes; Ordet 
• Frivillig• aabnede alle Døre. De kom til 
Torneå; det var om Aftenen, og Natten 
tilbragte de sammen med det danske Kom
pagni, der pnn det Tidspunkt talte 31 
Mand. De trængte til noget varmere Tøj; 
det frøs 42°. Der var imidlertid søriiet 
godt for Tøj til de svenske frivillige; den 
svenske Industri havde støttet Finlands
indsamlingen med 50 Millioner Kroner, 
saa det svenske Depot havde nok Haad 
til at undvære et Par Pelse. De gik der
hen; de lagde Mærke til, at de nyankom
mende blot nævnede Ordet •Frivillig• til 
Skildvagten, hvorefter de fik Lov til at 
komme indenfor. Saadan bar de sig ogsaa 
ad. Depotet var en høj Bygning, hvor Ud
ruslningsgenstandene udleveredes efter
haanden som man gik fra Etage til Etage, 
og først øverst oppe skulde Papirer m. m. 
forevises. De nøjedes med nt besøge den 
underste Etage, hvor Pelsene udleveredes; 
deres Overfrakker gav de til Lotta-Svård
Indsamlingen. 

Rejsen gennem Finland blev ustandse
lig afbrudt af Luftalarm, og saa naaede 
de Pnola, hvor de skulde melde sig. Paola 
var en Jageruddannelsesplads. Efter 40 
Timers Flyveruddannelse kom Eleverne 
til Jagerflyvning. Der var 2 Lærere og 54 
Elever. 

Deres vigtigste Øvelse var Skydning 
mod Jordmani, og de var forbavset over 
Finnernes gode Træfning; den laa paa ca: 
90 %. Øvelsesmateriellet bestod af 9 •Ga
mecock•, 3 , Bulldog• og 1 ,Jagtfalk•. De 
foretog en Del Rekognosceringsture ud 
over Terrænet og gjorde den Erfaring, at 
det ,•ar vanskeligt at flyve eftt'r Kort i et 
fremmed Terræn. Der var kun eet at gøre : 
at sætte Fingeren paa en .Ternbanelinie, og 
saa følge den; - det eneste, der sav
nedes, var Skiltene med Jernbanestatio
nernes Navne. 

Frijs og Rasmussen var paa samme 
Plads, og en Morgen fik de at vide, ni de 

skulde være Interceptor-Plyvere. Heldig
vis, sagde Foredragsholderen, kom Turen 
samme Dags Formiddag til Calmberg og 
mig. 

De to Kammerater kom til Uti, hvor de 
skulde forrette Inlerceptor-Tjeneste. De 
fik hver en god Manøvrejager, en Gloster 
Gladiator med en 880 HK. l\Iercury 8A2 
Motor, udstyret med 2 Vingegeværer og 2 
Kropgeværer. De laa i Bombeallarm, pa
rat til at starte, naar den fortrinlige Luft. 
meldetjeneste varslede om russiske Flyve
res Komme. Russerne fløj med tomotore
de Bombemaskiner, SB-2, der havde a 
Mands Besæning, og hvis Fart var 390 
km/T. Det kneb derfor med at naa dem 
for de finske Jagere. 

En Dag kom der 15 Russere i Forma
tion; Russerne var ikke særlig drevne i 
Formationsflyvning, og den Dag kunde 
Fløjene heller ikke følge med. , Jeg star
tede for at faa Bid• , sagde Søløjtnant Ul
rich, •og det lykkedes ogsaa. Du skal an
gribe ham bagfra; der har han en død 
Vinkel paa 15° , og der har du ham i Se
len med Brandammunition.• Saadan hav
de Finnerne sagt. - Jeg naaede op til 
ham og gik paa ham; hvor vi befandt os, 
ænsede jeg ikke; det mnatte der findes 

·ud af bagefter. Saa dykkrde jeg ned mod 
ham, jeg gav ham 140 Skud; det var all 
for mange. Jeg skød mod Benzintanken -
og saa gik han ned. Vi var kommet ud 
over Vandet, og Russeren forsvandt gen
nem Isen. Var det det hele, tænkte jeg 
- det er jo ikke noget - det vnr en un
derlig Fornemmelse. Det var min første 
Nedskydning. • 

Saadan gik det Calmberg og Ulrich de 
følgende 3 Dage. Efter Nedskydningerne 
kørte de ud til de nedskudte Maskiner 
for at bjerge, hvad der kunde reddes af 
Materiel. De russiske Bombemaskiner var 
udstyret med alt Tilbehør; men ved Pn 
Lejlighed lagde de l\Iærke til, nt Radioen 
vel var ombord, men den stod endnu ind
pakket i Fabrikens Emballage, og det 
gjorde Bombesigtet ogsna. -

De er indgaaet i en Eskadrille pna 9 
Maskiner, og Tiden gaar med uafbrudte 
Pntrouilleringer og Rekognosceringer. Der 
er hele Tiden to Maskiner i Luften. De 
deltager ogsan i Angreb mod Tropper paa 
Jorden ; de gaar lavt ned og skyder og 
skyder ind i Menneskemasserne. ,Jeg kan 
ikke lide den Form for Kamp , , siger Sø
løjtnant Ulrich, , den er mig imod; det 
er som at skyde paa værgeløse Folk. ,leg 
saa altid Soldaterne gaa med Geværerne 
overhængt; ikke. en eneste tog Geværet 
ned for at skyde paa os. De russiske Sol
dater var sløve og trætte. • 

Ulrich var i en Pntrouille med en finsk 
Flyver. En Dag saa de en Formation pna 
52 russiske 1-15, og Finnen vilde partout 
have, at de lo finske Maskiner skulde an
gribe de 52 russiske. Sandan var Fin
nerne. 

Om de finske Soldaters Haarrlførhed og 
Udholdenhed fortalte Søløjtnnnt Ulrich en 
hPI Del Eksempler, bl. a . hvordan finskl' 
Skipatrouiller regelm1Pssigt angreb Mur
mansk-Banen inde bag de russiske Linier. 
En Gang var der ankommet 3000 Par Ski 
til en Station pan Murmansk-Banen, for 
at de russiske Soldater kunde blive udstv
ret med Ski; men inden de endnu var ble-

vet udleveret, havde finske Skipatrouiller 
sat Ild paa hele Sendingen. Soldaterne paa 
det Karelske Næs maatte tage en drøj 
Tørn, men de blev derude Uge efter Uge. 
Naar de endelig bad om Orlov, var det 
ikke for at rejse pan Besøg i Hjemmet; -
men for at erobre en russisk Panservogn. 
Af samme Grund havde en Soldat faaet 
Orlov, men meldte sig først efter 11 Dages 
Forløb, langt efter Tiden. Da hans Chef 
bebrejdede ham hans Udebliven i 10 Dage, 
svarede han: , Jeg fik fat i en Panservogn 
den første Dag, men jeg var 10 Dage om 
ni finde en Russer, der kunde køre den. • 

Det blev en drøj Tur for Calmberg og 
Ulrich; ustandselig var de i Luften; en 
Dag var Ulrich i Luften i 10½ Time. Dn 
han i 3000 m tog Gassen fra for al gaa 
ned, var han saa træt, at han faldt i Søvn, 
og først vangnede i 200 m. Eskadrillen har 
indtil det Tidspunkt mistet 19 Mand. 

San faar de Ordre til at beskytte en 
Jerqbanestntion, hvor der skal udlade5 
nogle Regimenter finske Skijægere, og Or
dren lyder paa, at det er af aller stør
ste Betydning at denne Udladning ikke 
forhindres af de russiske Bombeflyvere. 
Pludseligt ser de 12 fjendtlige Bombema
skiner og 5 Jagere; 7 finske Jagere sende~ 
op imod dem. Saa kommer der yderligere 
8 russiske Jagere til Syne, og nu gælder 
det om at forhindre de 8 fra at slutte sig 
sig til de andre 5 russiske Jagere. De fin
ske Ski-Regimenter s k a 1 udlades. • Vi 
startede enkeltvis e, siger Ulrich, •og vi 
naaede op i 2000 m. Husserne delte sig. 
Russerne, der flyver I-15, angriber lo og 
to. Calmberg faar Ram pna 1 af Russer
ne; jeg faar skudt 2 ned. 20 Minutter ef
ter bliver Calmberg saaret i Hnandleddcl. 
Haanden er omtrent skudt af. Han suger 
at lande, han har en Russer efter sig; jeg 
gaar ind i Halen af Russeren. Cnlmberg 
Inger Jorden uden at relle op; jeg fnar 
Ram paa Rus5eren, der gaar i Brand. San 
bliver jeg selv raml bagfra; Ruden bliver 
skudt itu ; jeg dykker og søger at faa fat 
i mine Briller - og bliver saa ramt i Ryg. 
gen. Der er 50 km til Flyvepladsen; jeg er 
klar over, at jeg man lande, jeg lukker 
for Benzinen og slnar Tændingen fra; det 
sortner for mine Øjne - og saa er jeg 
nede i Træerne.• 

Uden at kunne komme los, og i 42° Kulde, 
mnatle Ulrich tilbringe 11,~ Time i Træer
ne, inden han hlev fundet af en Skipn
trouille, der fik ham transporteret til rn 
Forbindingsplads, hvorfra Turen gik til et 
Feltlazaret. Han var san hnnrdt medtngPl, 
al han matte have en Blodoverførsel pan 
21)2 Liter Blod. 10 Dage senere kom han til 
den danske Ambulance, og der laa han, da 
Krigen sluttede. 

Regimenierne, som han var sat til at 
forsvare mod Russernes Angreb, b I e v 
udladet. 

Søløjtnant Ulrich sluttede sit overor
dentlig interessante og djærve Foredrag 
med Ordene: , Jeg er stolt og taknemme
lig over, at have kæmpet Side om Side 
med Finnerne, hvis Nationalitetsfølelse og 
Forsvarsvillie er saa stor -•. 

Foredraget lønnedes med bragende Bi
fald, og Foreningens Formand, Oberst 
Tage Andersen, bad til Slut Forsamlingen 
hylde Ulrich med et trefoldigt Flyver
hurra. 
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SPORTSFLYVERN ES 
DEN 4. Marts kunde Sporlsflyve

klubbens Formand, Trafilrnssi
stent Ohrt byde en stor Skare nye 
Medlemmer velkommen, og del var 
ovenikøbet Medlemmer, der straks 
fra Begyndelsen vilde gøre en Ind
sats for Sportsflyvningen, idet de i 
cl Antal af 186 havde indtegnet sig til 
et teoretisk Kursus, som varer 8 
Uger. 

Sagens Forhistorie er i Korthed 
følgende: 

Man havde fra forskellig Side sys
let med Tanken om at gøre noget for 
Sportsflyvningen i den øjeblikkelige 
stille Periode; der blev holdt nogle 
Møder, og man enedes om at lade af
holde el teoretisk Kursus for Sports
flyvere og et tilsvarende Kursus Tor 
Aspiranter. I Januar Maaned bekendt
gjordes de nærmere Bestemmelser 
for disse Kursus, der skulde afholdes 
med Støtte fra Nordisk Lufttrafik og 
Berlingske Tidende og under Protek
tion af Det Kongelige Danske Aero
nautiske Selskab, og der meldte sig 
ca. 350 Ansøgere. Saa mange kunde 
der slet ikke være med i første Om
gang, og der oprettedes derfor en 
Flyverklasse paa 59 Deltagere, og to 
Aspirantklasser med henholdsvis 58 
og 52 Deltagere i hver, eller ialt l(i!l. 

Flyverkaptajnløjtnant S11. .4a. Dal
bro blev Kursusleder, og de øvrige 
Lærerkræfter, der knyttedes hertil, 
blev Ingeniør Møller Hansen, Flyve
læreren Thorkild Peter.\ell, Flyveleder 
C. J. I.arsen, Kaptajn Ed.~e11-.loha11sc11, 
Civilingeniør C. C. Beckma1111 og Vejr
tjenesteassistent Blinkenberg. De Fag, 
der undervises i, er følgende: Love & 
Anordninger, Meteorologi, Motor- og In
strumentlære, Aeroplanlære og Vedlige
holdelse, Navigation, Horizontflyv
ning. Den 19. Februar var første Sko
ledag. Der undervises 2 Gange 2 Af
tentimer hver Uge, og hele Under
visningen vil strække sig over 8 
Uger. 

Da Sportsflyveklubhen 1,aa, hvor 
mange der gerne vilde deltage i saa
danne Kursus, besluttede den selv at 
ville oprette et Kursus for alle de An
søgere, der ikke var kommet med i 
første Omgang, og det var alle de 
Kursusdeltagere, som Sportsflyvc
klubbens Formand bød Velkommen 
den 4. Marts. Hr. Ohrt sagde bl. a.: 
~Motiveringen for vore Kursus er 
den, at Danmark inden Krigens Ud
brud var et af de Lande, hvor Ung-
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dommen holdt sig tilbage med Hen
syn til Flyvning, og langt værre bli
ver Misforholdet, den Dag Krigen er 
forbi. Lad os derfor udfylde Vente
tiden med at dygtiggøre os i Teorien 
saalecles, at vi straks kan gaa i Gang 
med den praktiske Flyvning den 
Dag Krigen er forbi. I Aften foreta
ger de fleste af Dem det første Skridt 
til at lade en gammel Drøm gaa i 
Opfyldelse . . . . . . gaa derfor med Alvor 
og Flid igang med dette Kursus, 
hvortil det er lykkedes os at knytte 
de bedste Lærerkræfter ...... < 

Derefter bød Formanden for Det 
Kgl. Danske Aeronautiske Selskab, 
Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen 
velkommen og aabnede det store Kur
sus. 

* 

Det er imponerende, at disse 
Sportsflyverkursus har vundet saa 
stor en Tilslutning - og at Delta
gerne bliver ved med at holde Inter
essen vedlige, og det tjener ikke blot 
til Ære for de Parter, der har faael 
Ideen ført ud i Virkeligheden, men 
ogsaa til Ære for de Lærerkræfter, 
der form:rnr al holde Interessen ved
lige. For Interesse for Sagen fra Del
tagernes Side, del er der. Det er fri
villigt alt sammen; der ingen, cler be
brejder Deltagerne, hYis de ikke mø
der; men de »skulker« slet ikke. Pan 
samtlige Kursus er Fraværelsespro
centen overordentlig ringe; del vi
ser, at Sagen interesserer, ikke blot 
de unge, men ogsaa de mere modne, 
og det kan kun glæde alle udenfor
staaende, der har Interesse for Flyv
ningens Fremme. Lærerne fortæller, 
at Kursusdeltagerne ikke blot kom
mer til Forelæsningerne, men at de 
virkelig tilstræber at lære noget; og 
at dette ogsaa er lykkedes, fremgaar af 
de Opgaver, der er blevet stillet. 

Samllige Kursus, der er i Gang, 
omfatter 355 Deltagere, der er ble
vet udtaget blandt 540 Ansøgere. Det 
er Hensigten at afslutte de forskelli
ge Kursus med en Prøve, der svarer 
til den teoretiske Certifikatprøve, 
som Aspiranterne skal bestaa for at 
erhverve Sportsflyvercertifikatet. 
Prøven er frivillig, og Statens Luft
fartstilsyn bistaar med Prøvernes Til
rettelæggelse. Hvis Prøven bestaas, er 
det Hensigten, al Aeronautisk Selskab 
vil udstede et Diplom. 

Der undervises i den nye »Lærebog 

KURSUS 
for Sportsflyvere<, der er skrevet af 
Luftfartstilsynets Chef, Luftfartsinge
niør M. P. Eskildsen under l\leclvir
ken af Kaptajn Edsen Johansen, Fly
verkaptajnløjtnant Sv. Aa. Dalhro, 
Kaptajnløjtnant K. Ramberg, Ingeniør 
Møller Hansen og Vejrtjenesteleder C. 
E. Lykke. 

Sportsflyveklubbens Ide har vakt 
stor Begejstring hos Klubberne uden
for København, og man har derfor 
planlagt at oprette lignende Kursus i 
Aarhus og Aalborg, idet Kaptajn Ed
sen Johansen, i den Periode Kursus'et 
varer, vil opholde sig i JyJJand. 

Forhaabentlig bliver del norlvcn
digt ikke blot at oprette Kursus an
dre Steder i Landet, men ogsaa flere 
Kursus i København. Del vilde være 
en Triumf for dem, der har faael 
Ideen, og det vil være til Gavn for den 
kommende Sportsflyvning. 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 

I Flyvømasklnør, I BIier, I det halo taget over

alt, hvor en Motor arbeJder Sldø om Side med 

et Radloanlæg, bortellmlnerer Bosch afskær

medeTændrør og øvrige Afskærmningsdale alle 

motoriske Forstyrrelser. Ogsaa paa dette Om

raade yder Bosch en Indsats, der er anerkendt. 

A/sMAGNETO 
IKJAGTV EJ 155 KØBENHAVN N. 

Genaralrapræsontantar for 

ROB, BOSCH 1 G. m. b. H. - STUTTGART 



JUNKERS JU 88 
JU 88 er den nyeste af de tyske, to

motorede Bombeflyvemaskiner, der 
er sat i Seriefabrikation; den fore
kommer i flere Variationer, der ad
skiller sig fra hverandre i Detailudfø
relser med Hensyn til Bevæbning, Ra
dioudstyr m. m., hvorved Typen er 
blevet anvendelig til flere forskellige 
Opgaver. Samtlige Typevariationer 
stammer fra den civile Ju 88, der blev 
bygget paa Junkers Fabrikkerne i Des
sau 1938, og som straks fra Begyndel
sen viste sig at være i Besiddelse af 
meget stor Hastighed. Bl. a. satte den 
i Foraaret 1939 Hastighedsrekord med 
2 Tons Nyttelast over en Strækning 
paa 516 km/Tog over 200 km med 500 
km/T. Begge Rekorder blev sat i Over
ensstemmelse med de gældende Regler 
over en Strækning, der blev gennem
fløjet i begge Retninger. 

For at kunne anvendes som Dyk
bomber er Ju 88 blevet udstyret med 
4 udvendige Bombeophængninger un
der Planernes Midterparti, 2 paa hver 
Side af Kroppen indenfor Motorer, 
endvidere er den blevet udstyret med 
Luftbremser under Planerne, ved den 
forreste Planbjælke. 

For at undgaa den døde Skydevin
kel nedad og bagud er Ju 88 blevet 
forsynet med >Glasbure: paa Under
siden af Kroppen, under Førerrum
met; her er anbragt 1 Maskingevær. 
Den oprindelige Bevæbning bagud 
(paa Kroppens Overside) er blevet 
forøget fra 1 til 4 Maskingeværer. 

Besætningen, der bestaar af 4 Mand, 
arbejder sammen i ect Rum. Ved Si
den af Førere'n sidder Bombekasteren, 
der samtidig betjener det forreste Ge
vær. De to andre Medlemmer af Be
sætningen skal betjene Radioen og de 
øverste og det nederste hagudrettede 
Gevær. Det underste Gevær betjenes af 
liggende Stilling; til Skytten, der be
tjener de øverste Geværer, er der ind
rettet nogle Trin. 

Adgangen til Luftfartøjet sker ad en 
Slige. Naar Luftfartøjet staar i normal 
Stilling paa Jorden, er Næsen hævet 
3,5 m fra Jorden. De to 12-cyl., væd
skekølede Junkers Jumo 211 Motorer 
hver paa ca. 1200 HK., er nemlig af 
Hensyn til Udsynet anbragt meget 
lavt paa Planerne, og for at Propeller
ne kan gaa fri af Jorden, er Luftfar-

Junkers Ju 88 Dykbomber. 

tøjet udstyret med temmelig høje Un
derstelsben. Disse kan fældes bagud 
og samtidig drejes 90°, saa Hjulene 
helt forsvinder i den bageste Del af 
Motorgondolerne. 

En af Ju 88's store Fordele er dens 
Anvendelighed til Løsning af forskel
lige Opgaver, og det fremgaar tydeligt 
af Udskiftningen mellem Brændstof
tanke og Bombemagasiner i Kroppen. 
Normalt er Ju 88 udstyret med 4-
Plantanke, hver paa 400 l; anbragt 
paa begge Sider af Motorerne. I Krop
pen bagved Førerrummet kan der en
ten anbringes en 1200 1 og en 690 I 
Brændstoftank eller et Bombemagasin 
med 16 50 kg Bomber. Udskiftningen 
kan foretages meget hurtigt. 

De udvendige Bombeophængnings
anordninger kan hver tage en 250 kg 
Bombe saaledes, at Ju 88 med en stør
ste Bombelast paa 1800 kg kan med
føre 1600 1 Brændstof, og med en 
Bombelast paa 1000 kg kan den med
føre 3490 kg Brændstof. Desuden skal 
en eller flere af de udvendige 250 
Bomber kunne udskiftes med en ek
stra Benzintank, hvorved Rækkevid
den yderligere forøges. Samtlige 
Brændstoftanke er fremstillet af skud
sikkert Materiale (gummiisolerede 
Fibertanke). 

En af de interessante Detailler er 
Anordningen til automatisk Opretning 
efter Dykning. Med et enkelt Haand
tag foretages Udløsning af Bomberne, 
Ændring af Trimrorets Indstilling til 
Opretning af Maskinen, og samtidig 
med gives der Gas til begge Motorerne. 

Dette er en Nyhed, som har staaet sin 
Prøve baade paa Ju 87 og Ju 88. 

Den normale Dykkevinkel for Ju 88 
er 40°, og denne Vinkel er markeret 
med en rød Linie paa Førerrummets 
Glaskuppel. Naar Føreren ser den 
røde Linie falde sammen med Hori
zonten, saa indtager Luftfartøjet den 
rigtige Dykkevinkel. Desuden er der 
paa Sidevinduerne anbragt Afmærk
ninger for 50, 60 og 70° . 

Ju 88 er en interessant Konstruktion 
med mange nye Enkeltheder, som man 
imidlertid ikke paa nuværende Tids
punkt kan faa alle Oplysninger om. 
Men paa Billeder kan man studere 
Løsningen af flere interessante Pro
blemer. 

Fra Benzintanken i Kroppen fører 
en 12 cm bred Rørledning bagud un
der Halepartiet til Kroppens Agter
ende; den er til hurtig Udtømning af 
Brændstoffet; i givet Fald kan der 
sættes Tryk paa Beholderne under 
Udtømningen. Anlæget til Forhindring 
af Isdannelser paa Planet bestaar i 
Tilførsel af Varmluft, der opvarmes 
ved at ledes forbi Udblæsningsrørene, 
og som strømmer igennem en D-for
met Skakt langs hele Planets Forkant; 
ved Planenderne ledes den varme 
Luft ind i det indvendige af Planet. 
Til Forhindring af Isdannelser paa 
Styrefladerne anvendes det kendte 
pulveriserede Goodrich-System. 

Ju 88 har en Spændvidde paa 18,0 
m, en Længde paa 14,2 m, og dens 
Fuldvægt er 11.300 kg. 
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Bremseanordninger til Dykbombere 
UDVIKLINGEN af Dykbombere har 

bevirket, at Flyvemaskinekon
struktørerne har indført et nyt aero
dynamisk Hjælpemiddel i Form nf 
en Luftbremse, der skal reduccrt> 
Farten under Dykket. Den be~taar 
af nogle Bremseflager, der er an
bragt under Plan og Krop, og de kan 
enten Ymre til at trække heil ind i 
Plan eller Krop, eller de kan Yære 
anbragt saalede<;, at de under normal 
Flyvning yder den mindst mulige 
Luftmodstand. Luftbremsen slaas ned 
før Dykket begynder, d. v. s. den ind
stilles paa tværs af Flyveretningen; 
derved forøges Modstanden, og Dyk
kehastigheden formindskes mere eller 
mindre, afhængig af Bremsernes 
Størrelse. Paa Billedet lilvenslre ses 
Luftbremsen i Hvilestilling paa en 
.Tu 87, og lilhøjre er den Yist i ud
slaaet Stilling. 

Formincbkelsen af Dykkehastighe
den sker imidlertid ikke af sikker
hedsmæssige Grunde. Dykbomberen 
Ju 87 kan f. Eks. uden nogen som 
helst Risiko taale at rettes op efter 
en Dykning med største Dykkeha
stighed og fuld Last, uden al Brem
serne behøver at sættes i Funktion. 
Luftbremserne gør det nemlig mu
ligt at komme tæt ind til Maalet, uden 
at Besætningen udsættes for større 
Accelerationspaavirkninger, der kan 
haYe el mindre godt Sigte til Følge. 
HYis en FlyYemaskine er i konstant 
Fart, og den som Følge af en Ror
bevægelse bringes til at ændre sin 
Stilling, saa Yil bande FlyYemaskine 
og Besætning, paa Grund af Ener
lien, have Tilbøjelighed til at fort
sætte i den tidligere Bevægelses Ret
ning. Baade Flyvemaskinen og Re
sætningen maa med Magt tvinges ind 

i den nye Bevægelses1·etning, og <le 
udsættes derfor for de samme Paa
virkninger, som viser sig, naar der 
foretages el brat Sving med en hur
tigkørende Vogn. 

Den Kraft, der paaYirker Fly,•enrn
skinen og Besætningen, er afhængig 
af den Hastighed, hvormed Bevægel
sen sker; Accelerationens Størrelse 
maales Yed Enheden G (Forkortelse 
af det engelske Ord Grnvily). :\lan 
regner i Almindelighnl med, at cl 
i\lenneskc kan laale en Pml\'irkning 
paa 6 G, uden al lage nogen Skade. 
Erfaringsnul'ssigt har del dog \'ist 
sig, at man med en passende fy~isk 
Træning kan taale en Paavirkning 
paa 8 G. Hertil er dog at bemærke, 
at det spiller en Rolle, om Paavirk
ningen slr:\'kkcr sig over længere 
Tid, d. v. s. flere Sekunder, eller den 
kun er meget kortvarig. 

Sammenligner man Forholdene 
med el Automobil, der foretager el 
skarpt Sving, vil man forstaa, at Paa
virkningen under en Opretning efter 
et Dyk maa ,·ære større, jo større 
Farten er og jo hurtigere Opretnin
gen foregaar. For ikke at blive udsat 
for større Paavirkning, end man kan 
taale, maa man derfor sørge for at 
afpasse Opretningens Radius efter 
Hastigheden under Dykket. Den Høj
de over .Jorden, hvori Opretningen 
skal paabegyndes, er ogsaa afhængig 
af Opretningens Radius, og naar 
Dykkehastigheden er tilstrækkelig 
hl\', kan man rlerfor gaa længere ned 
i Nærheden af l\laalcl, inden Opret
ningen paabegyndes. .To nærmere 
man er sil Maal, desto større hliver 
Træfsikkerhe.den, og af den Grund 
har det Betydning, al en Dykliomber 
har en forholdsvis lav Dyklrn~tigherl. 

Luftbremsen pna .lu 87. Tilve11stre i normal Flyvestilling; lilhøjre 
i Bremsestilling. 
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Jageren som 
Bombemaskine 

I den senere Tid har <let tyske 
Luftvaaben i stigende Gnid an

vendt Jagere, udstyret med Bomber, 
til Angreb mod England. Ganske vist 
har Jagerne en forholdsvis lille Ræk-

Messer.~chmill Me 109 med ophængt 
Bombe. 

kevidde, men det ophæves af de man
ge tyske Støttepunkter ved Kanalky
sten. Paa hosstaaende Billede ses en 
Messerschmidt Me 109, udstyret med 
en 250 kg Bombe, der er ophængt 
midt under Kroppen, imellem Under
stellet. Der findes ingen l ' ds\'ing..,. 
anordning for Bomben, lworfor Kastel 
ikke bliver det samme som Km,lct fr.1 
en Ju 87 Dykbomber. 

Den udvendige Bombeophængning 
er ogsaa blevet anvendt paa de hur
tige Bombemaskiner, og hl. er Hein
kel He 111 blevet indrettet til at 
kunne medføre en Bombe af s tort Ka
liber, der er ophængt under Krop
pen. Bomben menes ikke at skulle 
anvendes til Kast fra vandret Flyv
ning mod Jordmaal, men derimod til 
Kast under en vis Vinkel imod be
vægelige l\laal (Skibe). At opnaa 
Træfning me<l Kast fra storre Højde 
er nemlig vanskeligt paa Grund af 
Flaadeenhcdcrnes Undvigelscsman , ,,. 
rer, og da Dykhomberen .Ju 87 har en 
forholdsvis ringe Rækkevidde, der 
begrænser dens Indsatsomraade, vil 
He 111 kunne anvendes som en pas
sende Løsning af Opgaven. 



HENSCHEL 
STUKA 

HENSCHE.L FLUGZEUG-WERKE. A.G. SCH"O'NEFELDJ BERLIN 

Under ugunstigt Flyvevejr kommer 
~en automatiske 

&•KANIA 
KU RSSTYRI NG 

først rigtigt til sin Ret. 

Den overvaager og forebygger straks enhver 
Kurssvingning, og I Flyvemaskiner med meget 
stor Hastighed sikres den gunstigste Rejse-

hastighed ved konstant Kurs, 
Forlang Prospekt Aero 61111. 

~~ 
~~~ 

w ·+:++•• :• -wwwwwww• :• •• •• 
BERLIN-FRIEDENAU 

Repr. ved A, B, C. HANSEN COMP. 
lngenlmrer 

INDUSTRIBYGNINGEN - KØBENHAVNJV. 
Telefon: Centr, 6806 - 6807 

leverer til 

Flyvemaskinefabriker: 
Byggematerialer til Flyvemaskiner, 
Bardunstrammere og Kabel, 
Landingshjul, Beklædningsstoffer, 
Dope, Bowden Materiale, Staalrør, 
Krydsfiner, Armaturer, Instrumenter, 
Flyverdragter, Fastspændingsbælter, 
Telefoner, 

FALDSKÆRME 

!ql\lfl!! fet~etl.Si 
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NYT FRA VERDEN DERUDE 
Jager; dens største Hastighed skal 
overstige 640 km/T. Hawker Tornado 
er en helt ny eensædet Jagertype; 
den er udstyret med en Rolls Royce 
Vultur Motor paa 1750 HK. Den fire
motorede Short Stirling omtales som 
det engelske Luftvaabens største Bom
beluftfartøj med en samlet Motorydelse 
paa 5500 HK. 

Martin B-26. 

OM det tomotorede Martin B-26 
Bombeluftfartøj, som blev omtalt i 

forrige Nummer af >Flyv<, foreligger 
der nu nærmere Enkeltheder. Det er 
Amerikas nyeste Bomheluftfartøj. Af 
uerodynamiske Grunde er Maskingevær
standpladsen for Hækskytten formet 
paa en saadan Maade, at den gaar i 
Eet med Kroppens Bagende, og Gevæ
ret er anbragt helt ude i Spidsen. For 
yderligere at sikre sig mod Angreb 
bagfra, er der mellem Plan og Hale
parti an bragt en forsænke lig, motor
drevet Maskingeværstandplads. Til 
Skydning fremefter er der anbragt et 
Maskingevær i Kroppens kugleforme
de Næse. Med fuld militær Last og 
panserbeskyttede Arbejdspladser for 
Besætningen, har B-26 en største Ha
stighed paa 550 km/T, en Rækkevidde 
paa 1600 km og en Planbelastning paa 
over 220 kg/m~. Landingshastigheden 
er 161 km/T. Den amerikanske Hær 
har bestilt 1100 Martin B-26 til et sam
let Beløb paa 99 Millioner Dollars. 

Faldskærmstroppl'rne i U.S.A. 

I amerikanske Tidsskrifter meddeles 
det, at de nyoprettede Faldskærms

kompagnier skal bestaa af 117 Mand, 
der bevæbnes paa følgende Maade: 87 
Selvladegeværer, 10 Maskinpistoler, 9 
lette Maskingeværer, 3 l\førsere Kai. 60 
mm, 9 Cykler; alt Manchkab skal yder
ligere bevæbnet med Pistoler. 

Man uddanner ikke blot Fald
skærmstropper, men ogsaa Luflinfan
teri, og Uddannelsen finder Sled ved 
henholdsvis Fort Benning og Fort 
Sam Houston (Tex.). Til Brug for dis
se nyopstillede Troppeenheder har 
den amerikanske Begering lagt Beslag 
paa 60 Douglas DC-3, som var bestilt 
af de amerikanske Luftfartselskaber, 
og alt tyder paa, at andre 00 firerno
lorede Douglas DC-4 Trafikflyvema
skiner, der er bestilt, ogsaa vil blive 
beslaglagt af Regeringen til Brug for 
Faldskærmstropperne og Luftinfante
riet. 

Radiostyrede Flyvemaskiner som 
Maal for Luftværnsartilleriet. 

FOR nogle Aar siden anvendte del 
engelske Luftværnsartilleri nogle 

Maskiner af Typen de Havilland Queen 
Bee som Maal under Skydningerne. 
Noget lignende vil i større Stil blive 
taget op af det amerikanske Luftvaa
ben, der har indrettet 45 ældre Bipla-
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ner af Typen Douglas O2MC4 til radio
styrede Maalflyvemaskiner. Maskiner
ne er større end de engelske Quen 
Bee. De 45 Maskiner er ved at blive 
fordelt til de forskellige Afdelinger, og 
andre 21 er under Klargøring til Afle
vering. 

Eksport og Produktion i U.S.A. 

DEN 21. Februar offenlliggjorde det 
amerikanske Handelsdepartement 

følgende officielle Eksporttal for Luft
fartsindustrien for Aaret 1940: 3532 
Flyvemaskiner og 4986 Flyvemotorer. 
Tallene omfatter alle Arter af Flyve
maskiner, baade militære, Trafik- og 
Sportsflyvemaskiner. Storbritannien 
staar øverst med et Beløb paa 135 Mil
lioner Dollars, og derefter følger Frank
rig med 75 Mill., Kanada med 34 Mill., 
Australien med 16 Mill., Kina med 11 
Mill., Hollandsk-Indien med 6 Mill., 
Tyrkiet med 2 l\fill. o. s. fr. 

Den 20. Februar meddelte Præsi
denten for Rustningsindustrien, Wil
liam S. Knudsen, at den amerikanske 
Luftfartsindustri i Januar 1941 havde 
fremstillet 936 Flyvemaskiner af alle 
Arter, derimellem bl. a. 26 Trafikfly
vemaskiner. Aarsproduktionen for 
1941 blev anslaaet til ca. 18.000 Flyve
maskiner af alle Arter. 

Nye engelske Typer. 

B LACKBURN BOTHA I er et ny to
motoret Luftfartøj til Rekognosce

ring og Torpedokast. \'ickers Spilfire 
/I/ skal være den hurtigste engelske 

Luftforbindelse Oslo-Stockholm. 

D EN 3. Marts aabnede Deutsche 
Lufthansa en Rute mellem Oslo 

og Stockholm. Foreløbig trafikeres den 
tre Gange ugentlig i hver Retning. 

Luftruten over Atlanterhavet. 

DEN 16. December 1839 startede 
Pan American Airways' Rute over 

Nordatlanten for 100. Gang, og da 
:.Clipperen« startede fra New York's 
La Guardia Lufthavn den 10. Februar 
1941, var det den 250. Flyvning, som 
P.A.A. gennemførte over det nordlige 
Atlanterhav. 

Luftopmaaling i Aush•alien. 

DEN australske Regering har beslut
tet at gennemføre en luftfotogra

fisk Opmaaling af hele Australiens Om
raade, ialt 7',8 Millioner km'. Opmaa
lingen skal foretages af den australske 
Hær og Luflvaaben. 

Aluminium-Produktionen i U.S.A. 

PRODUKTIONEN af Aluminium i 
U.S.A. udgjorde i 1939 ialt 147.000 t ; 

den steg i 1940 til 211.000 I, og til 
Juli 1941 skal Aarsproduktioncn naa 
313.000 ,t. 

Amerikansk eensædet Jager Lockhecd P-38. 

Ouenstaaende Billede er det første Fotografi, der er offentliggjort af den to
motorede, eensædede Jager Lockheed P-38. Bevæbningen er endnu ikke fod
byg{let. Resultatet af Prøueflyuningerne holdes endnu hemmelige. Maskinen skal 
bygges i .~tørre Serier. Udbygningerne paa Motorkroppene bag ued Planets 

Bagkant er Anordninger for Udblæsningen. 



LUFTTRAFIK I IND- OG UDLAND 
Foraarets Lufttrafik paa 

København. 

FRA den 1. April og indtil videre vil 
København blive trafikeret af føl

gende Luftforbindelser: 

Malmo- København- Berlin- Miin
chen. Condoren er atter blevet sat ind 
paa hele Strækningen til Miinchen. 
Der startes fra København Kl. 9.45 
med Ankomst til Berlin Kl. 11.45 og til 
1\Iiinchen Kl. 15.05. I modsat Retning 
startes fra Miinchen Kl. 15.35, fra Ber
lin Kl. 18.05 med Ankomst til Køben
havn Kl. 19.50. 

Oslo-l(øbenhavn- Berlin. Der star
tes fra Oslo Kl. 13.40, fra København 
16.10 med Ankomst til Berlin 18.10. 
Fra Berlin er der Afgang 8.05, fra Kø
benhavn 10..15 med Ankomst til Oslo 12.45. 

København- Malmø. Der oprethol
des fire daglige Forbindelser. 

København- Rønne. Afgangen fra 
København er Kl. 9.00 med Ankomst 
til Rønne Kl. 10.00. 20 Minutter senere 
startes fra Rønne med Ankomst til Kø
benhavn Kl. 11.20. Til den indenland
ske Lufttrafik har man i Marts l\faanecl 
anvendt Lundtofte Flyveplads til Start 
og Landing. 

København- Hamborg. Paa denne 
Rute medtages kun Post og Fragt. Afg. 
København 10.25; Ank. Hamborg 
12.05. Afg. Hamborg 14.30; Ank. Kø
benhavn 16.10. 

* 
Mellem Stockholm- Åbo- Helsing-

fors opretholder det svenske og det 
finske Luftfartselskab en Rute, der 
gaar fra Stockholm Kl. 9.00, fra Åbo 
11.40 med Ankomst lil Helsingfors 
12.30. I modsat Retning startes fra 
Helsingfors 14.00, fra Abo 15.05 med 
Ankomst til Stockholm 15.30. 

Tiderne er angivet i de respektive 
Landes Ruter. 

Billetpriserne er fra København til 
Berlin 135,- Kr., l\Ialmø 15,- Kr., 
Miinchen 281, - Kr., Oslo 110, Kr., 
Rønne 40,- Kr. 

U. S. A.s oversøiske Lufttrafik. 

PAN American Airways forventer 
den 1. l\Iaj 1941 at faa leveret seks 

Boeing Flyvebaade, Super-Clipper 
314 A. Med dette Materiale vil der 
kunne gennemføres fire ugentlige 
Flyvninger i begge Retninger over det 
nordlige Atlanterhav. 

I Pacifiktrafikken vil Pan American 
Airwnys udbygge sit Rutenet, idet de 
agter at aabne en ny Rute fra Manila 

(Fillipinerne) til Singapore. Den 
2400 km lange Strækning aabent Hav 
skal flyves uden Mellemlanding og 
trafikeres to Gange om l\Iaaneden. Ved 
denne Udvidelse af Rutenettet vil Tra
rikken paa Strækningen San Francis
co-Manila-Hongkong blive indskræn
ket til kun to Flyvninger pr. Maaned i 
hver Retning, tilsyneladende paa 
Grund af Materialeknaphed. 

Efter at British Oversea Airways, 
ved Japanernes Indmarch i fransk 
Indokina, indstillede deres Rute Singa
pore- Hongkong, vil den amerikanske 
Rute saaledes komme til at erstatte 
den engelske. 

Den 22. November 1940 kunde Pan 
American Airways se tilbage paa en 
femaarig Bestaaen af Ruten San Fran
cisco- Honolulu (Hawai), der aabne
cles i 1935. I 1937 blev Ruten forlæn
get til Hongkong. !alt er der i de for
løbne Aar gennemført 442 Flyvninger 
over det nordlige Stillehav. 

Pan American Airways har længe 
haft to Projekter for oversøisk Flyv
ning med Landmaskiner liggende. Det 
ene gaar ud paa en Højdeflyvnings
Forbindelse uden Mellemlanding mel
lem New York og Amsterdam. Da Kri
gen brød ud, maatte dette imidlertid 
henlægges, medens det andet Projekt, 
Højdeflyvnings-Trafik mellem Los An
geles og Honolulu, har større Chancer 
for at blive virkeliggjort. Foruden 
seks 4-motorede Flyvebaacle Boeing 
314 A og tre 4-motorede Boeing 307 S 
>Stratoclippersc, der allerede er ind
sat i Trafikken, har Selskabet bestilt 
et Antal 4-motorede Landmaskiner af 
Typerne Douglas DC 4 og Lockheed 
L-44 >Excaliburc, der begge er bygget 
med Højdeflyvning for Øje. Desuden 
er der til de kortere Ruter bestilt no1:i; 
le 2-motorede Douglas DC-3 og Lock
hed L-18 >Lodestar«. 

DANSK MOTORFLYVER 
UNION 

DANSK Motorflyver-Union har til For
mand valgt Trafikassistent Ohrl. Vor 

Næstformand, Kontorchef Hermann Niel 
sen, er indvalgt i Unionens Bestyrelse. 

* 
V I henleder Opmærksomheden paa, al 

vore Medlemmer har Adgang til de 
udmærkede Foredrag, som arrangeres af 
Det kongelige danske aeronautiske Sel
skab. Der udsendes ikke særlig Meddele]. 
se om disse Foredrag, men vi maa bede 
Dem selv bemærke Annonceringerne i 
•Flyv•. 

KLUBBENS Generalforsamling er af
holdt den 28. Marts. Nærmere Med

delelse om Generalforsamlingens Forlø)J 
vil fremkomm e i næsll• Nummer ar 
•Flyve. * 

KLUBBENS ~mukke Emblem kan købe, 
i Gads Boghandel, Vimmelskaftet, og 

hos Carit Andersen, Ø.sterhrogade 84. Del 
bærrs ar alle Medlemmer. 

BØGER 
»Lærebog I Modelflyvning« af Erik Wil

dumsen. Eget Forlag. 47 Sider. Prii; Kr. 
2,00. 

Den lille Lærebog bringer en kortfattet 
O\'er igl over Svæveflyvningens Teori, 
Teorien for Bygning af Modeller, Stabili• 
let, Indflyvning, Meteorologi, Bygning og 
Beklædning af Modeller, :\laterialelære 
m. 111 ., alt sammen hrregnrl paa Begyndl'
ren, der vil til at interessere sig for den 
raske og belærende Sport, ~om karakteri
stisk bliver kaldt for •en rigtig Far og 
Søn Sport•. Bogen omfuller en Mængde 
instruktive Flyvninger, der paa en ud
mærket Maade stoller den letfattelige 
Tl'kst. 

Til Vejledning for de, der med her gaar 
i Gang med Modelsvæveflyvningen. er der 
bag i Bogen optrykt Heglerne for Delta·gel
se i Dam,k Modelflyver Forbunds Konkur
rencer og for Anerkendelsr af Danmarks
rekorder med :\!odelsvæveplaner. 

De sidste Blade i Bogen er indrettet som 
Flyvejournal , hvis Foring \'il kunne give 
et meget nyttigt O,·erhlik o\'er de opnaae. 
de Resultater. 

Alt i alt er det en udmærket lille Bog 
for Begynderen. 

* 
»Lystige Luftskipperhistorier« ved Bendt 

Horn. illustreret af Robert Stonn Petersen. 
Rasmus Navers Foring. 91 Sider. 

Nnar Bogen , Lystige Luflskipperhislo• 
rier •, der fortæller om Flyve- og Flyver. 
oplevelser, skal anmeldes i el Flyvetids
skrift, man Flyverens Alen lægges til 
Grund for Bedømmelsen, og den manier 
ikk<' til Fordel for alle Historierne. 

Ideen med at hevare de nedarvede Fly• 
verhislorier paa Tryk er god og burde 
fortsættes, men det kræver unægteligt, al 
Historierne gengivl'S rigtigt. Et Fagblad 
maa gørr Indvending imod, at de i Bo,::en 
gengivne Flyveroplevelser gaar owr i Hi. 
storien i den Form, hvori de er fortalt. 

Mod visse af Bogens Flyveroplevelser 
vil en Flyver protestere og sige. den Slags 
Ting kan ikke forekomme: som de er for
talt, giver de nemlig et forkert Billede. 
baade af Flyveren og af Flyvning. En en• 
kelt af Historierne burde helt have været 
udeladt; Episoden, der tales om, er ikke 
foregaaet ~anlecles, som der staar i Bogen, 
og en navngiven Person fremstilles paa 
en for ham mindre smigrende Maarle. Saa. 
dan maa man ikke skrive - og en Fly
ver vilde aldrig hav!' gjort det. 

Gennem alle Fortællinger er konsekvent 
gennemført Benyttelsen af det nor~ke Ord 
Fly i Stedet for den danske Benævnelse 
Flyvemaskine. I Flyverkreds!' har ma11 
engang vedtaget bestemte Benævnelser, og 
indtil nyt er vedtaget, kan vi ikke nner
kende fremmede Ord. 

Bogen er illustreret med Storm Peter• 
sens ypperlige Tegninger •- og det er dens 
største Aktiv. 
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SHELL 
JJ"viation <Hervice Verden over 

Telegram-Adr.: S h e 11 a Ir A/s DANSK SHELL Telefon: Central 9838 

Kampmannsgade 2 • SHELL-HUSET • København V. 

D .. K.D.A.S.'s ordinære Generalforsamling 
blev afholdt den 27. Marts. Det vigtig
ste Punkt paa Dagsordenen var Besty
relsens Forslag til Ændring af Selska
bets Love. Da >Fly,•q: allerede var 

gaaet i Trykken den Dag Generalfor
samlingen afholdtes, vil Referatet 
først blive bragt i næste Nummer af 
Bladet. 

Hvad er "Dansk Aeronautisk Klub"? 

FRA en Sammenslutning, der hedder 
>Dansk Aeronautisk Klub<, har 

Redaktionen modtaget en Meddelelse 
om, at der med ca. 1000 Medlemmer 
er startet en Klub, hvis Opgave det er 
at fremme Interessen for al Civilflyv
ning i Danmark lige fra Modelflyvning 
til Sports- og Trafikflyvning, samt 
ved Litteratur, Foredrag etc. at sprede 
et elementært Kendskab til Flyvning 
ude blandt det store Publikum. Med
delelsen slutter med at anmode Redak
tionen om at være behjælpelig med 
Gennemførelsen af Planen. 

Samtidig har en Række Personer 
faaet tilsendt en Skrivelse fra oven
nævnte >Dansk Aeronautisk Klub<, 
hvori det meddeles, at Klubben har 
Fornøjelsen at optage dem som Med
lem med fri Kontingent for Aaret 
1941, og der vedlægges et Medlems
kort. 

Denne Fremgangsmaade maa vist si
ges at være ikke helt almindelig. Der 
hører en vis Kækhed til at anmode et 
Blad, der repræsenterer en aeronau
tisk Organisation, der arbejder efter 
det samme Program, som den nystar-

82 

lede Klub tilsyneladende gør, om at 
gøre Propaganda for et konkurreren
de Foretagende. 

Redaktionen er blandt dem, der har 
modtaget Henvendelsen om Medlem
skabet, og da vi finder, at disse store 
Opgavers Løsning man kræve en me
get betydelig Organisation, har vi ret
tet Henvendelse til Klubben og mod
taget følgende Svar: - Som Svar paa 
Deres Forespørgsel af 6. ds. kan vi 
meddele, at Klubben er startet paa 
Initiativ af Herr V. O. Andersen, tid
ligere Sekretær i Dansk Modelflyver
Forbund. Da Ledelsen skal konstituere 
sig paa et senere Møde, kan vi i Øje
blikket ikke oplyse noget definitivt om 
Bestyrel~e og Repræsentantskab. - -· 

Hvis de ca. 1000 Medlemmer alle er 
erhvervet ved blot at udsende ca. 1000 
Medlemskort med Meddelelse om, at 
Modtageren er optaget som kontingent
fri Medlem, saa maa Medlemstallet 
vist nok siges at være noget problema
tisk. Hvis alle skal optages som gratis 
Medlem, har hver enkelt ogsaa en vis 
Ret til at faa at vide, hvem den Mæ
cen er, der financierer Klubbens 

Drift. Ligeledes bør man vel ogsaa 
kende Lovene i den Forening, man 
bliver Medlem af. Sæt nu, at der stod 
i Lovene, at Medlemmerne hæftede for 
Bestyrelsens Gæld el. I., saa vilde man 
vel nok betænke sig to Gange paa at 
gaa ind i Klubben, selv om der ikke 
skulde betales Kontingent det første 
Aar. 

Noget ganske andel er, om der er 
Brug for en saadan Nyorganisation. 
Det Kongelige Danske Aeronautiske 
Selskab har allerede et meget intimt 
Samarbejde med Dansk Modelflyver 
Union, Dansk Svæveflyver Union og 
de forskellige Sportsflyveklubber, der 
i Forvejen omfatter alle eksisterende 
Klubber indenfor hver ·sin Kategori, 
og det Samarbejde har saamænd ko
stet Anstrengelser nok at fan bragt i 
Orden. En sideordnet Organisation, 
der skal arbejde efter akkurat de sam
me Linier, vil kun være til Skade for 
hele den Flyvesag, som mange andre 
har været aarevis om at bygge op. En 
Tid som den nuværende maner i høje
ste Grad til Samling og ikke til Split
telse. 

* 
Vi advarer derfor alle, der har fuael 

Henvendelse fra Dansk Aeronautisk 
Klub, imod at acceptere et Mcdlems
skah, der tvangsindlægger dem i en 
Klub, om hvilken man foreløbig kun 
ved, at den har en os ukendt Herr 
Poul Kristensen til Indbyder og Herr 
V. 0. Andersen til Leder - samt at man 
ved at sende disse Herrer Kr. 1,50 kan 
erhverve sig Retten til at bære Klub
bens Emblem, men det er maaske hel
ler ikke det mindst væsentlige. 

Red. 



Ny Halvmillionær i D.D. L. 

DA Luftkaptajn Niels Egebjerg lan
dede i Kastrup den 6. Marts, hav

de han tilbagelagt sin første halve Mil
lion Luftkilometer. 

Den nye Halvmillionær er født i Ny
borg den 3. Oktb. 1905. Han blev Mili
tærflyver d. 8. Oktbr. 1929; ansattes i 
D. D. L. som Trafikleder i 1934 og blev cl. 
1. Apr. 1936 ansat i Selskabet som Trafik
flyver. I 1938 udnævntes han til Luftkapt. 

>Flyve føjer sin Lykønskning til de 
mange andre, der overbragtes Luft
kaptajnen i Anledning af den første 
halve Million Kilometer. 

DANSKE FLYVERE 

Generalforsam tingen. 

UNDER Ledelse af Landsretssagfører 
E. Falkmar afholdt Foreningen 

Danske Flyvere sin ordinære General
forsamling den 22. Februar. 

Formanden, Oberst Tage Andersen, 
indledede Aarsberetningen med nogle 
Mindeord om Sekondløjtnant H etner 
Kristensen, der var faldet i Finland d. 
29. Febr. 1940, og Løjtnant W. Godt
fredsen, der var faldet ved Værløse 
den 9. April 1940. 

Der havde i Aarets Løb været af
holdt en Del Sammenkomster og Fore
drag. Foreningens Medlemstal er 285. 

Kassereren, Kaptajn H. Pagh, aflag
de Regnskabet, der enstemmigt god
kendtes. Af »Danske Flyvere«s Fond var 
der i Legater i 1940 blevet uddelt 1750 Kr. 

Til Bestyrelsen genvalgtes Kaptajn 
Pagh og Ingeniør Cai Caspersen; ny
valgt blev Orlogskaptajn Axel Schmidt. 
Til Suppleanter genvalgtes Salgschef 
Per Yde, og Flyverløjtnant G. Wegner 
nyvalgtes. Revisorerne, Prokurist P. Hol
felt og Orlogskaptajn R. Ernst genvalgtes. 

FLYVERTROPPERNES 
SOLDATERFORENING 

DEN 13. Marts afholdt Flyvertrop
pernes Soldaterforening General

forsamling paa Etablissementet :> Slots
gaardene, Pilealle 14, København. 

Ca. 60 Medlemmer havde givet Møde. 
Portier H. Walthing valgtes enstem

migt til Dirigent. 
Formanden aflagde Beretning og 

udtalte bl. a., at Foreningen siden 
Starten den 11. April 1940 havde væ
ret optaget af Organisationsarbejde. 
Der havde været afholdt 11 Bestyrel
sesmøder og 1 Generalforsamling, 
samt 2 vellykkede Sammenkomster. 
Medlemstilgangen var jævnt stigende. 
Omtalte derefter Foreningens nye Em
blem, som var tegnet af tidl. F/S 
121 /39 Tegner Ove Thessen, København. 

Derefter oplæste Sekretæren For
handlingsprotokollen. 

Beretning og Protokol godkendtes. 
Kassereren Edm. Nielsen redegjor

de derefter for Regnskabet, der udvi
ste en Balance paa Kr. 197,00 med en 
Kassebeholdning paa 95 Kr. Godkend
tes ligeledes. 

Formanden og Tjener Johan Bah
ring genvalgtes enstemmigt og nyvalgt 
blev Kpl. 17/38 Radiohdl. Aksel Niel
sen og l{pl. 240/39 Nielsen og Suppleant 
438/38 Konstruktør Allan Blechingberg. 

Under Eventuelt blev de nye Em
blemer uddelt, og man drøftede der
efter forskelligt vedrørende Somme
rens Arrangementer bl. a. Besøg paa 
Flyvertroppernes Værksteder. 

Generalforsamlingen sluttede med 
kammeratligt Samvær. 

* 
Flyvertroppernes Soldaterforening 

optager alle Officerer og Menige incl. 
Ballonparken, der staar eller har 
staaet i Nummer ved Hærens Flyver
tropper. Indskud Kr. 1,50 og Kontin
gent Kr. 5,00 aarlig, som kan betales 
kvartalsvis med Kr. 1,25. Abonnement 
paa :> Flyve kan tegnes hos Kassereren 
ved Indsendelse af Kr. 3,00. 

Postgiro Nr. 23856. 
Formand: Kbmd. Chr. Smørum, Jon

strup pr. Ballerup. Telf. Maaløv 344. 
Kasserer: Maskinarb. Edm. Nielsen, 

Statholdervej 2, St., NV. 

I ~t~t~~?ior~~~o!~~~! 
NÆSTE Medlemsmøde afholdes 1 

Restaurant >Kildenes Selskabslo
kaler Tirsdag den 8. April Kl. 20.15. 

Ved denne Lejlighed taler Kaptajn
løjtnant Thorup om det finske Luft
vaaben før og efter Krigen med Rus
land. (Kaptajnløjtnanten har gjort Tje
neste i de finske Flyvertropper sid
ste Sommer) . Foredraget illustreres 
af Lysbilleder. Bagefter arrangeres 
Smørrebrødsbord - og der er Dans 
til Knud Lynges Orkester. 

* UMIDDELBART efter Paaske be-
gynder Klubben et Kursus i Fly

veteori, omfattende Aeroplanlære, 
Navigation, Motorlære, Horisontflyv
ning og Luftfartslovgivning. Som 
Kursusleder og Lærer fungerer Kap
tajnløjtnant Edsen-Johansen, og 
Driftsleder Kramme underviser i Mo
torlære. Nærmere om Tid og Sted 
for Kursus' Afholdelse og om Udgif
terne vil snarest tilgaa Medlemmerne 
direkte. 

Fra Dansk Svæveftyver Union 

DANSK Svæveflyver Union afholder cl. 
6. April 1941 sit aarlige Repræsen

tantskabsmøde i Fredericia. Mødet vil lu
ge sin Begyndelse Kl. 8 Morgen, og Grun
den hertil er den indskrænkede Toggang 
for Tiden. For enkelte Repræsentanters 
Vedkommende kan de ikke komme frem 
og tilbage paa samme Dag, hvis Mødet 
skulde afholdes paa et senere Tidspunkt. 

* 
DANSK Svæveflyver Union har med

delt d'Hrr. Anton Carlsen fra Flyve
klubben •Ringen •, København, og Henri 
Fugl fra Vordingborg, Tilladelse til at vir
ke som Flyveledere til •A• og •B• i deres 
respektive Klubber. 

* 
SVÆVEFLYVNINGEN I SVERRIG. 

I Øjeblikket er Grunden ved at blive lagt 
for en velorganiseret Svæveflyvning i 

vort Broderland Sverrig. Den svenske 
Aeroklub henvendte sig i Slutningen af 
forrige Aur til Offentligheden, for gennem 
Bidrag fra denne at kunde købe et vel
egnet Areal til en Flyveplads for de sven
ske Svæveflyvere. For yderligere at stimu
lere Interessen hos Offentligheden gav 
H. K. H. Prins Gustav Adolf, gennem Ra
dioen, en Redegørelse for Anvendelsen af 
de indsamlede Penge. lait blev der paa 
denne Mande indsamlet ca. Kr. 200,000, 
hvortil kom at den svenske Stat stillede 
Kr. 60,000 til Disposition for Formaalet. 

Ved Ålleberg, der er beliggende øst for 
Gøteborg og ca. 3 km S.Ø. for Falkøbing, 
er der indkøbt et velegnet Areal, hvor der 
bande kun flyves med Begyndere og med 
Viderekomne. Ved Spilstarter kan der an
vendes en Plads, der giver Plads til ca. 
1000 m Wire. En jævnt skrannPnde 
Skrænt gør det muligt at forekommende 
Vindretninger kan udnyttes fuldt ud til 
Skræntflyvning. Paa Arealet er der pro
jekteret en Hangar, der skal kunde have 
Plads til 8 Glide- og 8 Svæveplaner. I di
rekte Tilslutning til Hangaren vil der blive 
bygget et Værksted, og senere vil der bli
ve bygget et Klubhus paa Pladsen. 
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TERMISK FLYVNING 
K1•edsning i Tei·misk Opvind. 

NAAR man med Rorudslag (Sideror 
og tilsvarende Balanceklap) har 

lagt Svæveplanet ind i en Kurve, fort
sætter man Krcd!>en med saa smaa 
Rorudslag som muligt. i\led den rig
tige Fart og den rigtige Skraaslilling 
i Forhold til Kredsens Radius, vil 
man lidt efter lidt falde fuldstændig 
til Ro med Rorene i en Stilling, der 
næsten er neutral. Man giver kun 
Rorudslag for al korrigere for Vind
stød. 

Kredsene flyve~ med en Hastighed, 
der ligger lidt over den normale Gli
dehastighed, og Farten forøges med 
Stejlheden, fordi Belastningen øges 
ved Centrifugalkraften. Paa den an
den Side maa man ikke flyve for hur
tigt af følgende Grunde: Kurveradius, 
Skraastilling og Hastighed er af
hængige af hinanden. Ved samme Ra
dius maa Skraastillingen forøges med 
Farten. Det vil sige, at hvis Farten 
bliver for stor, flyver man stejlere 
Kredse end nødvendigt, og derved bli
ver Synkehastigheden større, hvilket 
er meget uøkonomisk. Endelig forøge<; 
Paavirkningerne paa Svæveplanet med 
Stejlheden, og da en termisk Svæve
flyvning kan bestaa af flere Timers 
Kredsning, er det klart, at man ikke 
skal overbelaste Svæveplanet ved al 
flyve unødvendigt stejle Kredse. 

Hvor snævre Kredse man kan fly
ve, faar man Begreb om, naar man 
hører, at der med det polske Svæve• 
plan »Orlik II« har været fløjet Kred
se med kun 23 m Diameter. 

Hvorledes und~aar man at blive 
trukket op i Skye1•? 

Hvis man flyver i Termik, der ikke 
har medført Skydannelse, fordi Luf
ter var for tør, udnytter man Termik
ken til Tops, men hvis Termikken har 
en Kumulussky paa Toppen, som paa 
Skitsen i :,Flyv« Nr. 2, kan kun den 
Svæveflyver, der behersker Blindflyv
ning, fortsætte sine Kredse op igen
nem Skyen. 

Flyvere, der ikke kan flyve blindt, 
skal absolut forlade Termiksøjlen, naar 
han nærmer sig Skybasis. Hvis man 
under Opstigningen mærker, at Skyen 
trækker særlig kraftigt, maa man være 
ekstra vaagen og se at komme væk i 
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Tide, inden det er umuligt at mH.lgaa 
al blive trukket ind i den. 

Hvad skal man da gøre, hvis man 
kommer i faretruende Nærhed af en 
Sky, som trækker kraftigt? 

Hvis man ikke er skolet i Blindflyv
ning, gælder den faste Regel, at man 
ikke skal gaa ind i Skyen. l\lan skal 
ikke tage Chancen og prøve at kredse 
videre, selv om Svæveplanet er nok 
saa godt udstyret med Blindflyvnings
instrumenter. Det har nemlig vist sig, 
at Blindflyvning med Svæveplan kræ
ver megen Erfaring. Særlig farligt er 
det naturligvis at komme ind i en Sky 
med et lidet stabilt Svæveplan. Hvis 
Flyveren mister Kontrollen over et 
saadant Svæveplan - og det gør han 
uvægerligt, hvis Skyen er stor, og han 
er uøvet i at flyve uden at have Hori
zonten til Støtte for Øjet - vil det i 
Løbet af kort Tid komme op paa Ha
stigheder, som det muligvis ikke kan 
holde til. Bestræbelserne for at faa 
Herredømmet over Svæveplanet igen, 
kan let føre til, at en Vinge vrider af, 
eller at der sker andre alvorlige Brud. 

Denne Fare har ført til, al de fleste 
højt udviklede Svæveplaner nu forsy
nes med Luftbremser, der bevirker, at 
deres Sluthastighed under Dykning 
kan begrænses til ca. 200 km/T. Med 
saadanne Luftbremser skulde man 
have gode Chancer for at redde Svæ
veplanet uskadt ud af Skyer. Til Trods 
herfor bør man - som ovenfor om
talt - undgaa Skyflyvning, hvis man 
ikke har stor flyvemæssig Erfaring. 
Paa tyske Skoler er der for Eksempel 
almindeligt Forbud mod at gaa ind i 
Skyer. Naturligvis gælder Forbudet 
ikke smaa Skytjavser, som man nemt 
kan overskue og gennemflyve i Lige
udglidning, men Kumulusskyer. 

Hvis man altsaa ligger tæt oppe un
der en Sky, som trækker, gælder det 
om at komme bort fra den uden at ud
sætte Svæveplanet for unødvendigt 
store Paavirkninger. Ved at sætte 
Svæveplanet paa Næsen og øge Farten, 

opnaar man selvfølgelig at forøge Syn
kehastigheden, men samtidigt opstaar 
Faren for, at Hastigheden hli vcr større 
end godt er for Svæveplanet. Især vil 
det kunne lide under en for brntal 
Opretning, en Fejlmanøvre, der er me
get almindelig for Begyndere eller for
holdsvis prøvede Flyvere. Denne l\leto
de skal man helst undgaa. 

Det allersimpleste er at trække sig 
bort fra Opvindsfeltet ved.en flad Vin
geglidning ud af Kredsen. Hvis man 
allsaa flyver Kredse paa venstre Voltl', 
vingeglider man til højre og vil i de 
allerfleste Tilfælde hurtigt være uden 
for , Farezonen«. Denne Manøvre er 
nem at beherske og kan bringes til Op
hør uden yderligere Højdelab lige i 
det Øjeblik, man ønsker det. 

Hvis Stigehastigheden imidlertid er 
saa stor, at en Vingeglidning ikke kan 
opveje den, og man ingen Luftbremser 
har til at begrænse Farten i et Dyk, 
er der ikke andel at gøre end at sætte 
Svæveplanet i Spind eller lade det 
rutsje sidelæns ned. 

De fleste O,·crgang:.- og Rekordpla
ner er meget lette at sætte i Spind; 
dog er det næste umuligt at faa en 
Grunau Baby til at spinde. Efter en 
halv Omgang gaar den uvægerligt af 
sig ~elv ud af det igen. seh• om man 
har Rorene i Bund. 

* 
Som man vil se, kr:l'vcr den termi 

ske Flyvning Tilegnelsen af en vi~ 
Teknik, og hvis man ikke passer paa 
ikke at komme ind i Skyer, kan den 
rumme visse Farer; men, behersker 
man denne Teknik, og forstaar man al 
undgaa eller overvinde Farerne, er 
termisk Flyvning vel nok den Gren af 
Flyvning i det hele taget, der giver 
Mulighed for de skonneste sportslige 
Oplevelser, saa vist som det er dejligt 
at svæve ud over Terrainet baarcl ar 
Opvindene og ledet af sin Sporsans«. 

For Dansk Svæveflyver Union 

Harriet Førsleu. 

10 Danmarksrekorder anerkendt med SV-Hl 
149 cm Modellen, hvormed Vanløse Modelflyveklub op
naaede en konlrolieret Flyvetid paa over 42 Minutter, inden 
den forsvandt ud af Sigte. Det er den, De skal og kan 

bygge. Tegning 2.00 - Byggesæt 3.85. 
DANSK MODBLPLYVBINDUSTRI • SKJBRN 



Instruktionskursus for 
Modelflyvere. 

F IRMAET Erik Willumsen, der bl. a. 
fremstiller de bekendte Svævemodel

ler \V 7 og W 12, har som et Led i sin 
Salgspropaganda oprettet et Instruktions
kursus for Modelflyvere. 

Der gives Kursusdeltagerne Instruktion 
i Flyvning med Modellerne hver Søndag 
fra den 23. Marts og der bluttes af Søndag 
den 31. August. Endvidere afholdes Fore
drag om Modelflyvning i Teori og Praksis, 
og der arrangeres Certifikatflyvninger om 
forskellige Præmier. 

Det er første Gang et Modelflyverfirma 
viser sine Kunder en saa udstrakt Service, 
som disse Instruktioner er Udtryk for, 
og det meget beskedne Kontingent - 75 
Øre for hele Sæsonen - giver rigeligt Va
luta for Pengene. 

Der vil sikkert blive stor Tilslutning til 
den gode Ide, naar den blot tilrettelægges 
praktisk fra Begyndelsen. 

Modelflyveudstilling 
i Aalborg. 

DE nordjydske Modelflyvere faar i Da
gene 9., 10. og 11. April Lejlighed til 

at vise, hvad de har drevet det til. I Han
delsstandsforeningens Festsal i Aalborg 
arrangerer •Aalborg Stiftslidende• en Ud
stilling, som skal omfatte saavel Svæve
modeller som Motormodeller, Skala- og 
Halvskalamodeller. Maaske vil det endog 
lykkes at faa nogle Mikromodeller med 
ogsaa. . 

Bladet har gjort Udstillingen tilgænge
lig for alle, saaledes at det ikke blot er de 
organiserede Modelflyvere, der kan være 
med, men enhver Amatør, som har byg
get selv, kan udstille. 

Svæveklubben • Aviator cs Afdeling for 
Modelflyvere har anmeldt deres Deltagel
se, ligesom de er meget aktive i Arbejdet 
med at stille Udstillingen pau Benene. 
Formentlig vil disse Modelflyvere arrangere 
et arbejdende Værksted, der kun virke 
som Propaganda for Modelflyvningen. 

•Aalborg Stiftslidende• har udsat en 
Række Præmier for de smukkeste og 
mest flyvedygtige Modeller, suu der er 
næppe Tvivl om, at Udstillingen vil til
trækker mange passionerede Modelfly
vere. 

Nye danske 
Svævemodeller. 

VI bringer her Billederne af de i for
rige Nummer omtalte Svæve

modeller og deres Konstruktører, hvis 

Præstationer har vundet megen Aner
kendelse. 

Fra oven og nedad: Aksel ZtJyler med 

A-Z-5 - Chr. ZtJyler med C-Z-6 - Jør

gen Dommergaard med J-D-35. 

Crome & Goldschmidt 
arrangerer Udstilling for 

Modelflyverne. 

D ET bekendte Stormagasin Crome & 
Goldschmidt, der har gjort et stort 

Arbejde for Skisportens Udbredelse her i 
Landet, har nu med Assistance af Pre
mierløjtnant V. Holm indledet en Propa
ganda for Modelflyvning. 

I Magasinets Sportsafdeling er udstillet 
en Cub Maskine og i et tilstødende Lokale 
er opstillet en Del Modelplaner samt 
K L M's Hangarflyver. Endvidere gives 
her Undervisning i Modelbygning til de 
unge Mennesker, der køber Firmaets Byg
gesæt. 

En Modelbygger, der bygger Modelsvæ
veplaner, er til Stede og viser fra en sær
lig Stand, hvorledes man gaar frem under 
Bygningen og er til Disposition med Vej
ledning og Raad for de Besøgende. Under 
Modelbyggernes Opsyn er ligeledes indret
tet en Byggestue, hvor Drenge kan komme 
og bygge deres Modeller under kyndigt 
Opsyn, de kan indtegne sig og saa komme 
om Eftermiddagen og arbejde, til de er 
færdige med Modellen. 

Udstillingen, der omfatter ca. 20 Model
planer fra Valby Modelflyveklub og 
•Hawk «, blev aabnet af Direktør Lybye, 
der i en smuk Tale udtrykte Del Konge
lige Danske Aeronautiske Selskabs Aner
kendelse af alt Initiativ, der paa uselvisk 
Maade havde til Hensigt at støtte Flyvnin
gen i alle dens Grene. 

Udstillingen og Modelbygnings-Under
visningen tænkes fortsat gennem et længe
re Tidsrum. 

Dansk Flyvnings 
Historie 

Nedsø• Pris Kr. a.so 
Faas i Boghandelen eller fra I FLYV', Ekspedition, Vestecbco"de 60, 

København V. 

Motormodellen H. S. 8 
Materlaleøæt med Tegning i fuld Størrelse 
og udføl'lig Byggevejledning . . . Kr. ~.25 
Teplng i fuld Størrelse med udførligBygge
vej1edning . • • • . • . • . . . • • • Kr. 1.50 

Byggesæt til W 1 Modelsvævepl., Spændvidd. 49 cm Kr. 3,25 

Motormodellen W 7 Kr. 2.85 
Komplet i Æske - klar til at flyve 

Man behøver ikke at skrive efter • W • Mo• 
deller - de kan købes hos næsten alle Sports• 
og Legetøjsforhandlere samt Bog• og Papir• 

handlere. 

En uros: ERIK WILLUMSEN 
Piiastræde 35 • København K 

Tlf. Central 9230 

- W2 70 - 4,50 

- W12 
. W17 

Færdigbygg. W 5 
Wl 

W2 
W12 
W17 

97 

145 

40 
'19 

70 

97 
145 

-

-
-

-
-
-
-

6,00 

- 15,00 
1,25 
5,75 

7,50 

- 18,00 
- 36,00 

Bllv Medlem af Erik Wlllumsens Instruktionskursus for Modelflyvere og lær at flyve W-Modellerne (75 Øre for Sæsonen 1941) 

Si 



SAMLING AF ·KØBENHAVNS 
MODELFLYVEKLUBBER 

F HA Modelflyveren Knud Harlvig Jen
sen, lidligere Formand for l\1odelfly

veklubben •\Vindy •, har • Flyve modla
gel el Forslag, som vi med Glæde offenl
liggør, idel del efler vor Mening indehol
der en god Ide. 

Hr. Hartvig .Jensen foreslaar, al alle 
Københavns Modelflyveklubber slutter sig 
sammen til een slor Klub. En saadan 
Klub med 75- 100 l\ledlemmer vil langt 
bedre kunne bestride Lokale-Udgifter. Li
geledes vil man ved store samlede Indkøb 
kunne skaffe Medlemmerne langt fordel
agtigere Materia le-Priser end de mange 
smaa Klubber paa 10- 20 Medlemmer er 
i Stand til. Hr. Hartvig .Jensen paapeger 
samtidig, al man i el stort Lokale vil have 
Muligheder for at sikre virkelig gode Fo
redragsholdere, samt at Mulighederne for 
Arrangement af Flyvekonkurrencer og 
Udstillinger lellcre lader sig gennemføre 
i een stor Klub end i mange smaa. 

Udviklingen indenfor l\Iodelflyvningen 
er i den senere Tid desværre gaaet i en 
helt anden Retning end den af Hr. Hart
vig Jensen fores laaede. Klubberne er i 
Stedet for al samles stadig blevet delt, og 
delte skyldes hovedsagelig Medlemmernes 
Uenighed. Adskillige unge Mennesker me
ner al kunne reformere Modelflyvningen, 
blot de blev •Formand• for en Klub, og 
skønt del næppe er noget misundelses
værdigt Arbejde at være • Formand•, øde
lægges Modelflyvesporten paa Grund af 
personlig Ærgerrighed og Medlemmernes 
stadige Stridigheder om Beslyrelsespo
sterne. 

Fremtiden staar i Flyvningens Tegn. 
Danmarks Ungdom bør gennem Model
flyvningen - Fly, ningens naturlige Be
gyndelsesgrunlag - samles og bringes 
paa rette Spor. Netop i denne Tid har vi 
set, hvad Sammenhold betyde r. - Uden 
Sammenhold intet Resultat. 

DANSK MODELFLYVER 
FORBUND 

D K.D.A.S. har anerkendt den i Odense 
• valgte Bestyrelse som Forbundet~ 

lovlige Bestyrelse. 

* 
PAA Forbundets Generalforsamling den 

27. Okt. 1940 i Odense meddelte Per 
,veishaupl: , ... at han i Protest, ikke 
alene mod Behandlingen i det forløbne 
Aar, men ogsaa mod den ligegyldige Ud
nævnelse paa maa og faa ved sidste Gene
ralforsamling, betragtede Udnævnelsen 
som ugyldig og ikke længere var Æres
medlem af M.-F. 

Forbundets 3 øvrige 2Eresmedlemmer, 
Herr .Johan Støckel, Herr Johs. Thinesen 
og Herr Sven Wiel Bang vilde som Pro
test mod den Behandling, de har faaet af 
Herr H. E. Hansen m. fl ., paa den aflyste 
Generalforsamling d. 26. Jan. 19-H have 
meddelt, at de heller ikke betragtede sig 
som Æresmedlemmer. 

Da Generalforsamlingen imidlertid blev 
aflyst, meddeles det derfor herved. 

* 
NY KLUB UNDER FORBUNDET. 

F ORBUNDET har herved den Glæde at 
kunne meddele, at •AVIATORS MO

DELFLYVEKLUB • i Aalborg har ind
meldt sig i M-F. 
• Klubbens Formand er Møbelhandler 

Eua Nielsen, Danmarksgade 66, Aalborg. 
Klubbens Adresse er: Herr Alf. Houlberg, 
Fredericiagade 24, Aalborg. 

* F ORBUNDET anerkender for Frem-
tiden ikke Rekorder, der er sat med 

Modeller, der ikke opfylder M-F's gæl
dende Bestemmelser. 

Endvidere anerkender M-F ikke, at l\1o-

P. CHRISTIANSENS ELITEFLYVERMODEL 

P. Christiansens smukke Wakefield Mo 
del, hvis Billede vi her bringer, har føl 
gende Data: 

X¾P 18 Wakefield. 
Modellens Data er følgende: 
Spv.: 1130 mm. 
Planareal: 13,3 Kvdm. 

.I. 

Længde: 870 mm. 
Kroptværsnit: 81,6 kvcm. 
Vægt: 230 g. 
Bærende Haleplan, fældbar Propel, 
Profil Grant X-8. 
Propel: 450 mm. 
Stigning: 500 mm. 
Gummitværsnit: 102,4 kvmm. 

deller, der ikke overholder M-F's Hegler, 
deltager i Konkurrencer eller Stævner ar
rangeret af Forbundet. 

M-F's nye Love og Hekordregler kan 
faas hos Kassereren ved Indsendelse af 
25 Øre. 

* 
I Listen over Danmarksrekorder i sidste 

Nummer er der indløbet en Fejl i 
Klasse 7 b. Svend Skous Hekorcl paa 
33,02,2 skal rettes til 3,02,2. 

* 
FORTEGNELSE OVER NYE KLASSER. 

1. Gummimotormodeller under -1 Kvdm. 
Planareal. 

2. Gummimotormodeller mellem 4 ¼ og 
12 Kvdm. Planareal. 

3. Gummimotormodeller o,·er 12,3 Kvdm. 
Planareal. 

4. Gummimotormodeller, specielle (En
ter, Haleløse, Tandem-, Vingeslags-, 
Mølleplaner, ·Helikoptere m. m.). 

5. Indendørsgummimotormodeller. 
6. Benzinmodeller eller andre l\lodeller 

med andet Fremdriftsmiddel end 
Gummi. 

7. Svævemodelle1 under 1:3 Kvdm. 
Planareal. 

8. Svævemodeller mellem 131/2 og 29½ 
K vdm. Planareal. 

9. Svævemodeller over 30 Kvdm. Plan
areal. 

10. Specielle Svævemodeller (Enler, Tan
dem og Haleløse). 

11. Styrede Svævemodeller . 

Hekorderne er: 
a. Jordstarl (Klasserne 1- 7). 
b. Haandstart (Klasserne 1- 5, 7- 11). 
c. Højstart (Klasserne 7- 11). 
d. Vandstnrt Varighed (Klasserne 1---1 

og 6). 
e. Hastighed (Klasserne 1-4 og 6). 
f. Højde (Klasserne 3-4 og 6-11 ). 
g. Wakefieldrekord. 

For a, b og c deles Hekorderne i Tid og 
Distance Bemærk dog specielle Unrl -
tagelser . 

F Ly v·s I 
MODELKARTONER 

koster 50 Øre pr. Ark 

Arket indeholder 
4 Modeller af moderne 

Flyvemaskinemodeller 

Faas i enhver Boghandel 
eller fra 

FLYV'5 EKSPEDITION 
Vesterbrogade 60 

København V. 



Fortegnelse over Svæveftyvere der er Indehavere af det danske As:Emblem. 
Nr. Dato 

1 7.5.33 
2 17.6.34 
3 24.6.34 
4 2.12.34 
i 16.12.34 
6 29.9.35 

7 29.9.3j 
8 29.9.35 

11 8.3.36 
12 8.3.36 
13 22.3.3ll 
14 22.3.36 
15 22.3.3fi 
16 12.4..36 
17 3.5.36 
18 3.5.36 
19 3.5.36 
20 17.5.36 
21 7.6.36 
22 19.7.36 
23 19.7.36 
24 19. 7.36 
25 19. 7.36 
26 19.7.36 
27 19.7.36 
28 19.7.36 
29 19.7.36 
30 17.5.36 
31 13.10.36 
32 21.2.37 
33 21.2.37 
34 21.2.37 
35 21.2.37 
36 18.4.37 
37 25.4.37 
38 2.5.37 
39 2.5.37 
40 9.5.37 
41 9.5.37 
42 5.6.37 
43 5.6.37 
44 5.6.37 
45 6.6.37 
46 8.7.37 
47 13.6.37 
48 13.6.37 
49 17.10.37 
50 14.11.37 
51 21.11.37 
52 21.11.37 
53 28.11.37 
54 26.12.37 
55 7.11.37 
56 7.11.37 
57 7.11.37 
58 26.9.37 
59 19.9.37 
60 19.10.37 
61 17.10.37 
62 26.9.37 
63 10.10.37 
64 23.1.38 
65 13.5.38 
66 7.6.38 
67 12.6.38 
68 6.6.38 
70 4.7.38 
71 5.7.38 
72 10.7.38 
73 10.7.37 
74 10.7.38 
75 3.7.38 
76 24.7.38 
77 31.7.38 
78 31.7.38 

Nnvn 

Willy Jensen 
Aage Sørensen 
Arne Helward 
Sigurd Sjøholm 
Johannes Mark 
A. C. Larsen 

Ingolf Petersen 
John \Vetlcsen 
Walther Dannerfjord 
S. Tscherning 
Thormod. Nielsen 
Gerhardt JL•nsen 
Børge Jørgensen 
Johny Henninge 
Johannes Olsen 
Øjvind Andresen 
F. Aaes 
Johannes Jørgensen 
Hjalmar Jensen 
Erik Ploug Hansen 
C. A. Lauritsen 
Edmond Syrovy 
Erik Yhlin 
Herluf Christensen 
Gunnar Larsen 
Oluf Jensen 
Svend Olsen 
K. Møller 
Aage Andersen 
Chr. Andersen 
Karl Nielsen 
H. Grauengaard 
Viggo Petersen 
Arve Andersen 
Carl Silberg 
Erik Larsen 
Jenny Palm 
Carl Otto Nielsen 
Bent Halling Pedersen 
N. C. Gerhard Hansen 
Jens B. Eriksen 
Axel G. M. Pape 
Edmund Nielsen 
Frede Villy Jensen 
Harry William Nielsen 
Georg Nielsen 
Bent Nissen 
C. C. E. Nielsen 
Kaj Borch 
Charles Nielsen 
Jørgen P . Christensen 
Curt Schrøder 
Peter Friis 
J. Østergaard Vejvad 
Børge Nielsen 
Svend Jørgen Juul 
Knud Møller 
Aage Juul 
Hans Peter Jensen 
Carl \Vagner Bering 
Henning Oldenborg 
Henri Fugl 
Hugo Holm 
Willy Hansen 
H. Juul-Hansen 
Peder Henning Seest 
Carl Christian Glim 
Erik Christiansen 
Ahrent Ditlev Pedersen 
P. S. B. Rasmussen 
Knud Andersen 
Svend Aage V. Jensen 
P. M. Jensen 
Carl Chr. Kotvig 
Gerhardt Nielsen 

Klub 

Dansk Luftsport 
Polyt. Svæveflyvegr. 

Dansk Luftsport 

Dansk Motor- og 
Svæveflyveforening 
Svæveflgr. •Glenten• 
Aarhus Flyveklub 
Kbhvn.s Svævefl. K. 

Aarhus Flyveklub 

Koge Svæveflyveklub 

Aarhus Flyveklub 

Slagelse Flyveklub 

Dansk Svæveflyveskole 

Silkeborg Flyveklub 

Dansk Svæveflyveskole 
Dansk Luftsport 
Dansk Svæveflyveskole 

Silkeborg Flyveklub 
•Aviator•, Aalborg 
•Aviatorc, Aalborg 
Silkeborg Flyveklub 

Slagelse Flyveklub 
Esbjerg Sportsflyvekl. 

Haslev Svæveflyveklub 

Vordingb. Svæveflgr. 
Esbjerg Sportsflyvekl. 
, Aviator•, Aalborg 
Næstved Flyveklub 
Kalundborg Flyveklub 
Ringsted Flyveklub 

Kalundborg Flyveklub 
Næstved Flyveklub 
>Maagen af 1936• 

Nr. Uuto 

79 31.7.38 
80 31. 7.38 
81 23.7.38 
82 20.7.38 
83 31.7.38 
84 31.7.38 
85 6.8.38 
86 17.8.38 
87 2.8.38 
88 2.8.38 
89 26.7.38 
90 7.8.38 
91 14.8.38 
92 14.8.38 
93 14.8.38 
94 21.8.38 
95 8.8.38 
96 8.8.38 
97 28.8.38 
98 28.8,38 
99 28.8.38 

100 28.8.38 
101 18.9.38 
102 18.9.38 
103 18.9.38 
104 2.10.38 
105 2.10.38 
106 10.10.38 
107 20.11.38 
108 23.10.38 
109 30.10.38 
110 30.10.38 
111 12.3.39 
112 12.3.39 
113 12.3.39 
114 2.4.39 
115 2.4.39 
116 12.3.39 
117 2.4.39 
118 2.4.39 
119 2.4.39 
120 10.4.39 
121 30.4.39 
122 30.4.39 
123 30.4.39 
124 30.4.39 
125 30.4.39 
126 7.5.39 
127 7.5.39 
128 18.5.39 
129 18.5.39 
130 29.5.39 
131 14.5.39 
132 21.5.39 
133 22.10.39 
134 8.8.39 
135 25.6.39 
136 25.6.39 
137 25.6.39 
138 25.6.39 
139 25.6.39 
140 4.7.39 
141 2.7.39 
142 2.7.39 
143 20.6.39 
144 14.6.39 
145 14. 7.39 
146 28.6.39 
147 6.7.39 
148 16.7.39 
149 16.7.39 
150 12.7.39 
151 23.7.39 
152 15.7.39 
153 16.7.39 
154 10.8.39 
155 12.8.39 

Navn 

Henry Petersen 
Carl Chr. Troelsen 
Ebbe Kring 
Fin Thommassen 
Jens Nielsen 
Svend Hansen 
Edward F. Heyhe 
Erik l\falmose Clausen 
Willy Chr. Madsen 
Niels Mogens Henriksen 
Jørgen Haugsted 
J. A. Ericsson 
Ebbe Henriksen 
Frederik H. Christensen 
Einar W. Jeppesen 
Poul Beldring 
Tage Pedersen 
Kurt Sovndahl 
Ruth la Cour 
Ove Frederiksen 
Odd Andersen 
Henry Christiansen 
Hichard Keiler 
Tage ChristensPn 
N. \V. Sørensen 
Sigurd llernskov 
Kai Ploug-llansen 
Alvin Andersen 
Christian Gregersen 
Egon Oltoson 
Robert Voss Hansen 
Gerhard Hansen 
Kaj \V. Petersen 
Peter Hanefcld Møller 
Thorvald Jensen 
Johannes Lund 
Hallen Hansen 
Harry Nielsen 
Ingvard Jensen 
Christian Jensen 
Harry Jensen 
Aage Larsen 
Eigil Christensen 
Poul Erik Vigenberg 
Cai E. Hansen 
L. Møller-Nielsen 
Knud Beldring 

Eggert Børgesen 
Svend Juul Larsen 
Jørgen Basse 
Bernhart Petersen 
Allan Vigenberg 
Alfred Anton Carlsen 
Arne Quistgaard 
Pouel Nielsen 
Holger Mølhæk 
Anna Cathrine Carlsen 
Knud Høgslund 
Vagn Nielsen 
Jens Hansen 
Willy F. Hansen 
Jens Chr. Ginnerup 
Johs. Andrup Larsen 
Svend Heda! 
Ingvard Jakobsen 
Henry \Villadsen 
Aa. Niels Juel Kvessner 
Kaj Asbjørn Hansen 
Niels Gøtze 
Poul Pedersen 
Mary Ørts 
B. Østergaard Johansen 
Holger Johansen 
Bertel Kring 
Bent Hooge Jørgensen 
Bjarne Landgren 
V. Bliihme Christensen 

muh 

»Maagen af 1936u 

Odense Svæveflyveklub 
Den D. Svævefl. Skole 
•Falken e, Hjørring 

•Condor• , København 
Odense Svæveflyveklub 
Hingsted Flyveklub 

Odense Svæveflyveklub 
•Maagen af 1936• 
Kbhvn.s Svæveflyvekl. 

Næstved Flyveklub 
Hingsted Flyveklub 

•Maagen af 1936« 

Næstved Flyveklub 

•Maagen af 1938 « 
Næstved Flyveklub 

Bornholms Flyveklub 
Køge Svæveflyverklub 
Esbjerg Sportsflyvekl. 
Kalundborg Flyveklub 
Flyvekl. •Hingenc 

•Aviator•, Aalborg 

Esbjerg Sportsflyvckl. 

Kalundborg Flyveklub 
Slagelse Flyveklub 

Kbhvn.s Svæveflyvekl. 
Værløse Svæveflyverkl. 

Næstved Flyveklub 

Værløse Svæveflyverkl. 
Kbhvn.s Svæveflyvekl. 

Esbjerg Sporlsflyvekl. 
V ær løse Svæveflyvekl. 
Flyvekl. •Hingen c 
Bornh.s Svæveflyvekl. 
Flyvc·kl. •Ringen • 
Bornholms Flyveklub 
Flyvekl. •Ringen • 
lloskilde Svæveflyvek. 

Den D. Svæveflyversk. 

Roskilde Svæveflyvck. 

Viborg Flyveklub 
Esbjerg Sportsflyvekl. 
Kbhvn.s Svæveflyverk. 
Den D. Svæveflyversk. 
Vejle Flyveklub 
Fyens Luftsport 
Roskilde Svæveflyvekl. 

Odense Svæveflyvckl. 
Kbhvn.s Svæveflyvekl. 
Oslo Flyveklub, Norge 
Den D. Svæveflyvesk. 

(Fortsættes) 
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FLUGZElJGWERKE · GMBH · POTSDAM (TYSKLAND) 

PRIS 
Pr. Aargang Kr. 6,00 
Pr. Nummer 50 Øre 

KATAPULTLUFTFARTØJ 
til Opklaring, Kystbevogtning 

og til succesfuld Indsats mod 

fjendtlige U-Baade. 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAO 
Vesterbrogade 60 - Telf. 13404 



POBSl>ARSBOGEll 
.. Fort11cdl011 JageN. 

•nu•-...••t-•Fo,..-...i ..... 



•. 

Over groteske Bjergkæder, gulgraa Floder og endeløse Rismarker 
gaar JUNKERS- JU 52's Flyvninger i det indre Kina. 

JUNKERS FLYVEMASKINER V VERDENSLUFTTRAFIKENS PIONERER 

JUNKERS FLUGZEUG- UND -MOTORENWERKE A.-G. DESSAU 



TELEGRAMADR.: 
INTA VA 

INTAVA leverer over 
hele Jorden Brændstof 
og Smøreolie af højeste 

Kvalitet til Brug i 
Flyvemaskiner 

SCT. ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 
Repræsenterende 

Det Danske Petroleums Aktieselskab og Vacuum Oil Company A/S. 

TELEFON NR.: 
CENTR, 562 2 
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.,~ C IE IL O S IE qq 
(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. f. A\SIP 

DDZ 

(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 61, LOKAL 12 og 2Z 

FLYVEFORBINDELSE 
ALLE HVERDAGE 

København-Berlin 

København-Berlin-Munchen 

København-os lo 

København-Malmø 

København-Rønne 

'Billdit:r og Oplydnlnger 

r, alle %jdt:bureaue.r' 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 
CENTRAL 8800 



OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oG DANSKE FLYVERE 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER FORBUND 

® 
AALBORG FLVVEKLUB 
DANSKE PRIVATFLYVERE 
SPORTS FLYVE KLUBBEN 
VESTJYSK FLYVEKLUB 

Tidsskrift for 

TRAFIKFLYVNING • MILITÆRFLYVNING 
SPORTSFLYVNING 

SVÆVEFLYVNING - MODELFLYVNING 

Radaktør: 
Kaptajn J, FOL TMANN 
Anav. overfør Preaaaloven: 
EJVIND CHRISTENSEN 

Eftertryk af •FLYV•s Artikler uden 
Kildeangivelse er ikke t 111 ad t. 

Nr. 5 Maj 1941 14. Aargang 

Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab 
VI bringer inde i Bladet en Omtale af 

D. K. D. A. S.' Generalforsamling og 
en kortfattet Omtale af de Sager, der i 
Aarets Løb er bragt 
til Afslutning. 

Der er imidlertid 
Grund til - særlig 
for det afsluttede 
Aars Vedkommen
de - at tænke paa 
de Mænd, der med 
Formanden, Luft
fartsingeniør M. P. 
Eskildsen, i Spid
sen, har ledet Sel
skabet i det svund
ne Aar, og som har 
gennemført Ord
ningen med de tre 
Unioner inden for 
Selskabet, nemlig 
Dansk Motorflyver 
Union, Dansk Svæ
veflyverunion og 
Dansk Modelflyver 
Forbund. 

vist tiltrædes af alle, der følger Arbejdet 
indenfor vort Selskab. 

Især Sportsflyvningen er nu, i hvert 
Fald indenfor Sel-
skabets Omraade, 
i Stand til at gøre 
en virkelig Indsats 
gennem Dansk Mo
torflyver Union, og 
de Mænd, der her 
staar i Spidsen, vil 
sikkert forstaa at 
udnytte de Mulig
heder Ordningen 
indebærer; Opret
telsen af de velbe
søgte Kursus for 
Sportsflyvere er et 
Fingerpeg i denne 
Retning, og flere 
Resultater vil følge 
efter fra Svævefly
verne og Model
flyverne. 

Løsningen af dis
se Opgaver har 
krævet meget Ar

Lu/ tf artsingeniør M. P. Eskildsen. 

Der er derfor 
god Anledning til 
at lykønske Selska
bets Formand og 
dets Bestyrelse til 

bejde og stor Forhandlingsevne, men 
Ingeniør Eskildsen har løst dem paa en 
fortrinlig Maade; med stor Dygtighed 
har han faaet Sagerne til at gaa i Orden, 
den ene efter den anden, og det var der
for fuldt berettiget, naar bl. a. Direktør 
Tyge G. Rothe og Kommandør A. Grand
jean ved Generalforsamlingen rettede en 
særlig Tak til Ingeniør Eskildsen, som 
Selskabets Formand, for den l\laade, hvor
paa han havde ledet Selskabet i Aarets 
Løb; personlig Ærgærrighed har altid 
været Ingeniør Eskildsen fjern, og kun 
Selskabets Tarv er i hans Tanker, ud
talte Direktør Rothe, og disse Ord kan 

Resultatet af deres Arbejde, der paa saa 
udmærket Maade er afsluttet i det for
løbne Aar, og vi kan med fuld Tilfreds
hed se den kommende Tid i Møde, selv 
om der skulde komme Vanskeligheder 
af forskellig Art, inden vi igen kan se 
vore Maskiner i Luften. 

De Mænd, der i Dag staar i Spidsen 
for Det Kongelige!Danske Aeronautiske 
Selskab, har vist, at de vil gøre en 
Indsats til Gavn for Flyvningen i Dan
mark, og at de kan og vil løse de Op
gaver, de paatager sig, har de ogsaa 
bevist ved det Arbejde, der hidtil er 
udrettet. 



Charles Lindbergh og hans Meninger 
MED det amerikanske Tidsskrift 

Salurday Euening Post som Kil
de bringer del sven~ke Flygning en 
Artikel om Atlanterhavsflyveren 
Charles Lindbergh, der i aarevis var 
en af de mest forgudede Skikkelser i 
U. S. A., men som nu er blevet en af 
Staternes mest upopulære Medborge
re. Aarsagen til Ober~l Lindbcrghs 
Upopularitet er ham, formodede 
Tyskvenlighed og han~ offentlige 
Propaganda for den strengeste Neu
tralitet fra U. S. A.'s Side, og Satur
day Evening Post har sat ~ig for at 
undersøge, ll\'ordan den beromte Fly
ver er kommet Lil det Standpunkt. 

Begivenheder i Forbindelse med 
Bortførelsen af Lindberghs ældste 
Søn foranledigede de ulykkelige For
ældre til al forlade deres Hjemland 
for at bosætte sig i England. Del skete 
i December 1935. 

Allerede i Begyndelsen af 193(i 
modtog Lindbergh et Brev fra den 
amerikanske .Militærattache i Bcrli n, 
daværende Major Truman Smith, der 
var den første Amerikaner, som hav
de Færten af Tysklands paabegyndte 
Oprustning i Luften. Han vilde gerne 
have, at Lindbergh skulde komme til 
Tyskland for som Fagmand at stude
re Flyvevæsenet, og derigennem 
kontrollere Smiths egne Iagttagelser. 
Smith spurgte i sit Brev, om Lind
bergh vilde modtage en Indbydelse 
fra Feltmarskal Goring Lil at studere 
det tyske Fly,·evæsen, og Smilh med
delte, at han liaabede, al Lindhergh 
vilde sige ja til Indbydelsen. Lind
bergh var ikke længe om at beta·nke 
sig, og rejste til Tyskland. 

* * * 
Den frejdige amerikanske Flyver 

blev modtaget paa det bedste af Felt
marskal Goring og de lyske Flyveroffi
cerer. Han fik at se, hvad ingen an
dre havde set; han be,;øgte Fabriker, 
Forskning~anslalter, Flyverafdelinger, 
Flyveskoler og Flyvepladser; han fik 
ovenikøbet Lov til at flyve omkring i 
sin egen Flyvemaskine, kun ledsaget 
af sin Hustru, og der blev ikke lagt 
ham Hindringer i Yejen for at flyve 
hen over Zoner, der ellers var for
budt Omraade. 

Lindbergh fik paa den Maade, be
dre end nogen anden, Lejlighed til 
al gøre sine Iagttagelser, og han gjor
de det med Sagkyndighed og vaagenl 
Blik. Han gentog sine 8esog i de føl-
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gende Aar, og for at kunne anstille 
Sammenligninger, foretog han ogsaa 
Studierejser til Sovjetunionen og 
Frankrig. 

Efter at have set alt dette, var han 
klar over, hvordan han vilde bedøm
me det og tage Stilling til det. Han 
ansaa det ydermere som sin Pligt at 
offentliggøre Resullatet af sine Stu
dier, og med del moralske Mod, som 
man kunde vente af den første Atlan
terhavsflyver, sagde han sin Mening 
uden at lage Hensyn til, hvad andre 
syntes var rigtigt. Derve<I ofrede han 
mere end sin Popularitet - der for
øvrigt havde været ret besværlig for 
ham nemlig den Stilling, der var 
blevet tilbudt ham som Luftfartsmini
ster i Spidsen for clet projekterecle 
Enhedsluftvaaben. 

* * 
Om Lindberghs ideelle, uegennyttige 

Hensigter og Bestræbelser kan der 
ikke herske nogen Tvivl. 

Lige fra første Færd lod Lindbergh 
Resultatet af sine Studier blive til 
Nytte for sit eget Land. Han samar
bejdede hele Tiden med de amerikan
ske Ambassader hos de europæiske 
Stormagter og de derværende Mili
tær- og Luftattacheer, og disse ind
sendte paa sædvanlig Vis deres Rap
porter, bilagt Resultatet af Samarbej
det med Lindbergh. Den amerikanske 
Ambassadør i London, Kennedy, blev 
saa interesseret i Lindberghs Virk
somhed, at han telegrafisk anmodede 
ham om at komme til London for at 
tale om Sagerne. Lindbergh efterkom 
Anmodningen og gav Ambassadøren 
en skriftlig Rapport, -;om denne tele
graferede til Regeringen i Washing
ton. Det skete i 1938. 

Hvordan saa nu Lindbergh paa den 
luftmilitære Situation i Europa? Sva
ret kan omfattes i fi;,lgende: Hvad 
Luftstridskræfter angaar, er Tyskland 
enhver tænkelig europæisk Kombina
tion overlegen. 

I 1938 bedømte han den tyske Fly
vemaskineindustris Aarskapacitet til 
20.000 Flyvemaskiner, og ved at ud
nytte alle Muligheder skulde dette 
Tal kunne øges til 60.000. 

:f: * * 
Hvad Kvaliteten angaar, ansaa han 

i det store Hele de tyske Flyvemaski
netyper for at være de engelske over
legne, for slet ikke at tale om de fran-

ske og russiske. Kun Spilfire var en 
Undtagelse, fordi den var hurtigere 
end den tilsvarende Messerschmidt
Type. Erstatning af Materiel og det
tes Vedligeholdelse samt Uddannel 
sen af Personel ved det lyske Lufl
vaaben blev i høj Grad lettet af et 
meget begrænset Antal Typer. 

Var der Personel til denne vældige 
Luftarmada? I 1938 besvarede Lind
bergh Spørgsmaalet med et Ja; Tysk
land raadede paa det Tidspunkt over 
mere end 50 Uddannelsescentre, me
dens det tilsvarende Tal i England 
\'ar en lrnlv Snes og i U. S. A. kun tre. 

Lindbergh havde troet, at l\fanglcn 
paa Raamalerialer og Brændstof vilde 
være det tyske Luftvaabens Svaghed. 
Han undersøgte begge disse vigtige 
Spørgsmaal og kom til det Resultat, 
at Adgangen til Raamaterialer og 
Brændstof paa det Tidspunkt var be
dre end nogen - ham selv indbefat
tet - havde tænkt sig. 

Da Lindbergh i Oktober 1937 fløj 
fra Miinchen til Stuttgart, passerede 
han mindst hvert tiende Minut en 
fuldt færdig militær Flyveplads. Han 
fik derved et Indtryk af Jordorgani
sationens Omfang, som han iøvrigt 
havde anet, da Feltmarskal Goring 
Aaret i Forvejen havde vist ham et 
Album med Fotografier fra >Tysk
lands første halvfjers Flyvepladser«. 

* * 
Efter alt hvad han saa i Tyskland, 

kom Lindbergh Lil den Overbevis
ning, at Landet var overordentlig 
stærkt i Lullen. Han besluttede at vil
le anstille Sammenligninger med de 
engelske, franske og russiske Luft
vaaben, og han foretog nogle længere 
Rejser til Frankrig og Rusland med 
sit Hjem i England som Udgangs
punkt. Sammen med sin Hustru hav
de han to Gange tidligere været i 
Rusland, i 1931 og 1933, begge Gange 
flyvende. I 1933 lagde Lindber,d1 
Mærke til, at de russiske Konstruk
tører og Ingeniører hovedsageligt 
havde travlt med at kopiere uden
landske Flyvemaskintyper, mest ty
ske. Men han saa ogsaa, at russisk 
Teknik og Arbejdsdygtighed lod me
get tilbage at ønske med Hensyn til 
Arbejdets Udførelse. Ved sit Besøg i 
Sovjetunionen i 1938 kunde han se, at 
der var gjort Fremskridt i de forløb
ne fem Aar, men at de i U. S. A., 



Tyskland og Frankrig indkøbte Fly
vemaskine- og Motortyper, der blev 
kopieret paa de russiske Fabriker. 
var langt ringere end de amerikan
ske og europæiske Originaler. 

Materiellets Vedligeholdelse var 
daarlig, og paa tilsvarende Maade be
dømte han Flyvevæsenets Organisa
tion. 

Efter Hjemkomsten Lil London ad
varede han Englænderne mod al s tole 
paa det russiske Flyvevaaben som en 
mulig Modvægt mod det tyske. I Mod
sætning til Englænderne, der havde 
en overdrevet Forestilling om det over
reklamerede russiske Flyvevaabeno; 
Styrke, ansaa Lindbergh kort og godt 
rlet russiske Flyvevaaben for at være 
svagt. 

* :j: * 
I Vinteren 1938- 1939 besøgte 

Lindbergh Frankrig for at studere 
dette Lands Flyvevaaben, og han for
færdedes over det, han saa. Fransk
mændene havde ikke en eneste Jager, 
der i Hastighed kunde maale sig med 
det mellemtunge tyske Bombeluftfar
tøj Junkers Ju 88, som Lindbergh 
havde set i Foraaret 1938. Den hur
tigste franske Jager - Morane -
havde en største Hastighed, der laa 20 
km/T under den tyske Ju 88's. Og 
saa var i\forane-Jageren endda kun 
bygget i tre Forsøgseksemplarer, me
dens Ju 88 var ved at tilgaa Eskadril
lerne. 

Lindberghs Indtryk af Frankrigs 
Svaghed omfattede ikke blot Flyve
vaabnet. Han syntes ogsaa fuldstæn
dig at have gennemskuet Forfaldet in
denfor Statslivet i sin Helhed, og det 
har uden Tvivl i høj Grad paavirket 
det Standpunkt, han indtog. 

Haandbog 
for Flyvere 11 
(Motorer) 

udarbejdet af 
Civilingeniør S. A. Jaensson. 
Pris Kr. 5.75 

Bogen er en Fortsættelse af 
Oberstløjtn. T. P.A. Ørum's Bog 

Haandbog 
for Flyvere 
(Flyvemaskiner) 

Pris Kr. 4.50 

H. Sindahl Pedersens Boghandel 
Gl. Kongevej 113 . København V. 
Central 2892. 12829 

Hvad det britiske Flyvevaaben an
gaar, da mente Lindbergh, at dets 
Svaghed i Sammenligning med del 
lyske laa i dets i det store Hele under
legne Ydelser og i dets mange for
skellige Typer, der vanskeliggjorde 
Materiellets Vedligeholdelse ganske 
bortset fra dets talmæssige Underle
genhed. 

* * 
l\led disse Indtryk rejste Linclbergh 

sammen med sin Familie tilbage til 
Amerika i April 1939, overtydet om al 
et Krigsudbrud var nær forestaaende. 
Andre Aarsager kan have været med
virkende til hans isolerede Stand
punkt, men det er givet, at hans eu
ropæiske Studierejser har været det 
afgørende. Han vidste ganske vist, at 
den amerikanske Flyvemaskineindu
stri vilde kunne fremstille Maskiner, 
som var tilsvarende europæiske Ty
per overlegne; men han var af den 
Opfattelse, at U. S. A. skulde have 
paahegyndt sin Oprustning fem Aar 
før Krigsudbruddet, saafremt Landet 
skulde kunne gribe ind i Krigen. Han 
syntes ikke at have forudset Mulighe
den af U. S. A.'s vældige Anstrengel
ser for at opruste, lige saa lidt som 
han kunde frigøre sig fra konserva
tive amerikanske Forestillinger. 

Saa gjorde han sig til Talsmand for 
den strengeste Neutralitetspolitik. 
Derved fulgte han sin Faders Fod
spor; denne havde som Kongresmed
lem kraftigt modsat sig U. S. A.'s Del
tagelse i den foregaaende Verdens
krig, og han maatte undgælde meget 
for denne Indstilling. 

Den amerikanske Gransker af My
steriet Lindbergh indrømmer, at den 
berømte Flyver ikke er Pacifist, og at 
han er en god Patriot, der er parat til 
at gøre sin Pligt ved Hærens Flyve
væsen, hvor han er Oberst af Reser
ven, saafremt hans Land imod 
hans Ønske skulde komme med i Kri
gen. 

Professor Carl Hansen død 
Den 20. April døde Professor Carl 

Hansen, 75 Aar gammel. Hans rige 
Evner og store Virketrang kom ogsaa 
Flyvningen tilgode, idet han var med 
til at stifte Aeronautisk Selskab den 
13. April 1909. Som Medstifter af Sel
skabet vil Professor Carl Hansens Min
de leve, og de, der i de første Aar af 
Selskabets Historie samarbejdede med 
ham vil bevare Erindringen om en 
personligt elskværdig og levende inter
esseret Skikkelse. 

SPORTSFLYVEKLUBBEN 
Sekretariat . Østerhrogncle 84, Køhcnhnvn Ø. 

T elefon : Øhro 373(; 

SPOHTSFLYVEKLUBBBENS ordinær!' 
Gen era li orsamlih g fandt Sled Fredag 

den 28. Murls og forlnh udt>n ~torrr Begi
venheder . 

Lands rc tssuglnrer Pe te r E. Buhl hit-,· 
valgt Lil Dirigent og ledede Mødet pau s in 
~ædvanlige rolige og myndige Vis. 

Formanden, Trafikass is tPnl A. Olu t ar. 
lagde udførlig Beretning for det lorl11h1n• 
Aar og redegjorde omhyggeligt for del 
nye Samarbejde med Del kongelige dan 
skr acronauliske Selskab. 

Efler Aarsberelningen tog Kommandør
kaptajn F. C. S. Bangsbøll Ordet for ul 
lykønske Sportsflyveklubben Lil clel op 
nauede Hesullal og for paa Mecllrmmer
nes Vegne at sige Bestyrelsen og i Sæ rde
leshed Formanden Tak for godt udf'ort 
Arbejde. 

Saa vel Aarsberetningen som del af Kas
~ereren aflagte revider ede Hegnskab fik 
Decharge. 

Under Valg uf Bes tyrelsesmedlemmer 
hlev fra Bestyrelsens Side opslillet en ny 
Kandidat, nemlig Lands retssagforer Peter 
E. Buh!. Fra Medlemmernes Side hlcv 
foreslaacl Asbjørn Hansen og Garnæs Pe
tersen. Den paafølgende skriftlige Afstem
ning gav følgende Sammensætning af Be
slyrrlsen: 

Formand: Trafikassistent: A. 0 h r t, 
Næstformand: Kontorchef: H c r man 
Ni e Is c n, Kasserer: Assurandør Oll o 
T h o 111 se 11, Sekretær: Forlagsboghand
ler Carit An cl er sen, Flyvechef': In
geniør C. C. Beckmann, Beslyrelsessekre
lær: Kommunelærer \V i 11 i a 111 N i e I
sen, Bestyrelsesmedlemmer: Komtesse 
A h I e fe I cl l-L a u r v i g, Landsretssag
fører P e ter E. B u h I, Guldsmed 
H e I g e H a n s c n, Direklor P r e b e n 
H o Ile n. 

Under Evenluell diskuterede man bl. a. 
vore Maskiners Opmagasinering og \"cd
ligeholdelse, en Diskussion som resultrre
de i. at en Hække Flyvemekanikere inden
for Klubben stillede sig Yclvilligl til Kluh
bens Dispos ition \'ed clettl' Arbejde. 

Med en Tak til Dirigenten slullerlP 
Kluhbens Generalforsamling. 

* 
D EN nye Lærebog for Privat- ug 

Sporlsflyvcre er nu udkommet. Del
tagere i vore Kursus, som ikke allerede 
har modtaget Bogen, kan faa den ved 
Henvendelse Lil Klubbens Kasserer, Ollo 
Thomsen, Vesterport 208. 

* 
STl lDtH • Flyv • grundigt. lndbydelser 

Lil Møder o. I. findes kun der. Direkte 
Meddelelser lilgaar kun i ekstraordinære 
Tilfælde. 

Sekretæren. 

Et Dødsfald 

DEN tidligere Formand for Dansk 
Modelflyver Forbund H. E. Han

sen er Onsdag den 9. April pludselig 
afgaaet ved Døden, ramt af et Hjerte
slag. 
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PRAKTISKE UNDERSØGELSER AF BÆREPLANER 

I det efterfølgende gives gennem Tekst 
og Figurer forskelligt Materiale, som 

underbygger og supplerer det Grundlag 
for den aerodynamiske Beregning af en 
Flyvemaskine, der blev givet i Artiklen 
»Hvorledes flyver man?« i Februar-Num
meret af FLYV. 

Under Flyvningen virker der paa Ma
skinens Planer to Kræfter, en bærende, 
som er næsten lodret og benævnes Op
driften, samt en hæmmende, der virker 
mod Flyveretningen og benæ\'Iles Mod
standen. For disse to Kræfter (se nær
mere forrige Artikel) gælder Formlerne: 

Opdrift: A = c. · q · F; 
Modstand: W = c,. • q • F. 

De to Størrelser, der benævnes hen
holdsvis Opdrifts- og Modstandskoeffici
ent, er stærkt afhængige af forskellige 
Forhold, saasom Bæreplanets Tværsnits
form og Overfladebeskaffenhed m. m. I 

Fig. I. Betegnelser. 

Fig. 1 vises Tværsnittet af et Bæreplan 
med de Betegnelser, der vil blive anvendt 
i det følgende: d (største Tykkelse), f 
(største Hvælving), a (Stedet for største 
Hvælving) samt t (Profildybden), og Fig. 2 
viser, hvorledes den maksimale Opdrifts
koefficient c. m•~ afhænger af henholdsvis 
Tykkelse og Hvælving. Hver af de for
skelligt optrukne Kurver svarer til et 
bestemt Tværsnit, hvis Hvælving f og 
Hvælvingsplacering a holdes uændret, 
medens Tykkelsen d varierer. Betragtes 
f. Eks. Kurven mærket 65 (6 betyder, at 
f er 6 0/o af t, og 5 betyder, at a er 50 0/o 

En Indbydelse 
til Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab 

Aeroclub der Schweitz 40 Aar. 

AEROCLUB der Schweitz i Bern har 
sendt en Indbydelse til Selskabet 

i Anledning af Klubbens 40 Aars Stif
telsesfest den 3. Maj, hvor man gerne 
vilde se Selskabets Formand som 
Æresgæst. 

Desværre tillader Forholdene ikke, 
at Indbydelsen kan modtages, hvorfor 
vi med Beklagelse har maattet sende 
Afbud. 
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Af Civilingeniør C. C. Beckmann. 
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Fig. 2. Tykkelsens og Hvælvingens 
Indflydelse paa Ca max. 
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af t), ses det, hvorledes c0 m•~ vokser fra 
1,30 (for d = 7 0/o af t) til c. m•~ = 1,75 
for d = 11,5 0/o af t og derefter aftager 
igen med yderligere Forøgelse af Tykkel
sen d. Paa fuldstændig samme Maade 
gaar det med de andre Tværsnit: for en 
vis, fastholdt Værdi af f og a varierer 
c0 m•~ st:r::rkt med Tykkelsen. 

Men dermed er ikke udtømt det, der 
kan læses af Fig. 2. Betragtes Kurverne 
63 og 65 (samme Hvælving f = 6 0/o af t, 
men a lig henholdsvis 30 og 50 0/o af t) 
ses det, at 65 næsten overalt ligger over 
63, og at man saaledes for en bestemt 
Hvælving f og for næsten alle Tykkelser 
opnaar større Værdi for e. m•~ ved at 
rykke største Hvælving tilbage i Profilet. 
Af det udledte indses dog, at det er Tyk
kelsen d, der har størst Indflydelse paa 
Ca mezc:• 

I Fig. 3 vises hvorledes !den minimale 
Modstandskoefficient Cw min afhænger af 
henholdsvis Tykkelse og Hvælving. Man 
ser, hvorledes c,. min vokser med Tykkelsen 
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Fig. 3. Tykkelsens og Hvælvingens 
Indflydelse paa cw min. 
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d. Desuden ser man, at for alle Værdier 
af d vokser Modstandskoefficienten, dels 
naar man forøger Hvælvingen f (det før
ste Ciffer i Kurvernes Kendingstall), og 
dels naar man flytter største Hvælving 
mere bagtil (andet Ciffer i Kendingstal
letl). For Fuldstændigbeds Skyld skal lige 
bemærkes, at Kendingstallet 00 (f = 0 0/o 
af t og a = 0 0/o af t) naturligvis svarer 
til et symmetrisk Profil helt uden Hvæl
ving. 

Det blev i det foranstaaende nævnt, 
at ogsaa Beskaffenheden af Bæreplanets 
Overflade spillede en Rolle for Luftkraft
koefficienternes Størrelse. Fig. 4 viser, 
hvorledes Overfladens Ruhed influerer 
paa Cw, der stiger med Ujævnhedernes 
Størrelse. Det undersøgte Profil er be
nævnt 24, d. v. s. som før: f = 2 0/o af t 
og a = 40 0/o af t. Kurven a svarer til et 
Bæreplan med glat Overflade og afrun
dede Plantipper, Kurverne b og c til Pla
ner, der ligeledes havde afrundede Plan
tipper, men hvor Overfladen var gjort 
ru ved Paaklæbning af Smergelpapir. I 
Tilfældet b var Kornstørrelsen paa Smer
gelpapiret 0,001- 0,003 mm, i Tilfældet c 
var Kornstørrelsen 0,01 - 0,06 mm. Ende
lig ses paa Fig. 4 en Linie e. Den viser 
Modstandskoefficienten for Bæreplanet i 

24 

O,oo4 4 8 12 /6 20 24 
Største 7!Jkke/se di % a/'r 

Fig. 4. Pro/i/modstanden cw's Afhængighed 
af Bære/ladens Ru hed og Plantippens Form. 

Tilfælde a (glat Overflade), men med Plan
tipperne retlinet afskaarne. Ved Sammen
ligning af Kurverne a og e erkender man, 
hvilken Betydning Plantippens Form har. 
Ved Tykkelsen d = 80/o af Profildybden t 
udviser e allerede nogen Forøgelse af Cw 

sammenlignet med a, og for større Tyk
kelser (d = 20 0/o af t) andrager.Forøgel
sen af l\fodstandskoefficienten -, ca. 20 . 0/o 
(Stigning fra c,. = 0,008 til c,. = 0,0095). 

Foruden det allerede omtalte, er der 
ogsaa andre Forhold, der indvirker paa 
Værdien af c. og c,.. Her skal nævnes 
tre Begreber, der knytter sig til den Luft, 
der omstrømmer _det undersøgte Profil. 



Disse er: Reynolds Tal, Luftens Turbu
lensgrad og Luftens Sammentrykkelighed. 

Reynolds Tal R er en vis Regnestør
relse, hvori indgaar Luftens Hastighed, 
Vægtfylde, Gnidningskoefficient og en ka
rakteristisk Længde for Profilet, f. Eks. 
Dybden t. Naar man overhovedet har 
indført Størrelsen R, skyldes det, at det 
I 
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Fig. 5. Reynoldtallet R's Indvirkning 
paa Ca max og Cw. 

har vist sig, at Sammenligning af Luft
kraftkoefficienterne c., Cw m. fl. fra for
skellige Profiler kun kan foretages, naar 
Maalingerne; der ligger til Grund, er fore
gaaet ved samme Reynolds Tal. Fig. 5 
viser, hvorledes Ca ma1< og Cw afhænger af 
Reynolds Tal. Det fremgaar tydeligt af 
Kurverne, at Ca mal( forøges, og Cw for
mindskes med voksende Reynolds Tal. 
De tre Kurver for Ca ma1< svarer til tre 
Profiler, hvoraf det ene er symmetrisk 
{00); de to andre (23 og 24) har samme 
Hvælving (f = 2 0/o af t), men forskelligt 
placeret (a = henholdsvis 30 og 400/o aft). 
Tykkelsen er den samme for dem alle tre 
nemlig d = 12 0/o af t. De to Kurver for 

0,6 
0 0.s·to' l.o·fO' l.510' 
l?eflno-/cls Tal R 

Fig. 6. Turbulensgradens og Reynoldtallets 
Indflydelse paa Ca max-

Cw svarer til to Profiler, der har samme 
Hvælving og Hvælvingsplacering (f = 20/o 
og a = 40 0/o af t), medens Tykkelserne 
er forskellige, saaledes som det er skrevet 
paa Kurverne i Figuren. 

Ved Luftens Turbulens forstaar man 
Luftpartiklernes uregelmæssige Hvirvlen 
mellem hinanden. Denne Turbulens kan 
være mere eller mindre kraftig, og man 
definerer derfor Begrebet Turbulensgrad. 
Hvorledes denne Turbulens i Luften ind
virker paa f. Eks. Ca m11< fremgaar af Fig. 6. 
Her ser man, dels hvorledes Turbulen
sen influerer paa Ca ma!(J dels igen hvor
ledes Reynolds Tal indvirker paa Ca "''l'' 
Kurverne i Rækkefølgen a til d svarer 
til voksende Turbulens i Luften. 

Den atmosfæriske Luft er naturligvis 
som alle andre Luftarter stærkt sammen
trykkelig. Det viser sig, at aerodynamiske 
Beregninger kompliceres i meget høj Grad, 
hvis man skal tage Hensyn til denne Sam
mentrykkelighed. Det undgaar man der
for helst, og det er desuden saa heldigt, 
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Fig. 7. Flyvehastighedens Indvirkning 
paa Ca og cw for Prof iler af 

forskellig Tykkelse. 

at man derved kun begaar en for Bereg
ningsresultaterne uvæsentlig Fejl, vel at 
bemærke saa længe det omhandlede Luft
fartøjs Flyvehastighed ikke overstiger en 
vis Brøkdel af Luftens Lydhastighed. Naar 
man benytter Sammenligningen af Flyve
hastighed og Lydhastighed, skyldes det, 
at Lydhastigheden selv er afhængig af 
Luftens Sammentrykkelighed. Fig. 7 giver 
en nærmere Illustration af Forholdene, 
idet det vises, hvorledes Ca og Cw afhæn
ger af Flyvehastigheden VF's Størrelse i 
Forhold til Lydhastigheden vs. Man ser, 
hvorledes baade Ca og Cw først stiger svagt 

indtil VF = ca. 0,65 (d. v. s. indtil Flyve-
vs 

hastigheden VF udgør ca. 65 0/o af Lyd
hastigheden vs). Derefter begynder c. at 
aftage stærkt, og Cw at vokse stærkt. Op
driften aftager altsaa, medens samtidig 
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Fig. 8. Forøgelsen af ca max ved forskellige 
Stillinger af Krumningsklap. 

Modstanden vokser. Særlig udprægede er 
disse Forhold for Profilet med 12 0/o Tyk
kelse (se Kurverne), medens tyndere Pro
filer med d = 80/o og d = 40/o af t ikke 
viser en slet saa udpræget Forandring af 
Ca og c,.. Af disse Kurver lærer man, at 
vil man flyve meget hurtigt, f. Eks. med 
750 km i Timen i 10 km's Højde (her er 
vs = ca. 1000 km/T og VF = 750 km/T 
udgør altsaa 75 0/o af vs), maa man an
vende temmelig tynde Profiler, dels for 
at bevare den fornødne Opdrift og dels 
for at holde Modstanden indenfor en ri
melig Grænse. 

I den tidligere nævnte Artikel i FL YV's 
Februar-Nummer blev omtalt forskellige 
Midler til Forøgelse af den maksimale 
Opdrift. Disse Midler var Krumningsklap, 
Fowler-Klap og Spalteklap. Der blev des
uden givet forskellige Oplysninger om, 
hvad man kunde naa i Retning af Op
driftsforøgelse. Fig. 8 i nærværende Ar
tikel belyser disse Opgivelser nærmere 
for Krumningsklappens Vedkommende. 
Kurven benævnt fJ = o0 svarer til Op
driften uden Anvendelse af Klappen og 
giver altsaa Profilets egentlige Polardia
gram. De øvrige Kurver svarer til for
skellige Klapudslag fJ = 300, fJ = 60° samt 
fJ = 900 og viser Sammenhængen mellem 
c. og Cw for disse Klapudslag. Variationen 
af c. og Cw opnaas ved Ændring af Ind
faldsvinklen a. Angaaende Betydningen af 
fJ henvises til det lille Profil, der er ind
tegnet i Fig. 8. 

OPMÆRKSOMHEDEN henledes 
paa, at alle Artikler og Med

delelser, der ønskes optaget i 
FLYV, maa være Redaktionen i 
Hænde senest den 15. i Maane
den, da de ellers ikke kan kom
me med i det først udkommende 
Nummer. 
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Afsløring af Mindestene for de to Officerer, der faldt ved Værløse den 9. April 1940. 

Den 9. April afsløredes under stor Dellagebe Minde!,tenc paa Flyveren, Lojlnant H'. Gocllfreclse11s· Grav pa:i 
Garnisons Kirkegaard og paa Flyverobser\'atøren, Sekondløjtnant G. BrodCl'sens Grav paa Søndermark Kirkcgaanl; 
de to danske Officerer fandt Døden paa Værløse Flyveplads clen 9. April 1940. 

De to smukke Mindestene er rejst ved Bidrag bl. a. fra Foreningen Danske Flyvere, Del Knngeliue /Janske Aero
na11liske Selskab, Officers( oreningen, FlyverlroJ)per11es Offic iant( orening, Del Da11ske Lu( tf arlselskab, Reserveo{{icer.~
{ore11i11gen, Nordisk Pool for L11f lf arlsf orsikrin!f, Foreningen af Officerer uden( or aktiv Tjenes le og Fore11i11r1w af 
Løjtnanter og Korneller. Den ene af de smukke Sandstcns-Pyramider, der begge er leveret af E. J\'ielsens mekanisl-.e 
Stenhuggerier, bærer Flyveremblemet og Indskriften: Lujtna11l ll'ilhclm Godlfredsen; Faldet ved \lær/ose fl . • \pril 1f/lt0 . 
Mindestenen over Sekondløjtnant Brodersen bærer et Broncerelief af en Flyvemaskine, der styrter ned, morl e llerel :ir 
Ingeniør .fae11.~son, og Incbkriften lyder: Sekoml/pjtrw11l Gustav \I. /Jrodersen; Faldet vecl \'icrlosc 9. ,\J>ril 1fJ4.0. 

De lo Grave var d:l'kket af mange skønne Kranse, bl. a. fra Generalkommandoen, h,•is Krans ,·ar signeret med 
Ordene: Fra den danske Hær. 

Ved begge Afsløringer, der overva:redcs af en talrig Forsamling af Hærens og :\larinen~ Fly,·ere og Repra.: ~en
tanter for de førnævnte Foreninger og Institutioner, lalle Chefen for Hærens Fly,·crtroppcr, Oberst C. Furs/cv. Ober
sten lalle smukt og mandigt for de to unge l\la:nd, der hav rlc ofret deres Liv for Fædrelandet, og overgav :Vlindesterwne 
Lil de dræbte Officerers Efterladtes Varetægt, idet han ucltalte, al alle danske Fly,·ere vilde beYare og tere i\linrlct 0111 

de lo Kammerater. 

Junkers stilbare Propel 
ALLEREDE i 1926 forsogle Jun

kers at fremstille en Propel med 
stilbare Blade. Indstillingen regule
redes ved Stempelslag, idet Propel
hlaclene blev indstillet ved Hjælp af 
Yægtstænger. Stempltit blev sal i 
Gang af et Snækkehjul med Snække, 
og paa delle Snækkehjuls Aksel var 
der et Kamhjul, der greb ind i et an
det, frit bevægeligt Tandhjul paa 
Propelakselen. Propellen var kun et 
Forsøg, fordi de daværende Flyvema
skiner og Motorer ikke hanle Brt1R 
for den. 

Forudsætningerne herfor ,·ar forsl 
lil Stede, da man kom ind paa at 
bygge Flyvemaskiner med store Ha
stigheder. Den nye oliedrevne, hel
automatiske, indstillelige Propel VS, 
som Junkers konstruerede hel'lil, 
gennemgik efterhaanden saa mange 
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Forbedringer, at den kunde fremslil 
les scrie\'is. Den opfylder alle rime
lige Krav, som nutildags maa stilles 
ti I en Propel. Ftilgende tre Princip
per er virkeliggjort i den: 

1. ;\lan undgaar konstant bevægelige 
Dele og muliggør en hurtig og 
sikker Indstilling af Bladene. 

2. Propellen indstilles ved Hjælp af 
en speciel Energikilde. 

3. Propellen er helautomatisk. 

Tandhjulene er kun i Bevægelse, 
saa længe Indstillingen ,·arer. Der
ved opnaas stor Driftssikkerhed og 
ringe Slid paa Indstillingsmekanis
men. 

Da Propellen indstilles automatisk, 
kan der ikke opstaa Fejl ved Betje
ningen, og l\lotorens Ydeevne kan ud
nyttes fuldt ud under alle Stillinger i 
Luften. 



BØGER OM FLYVNING 
Dansk Flyvnings Historie. Mange Billeder og 

Skildringer fra Flyvningens første Dage 
og til Tiden omkring 1935. Nedsøf P&-ls Kr. 3.50 

Die Luftmåchte der Welt. Smukt Billedværk 
med de forskellige Landes Flyvemaskin-

AUTOFLUG 
typer, heftet........................... Kr. 7.75 

Die Deutsche Luftwaffe. Samme Udstyr som 
ovenstaaende. Skildrer det tyske Lullvaa-" fremstiller ben i pragtfulde BilJedcr, heilet . . . . . . . . Kr. 7.75 

FALDSKÆRME 
A. Felgiebel: 

Benzinmotoren fi.ir Flugmodelle und ihr 
Selbstbau (Ny Udgøa,e)........... . . . Kr. 6.75 

som: lV~REDER 
Sædeskærme, Brystskærme (Quick 

connector), Rygskærme (i forskellige Ud
førelser), Øvelses-Dobbeltfaldskærme, 
smaa Faldskærmspakninger for Svæve
llyvere. 

Saa flyver vi - ............. indb. Kr. 10.00, heft. 8.50 
Udarbejdet al' 
Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen m. fl. 

Haandbog for Flyvere li (Motorer) ........... Kr. 5.75 
Af Civilingeniør S. A. Jaensson. 

Lærebog i Modelsvæveflyvning. Teori, Praksis 

LASTFALDSKÆRME og Materialelære ....................... Kr. 2.00 

Bøgerne leveres omgaaende fra 

AUTDFLUG BERLIN-
INH. GERHARD SEDLMAYR TEM PELHOF 

»FLYV·s Ekspedition - Vesterbrogade 60 - København V. 
Udenlandske Bøger forskrives paa hurtigste Maade. 

Ordinær Generalforsamling • 
I 

DET KONGELIGE DANSKE AF.RO
NAUTISKE SELSKAB afholdt sin 

ordinære Generalforsamling den 27. 
~farts under Ledelse af Landsretssag
fører E. Falkmar. 

Formanden, Luftfartsingeniør M. I'. 
Eskildsen, indledede Aarsberetningen 
med at mindes Løjtnanterne W. Godl
fredsen og G. l'. Brodersen, der faldt 
ved Værløse den !l. April. Forsamlin
gen rejste sig, da Formanden udtalle: 
Ære være deres Minclec. 

Arirsberetningen meddelte iøvrigt 
følgende: 

Ved Udgangen af 1!!40 havde Sel
skabet et l\ledlemstal JHHl 41;!. Selska
bets Virksomhed udadtil i det forløbne 
Aar har ikke været sau iøjnefaldende, 
men til Gengæld har Arbejdet indadtil 
været sari meget mere intenst. Det er 
lykkedes at skabe fuld Forstuaelse 
mellem Selskabet og ~Iotorflyverne, 
saaledes at i\lotorflyver-Unionen nu er 
en Kendsgerning. Udvalg indenfor Be
styrelsen med Repræsentanter ~aavel 
for Selskribets Interesser som for de 
tre Unioners Interesser har holdt ad
skillige Møder, der bl. a. er resulteret 

i Oprettelsen uf >Dansk Luftsports
raadc, der vil fungere som et ;\lellem
led mellem Luftfartsmyndighederne 
og Flyvesportens praktiske Udøvere 
samt i Udarbejdelsen af »Dan-;k Luft
sportsreglementc, der paa Basis af den 
internationale >Code Sportif« indehol
der Bestemmelserne for Udøvelse af 
luftsportslige Stævner og Konkurren
cer her i Landet. Dette Reglement ,·il 
snarest blive offentliggjort. Endvidere 
er Sammenknytningen mellem Selska
bet og nionerne søgt organiseret paa 
en fastere og mere ensartet Basis, som 
det fremgaar af Forslaget til Lov
ændringer, der vil blive forelagt Ge
neralforsamlingen. 

Interessen for Motorflyvning har 
været stærkt voksende. I Samarbejde 
med Berlingske Tidende og Nordisk 
Lufttrafik har Sportsflyveklubben i 
indeværende Foraar arrangeret et teo
retisk Kursus, der har ca. 170 Elever, 
og et andet og Jignend<' Kursus, som 
Sportsflyveklubhen selv har arrange
ret, følges af ca. 180 Elever. Aalborg 
Flyveklub har haft flere Møder med 
Foredrag. 

D.K.D.A.S . 
Selskabet har ifjor Foraar overrakt 

Svæveflyver Unionen 3 smukke Sølv
pokaler til Vandrepræmier samt en 
Ekstrapræmie, og disse Præmier bli
ver uddelt i Henhold til Statutter, cler 
er udarbejdet af Selskabet. Svæ,·efly
ver-Unionen havde ifjor den store 
Glæde at modtage et ... DFS Olympia .i: 
Svæveplan fra en anonym Gh·er, og 
efter Giverens Ønske er rlet blevet 
overdraget Slamgruppen. Det er lyk
kedes at opnaa Tilladelse til i begræn
set Omraade at ,!rive Svæ,·eflyvning. 
Tilladelsen gælder dog kun for visse 
bestemte Antal Pladser og Arealer paa 
Sjælland. Der er i Aarets Løb udstedt 
!l A-Certifikriter, 12 B-Certifikater og 4 
C-Certifikater. Fire Svæveflyvere har 
deltaget gratis i et tre gers Svæve
flyvekursus i Grunau med Uddannel
se af Instruktører for Øje. 

i\fodelflyver Forbundet har udfoldet 
en livlig Propaganda for Sporten. 
Bl. a. har M. F. i Foraaret afholdt en 
stor Udstilling af Modelplaner, der 
blev be~øgt af flere Tusinde Tilskue
re. I December Maaned afholdt For
bundet, i Forstaaelse med D.K.D.A.S., 
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en stor Indendørskonkurrence for 
Flyvning med Modelplaner i Forum. 
Opvisningen blev overværet af ca. 
1000 Tilskuere. 

I Løbet af 1940 er det trods store 
Vanskeligheder lykkedes Selskabet at 
gennemføre nogle Foredragsaftener. 
Den 26. Jan. holdt Luftkaptajn Bram
sen et Foredrag om >Trafikflyverens 
Hjælpemidler i Førerrummet«; den 
14. Marts taUe Overlæge H. Smith om 
>Oversigt over de vigtigste Indvirk
ninger paa den menneskelige Organis
me som Følge af Flyvning«, og den 
14. Okt. talte Løjtnant Clauson-lfoas 
om >Mine egne og mine Kammeraters 
Oplevelser i Finland«. 

Udbredelsen af >Flyv« har været 
tilfredsstillende, og de første Maane
der af 1941 viser Fremgang. Paa 
Grund af Forholdene har det været 
nødvendigt at foretage en Prisfor
højelse fra 35 Øre til 50 Øre pr. Num
mer, men Læserne har ikke svigtet 
Bladet. 

Selskabets Legat for forulykkede 
skandinaviske Flyveres Efterladte, 
der tilfaldt Norge for Aaret 1940, er 
indgaaet i Legatformuen, fordi den 
norske Aero Klub meddelte, at den 
ikke kunde udpege nogen kvalificeret 
Ansøger. 

Paa Grund af Landets Besættelse af 
den tyske Værnemagt har al privat 
Erhvervsflyvning været standset. Kun 
Det Danske Luftfartselskab har faaet 
Lov til at opretholde enkelte uden
landske Ruter samt en Rute til Born
holm. 

Regnskabet. 
Kassereren, Ingeniør L. Prytz aflag

de Regnskabet, der i Forvejen var ble
vet tilsendt Medlemmerne. Fra forskel
lig Side anerkendtes det, at Regnska
bet var det fineste blandt de sidste 
Aars Regnskaber. Der blev enstem
migt givet Decharge. 

Valg af Bestyrelse. 
Oberstløjtnant Bjarkov, Ingeniør 

L. Prytz og Kaptajnløjtnant Lærzzm 
var paa Genvalg. Bestyrelsen opstille
de de to førstnævnte til Genvalg og 
indstillede Kontorchef i F. L. Smidth 
Hj. Ibsen til Nyvalg. Bestyrelsens For
slag blev enstemmigt vedtaget. Til Re
visorer genvalgtes enstemmigt Afde
lingschef W. Damm og Bogtrykker 
Leisner. 

Lovændring. 
Gennem flere Aar havde man inden

for Bestyrelsen arbejdet med Planer 
om Udvidelse af Selskabets Rammer, 
og Resultatet var ble,et, at man nu 
kunde forelægge Generalforsamlingen 

100 

et Udkast til nye Love, der bl. a. gav 
Mulighed for Tilslutning af de 3 Unio
ner, Motorflyver-, Svæveflyver- og Mo
delflyver-Unionerne. Det nye Lov
udkast var blevet tilsendt Medlemmer
ne. Paa Bestyrelsens Vegne redegjor
de Direktør Lybye for de nye Æn
dringer og anbefalede Lovforslaget til 
Vedtagelse. 

I den Anledning udtalte Komman
dør Grandjean bl. a. følgende : >De, 
der har fulgt dette Selskabs Historie i 
længere Tid, ved, at dette Lov
ændringsforslag har været paa Tale i 
mange Aar. Udviklingen i Selskabets 
32 Aar er gaaet med Stormskridt, og 
derfor maa Selskabets Love afpasses 
efter den skete og den fremtidige Ud
vikling. De nuværende Forhold har 
fremmet Evnen til Enighed og Sam
arbejde, og dette er det foreliggende 
Forslag i Takt og Pagt med. Hvordan 
end Vejen ender, maa man tro, Civil
flyvningen faar en Opblomstring som 
aldrig før.« Kommandøren slutter med 
at anbefale Forslaget, der giver god 
Afvejning af Tradition og Udvikling. 

Flere andre giver Forslaget til Lov
ændring deres Støtte, og da det sættes 
til Afstemning, vedtages det enstem
migt. 

Da der imidlertid ikke var de kræ
vede 283 Medlemmer tilstede, som Lo
vene bestemmer for endelig Vedtagel
se af en Lovændring, maatte der ind
kaldes til ekstraordinær Generalfor
samling. 

Ekstraordinær Genernlforsnmllng 
den 16. April. 

Den ekstraordinære Generalforsam
ling fandt Sted den 16. April med 
Lovændring som eneste Punkt paa 
Dagsordenen. Landsretssagfører E. 
Falkmar valgtes til Dirigent. 

Lovændringen vedtoges enstemmigt 
uden Diskussion. 

* • * 
Nye Medlemmer 

Følgende Medlemmer af Selskabet 
indmeldtes i 1940: 

Prokurist Alexander Karsberg. 
stud. polyt. Ib Fock. Trafikassistent A. 
Ohrt. Smedesvend Viggo Kristiansen. 
Kontorassistent Zenitha Jørgensen. 
Forlagssekretær Poul Carit Andersen. 
Kontorchef Herman Nielsen. Redaktør 
Kai Otting. H. Tinberg Jensen. Bendt 
Schøning. Eiler Raffel. Boghandler J. 
Weishaupt. Assistent William Chri
stiansen. Reklamechef Jørgen Børre
sen. Ingeniør Bert Fluger. Kontorist 
Gregers Andersen. Studerende Erling 
Buch Andersen. Kontor- og Handels-

lærling Erik Sundherg. Flyver-Under
kvartermester Kaj Petersen. 

I 1941 indmeldtes følgende: . 
Assistent Gert Weiskopf Hansen. 

Fabrikant Walther Langer. Skotøjs
handler P. Lind. Afdelingschef C. 0. 
Dueholm. Sekretær Eyvind Møller. 
Biblioteksassistent Eva Kirkegaard. 
Direktør F. W. Kraft. Direktør Erik 
Frandsen. Direktør Ernst Miiller. Di
rektør Konsul L. Tholstrup. Handels
gartner Jørgen Skovgaard. Vejrtjene
steleder C. E. Lykke. Tandtekniker 
Leo Kæraa. Fuldmægtig Baltzer-An
dersen. Flyvemeteorolog Magnus Han
sen. 

Følgende 3 Firmaer bliver optaget i 
Selskabet efter Vedtagelse af Lov
ændringerne paa den ekstraordinære 
Generalforsamling d. 16. April: 
Intava Aviation Produets, Set. Annæ 

Plads 13, K. 
Det Danske Petroleums Aktieselskah, 

Set. Annæ Plads 13, K. 
Vacuum Oil Company A/S., Frederiks

berggade 1, K. 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 

I Flyvemasklner, I BIier, I det hele taget over

alt, hvor en Motor arbejder Side om Side med 

et Radioanlæg, borteliminerer Boach afskær• 

mede Tændrør og øvrige Alskærmnlngadele alle 

motoriske Forstyrrelser. Ogsaa paa dette Om

raade yder Bosch an Indsats, der ar anerkendt. 

A/sMAGNETO 
JAGTVEJ 155 KØB EN HAVN N. 

Generalrepræsentanter for 

ROB, BOSCH1 G, m. b. H. - STUTTGART 



Portugals nationale Lufttrafik 
T IGE siden Krigsudbruddet har Por
L tugal været Drejeskiven mellem 
den nordatlantiske og europæiske 
Lufttrafik. · Landet er flademæssigt 
set den fjerde største Kolonimagt i 
Verden, men har alligevel ikke i 
egentlig Forstand nogen national 
Luftrafik, men derimod en Luftfarts
historie. Paa Papiret har Portugal to 
Luftfartselskaber, Aero Portuguesa 
Ltda og Servicos Aereos Portugueses 
Ltd, af hvilke det første var knyttet 
til det franske Air France og det an
det til Deutsche Lufthansa. Ved 
Krigsudbruddet opretholdt Aero 
Portuguesa en Luftrute mellem Lis
sabon og Tanger; Servicos Aeros hav
de bl. a. planlagt en Forbindelse mel
lem Lissabon og Azorerne, men den 
var endnu ikke blevet til Virkelighed. 
Portugal var lige ved at faa en tem
melig omfattende national Lufttrafik, 
hvis ikke den daværende Kontrakt 
mellem den portugisiske Regering og 
det franske Luftfartselskab Aeropo
stale var blevet ophævet. Ifølge disse 
Aftaler fik Aeropostale Monopol paa 
Lufttrafik til og fra de portugisiske 
Azorerne, og til Gengæld forpligtede 
Aeropostale sig til at oprette en fuld
stændig Jordorganisation for Lufttra
fik i Portugal og i dets afrikanske 
Kolonier. Da det franske Selskab 
Aeropostale hørte op med at eksiste
re, gav den franske Regering Afkald 
paa det meget efterstræbte Monopol 
paa Azorerne, som man endnu i 
1931 ikke havde værdsat tilstrække
lig højt, og paa den Maade gik Por
tugal Glip af en billig Jordorganisa
tion og en national Lufttrafik. 

Men en ny Tid er aabenbart ved 
at dukke frem, fordi Portugal er i 
Mellemtiden blevet økonomisk styr
ket. Det forlyder, at det portugisiske 
Rederi Companhia Colonial de Nave
gaco vil aabne nogle Luftruter mel
lem Moderlandet og dets afrikanske 
Kolonier. Ad Luftvejen vil man kun
ne naa fra Lissabon til den vestafri-

SHELL-FILM 
I Forbindelse med de af Sportsflyve

klubben afholdte Kursus i teoretisk 
Flyvning forevistes den 21. April i Lo
kalerne, Gammel Mønt 1, en Serie 
Films, som paa en levende og interes
sant Maade behandlede følgende Em
ner: 

kanske Koloni Angola (Hovedstaden 
Loanda) i Løbet af fire Dage, og paa 
seks Dage vil man pr. Flyvemaskine 
kunne naa fra Lissabon til den øst
afrikanske Koloni Mozambique (Ho
vedstaden Laurenco-Marques). I Mo
zambique har der eksisteret et Luft
fartselskab, der opretholdt nogle Ru
ter i Afrika. 

Den forestaaende Oprettelse af en 
Luftforbindelse mellem det portugi
siske Moderland og dets vestafrikan
ske Koloni Angola, har medført Be
tænkeligheder i visse Kredse, fordi 
det Spørgsmaal er blevet rejst, om 
Portugal ikke ogsaa skulde tage Del i 
den interkontinentale Lufttrafik ved 
at aabne en Luftrute Portugal- por
tugisisk Guinea (Angola) - Brazilien. 
Paa nuværende Tidspunkt kan det 
imidlertid ikke afgøres, om uden
landske Interesser vil tillade en saa
dan Plan. Bl. a. maa man tage i Be
tragtning, at Pan American Airways 
den 5. Februar 1941 for første Gang 
lod sin Atlanterhavsrute i vestlig Ret
ning gaa fra Lissabon over Bola
ma (Portugisisk Guinea), og at den 
vilde f~rtsætte med denne Rutefø
ring hele Vinteren. Amerikanere har 
i Vintermaanederne benyttet denne 
Rute, fordi de fremherskende Vinde 
her er gunstigere under Flyvninger
ne i vestlig Retning. Fra Bolama fly
ves der tværs over Sydtatlanten til 
Port of Spain (engelsk Trinidad; bri
tisk Censur) , og derfra til Mia mi. (I 

østlig Retning bibeholder P. A. A. 
derimod Ruten New York- Bermuda 
- Lissabon. Hamilton paa Bermuda 
Øerne er britisk Kontrolsted; og der
til er nu kommet Trinidad paa den 
sydlige Ruteføring). 

Portugal er i Øjeblikket et Luft
fartscentrum af international Betyd
ning, og derfor forstaar man godt, at 
Landet selv omgaas med Planer om 
at skabe sit eget Luftrutenet, der kan 
give det en mere tidssvarende For
bindelse med de store Koloniomraader. 

Hvorfor og hvorledes smøres en For
brændingsmotor. 

Arbejdsgangen i en Diesel Motor. 
Arbejdsgangen i en Benzinmotor. 

Filmene, som ved velvillig Overens
komst var stillet til Raadighed af A/S 
Dansk Shell, blev af Civilingeniør C. 
C. Beckmann ledsaget med forklaren
de Kommentarer. 

Junkers Ju 88's 
robuste Konstruktion 

SOM alle Junkers Typer er Ju 88 
meget modstandsdygtig overfor 

Beskydningen fra Luftværnskanoner 
og Maskingeværer, hvilket tydeligt 
fremgaar af følgende Tilfælde. Ved en 
bestemt Lejlighed rev en Granat et 
stort Stykke af den højre Højderors
flade, og i Sideroret og den bageste 
Del af Kroppen frembragte Granat
splinter nogle Huller saa store som en 
Haand. Yderligere blev Siderorets 
Styreline revet i Stykker, saaledes at 
Roret sad løst. Trods disse Skavanker 
kunde Luftfartøjet alligevel flyve til
bage til sin Startflyveplads og foreta
ge en glat Landing. At Ju 88, der er 
udstyret med to Jumo 211-Motorer, 
ogsaa er fuldt flyvedygtig med een 
Motor, har vist sig i flere Tilfælde, 
hvoraf to skal omtales. I det ene Til
fælde blev en Ju 88 under Tilbage
flyvningen forfulgt et langt Stykke 
Vej af tre engelske Jagere, og den ene 
Motor blev skudt i Stykker. Ikke de
sto mindre lykkedes det Luftfartøjet 
at naa tilbage i sikker Ha\ltl, efter en 
Flyvning i ganske ringe Højde paa 
een Motor. I det andet Tilfælde blev 
en Ju 88, der fløj Solo, angrebet af 
syv engelske Jagere og fik henved 100 
Træffere. Dens venstre Motor blev 
fuldstændig ødelagt af den fjendtlige 
Ild, men alligevel lykkedes det Flyve
ren at naa tilbage over Kanalen paa 
een Motor og foretage Landing uden 
Uheld. 

Træffere i det indtrukne Understel 
eller i dettes Mekanisme har heller 
ikke foraarsaget Tab af noget Luftfar
tøj. Takket være sin robuste Kon
struktion er det i saa Tilfælde altid 
lykkedes at foretage >Landinger paa 
Maven« uden at Besætningen er kom
met noget til. Mange Luftfartøjer er 
blevet ramt af 100, 150, 200 eller flere 
Træffere fra Maskingeværild, men i 
saa godt som alle Tilfælde er Projek
tilerne gaaet lige igennem uden at 
foraarsage nævneværdig Skade. 

Et Eksempel paa Ju 88's solide Un
derstel er følgende Tilfælde. En Ma
skine, der skulde lande paa en lille 
Feltflyveplads, kom ned med stor 
Fart, kørte tværs over Pladsen, naa
ede Begrænsningen, kørte igennem et 
Hegn, og derefter over en Grøft med 
en bagved liggende Jordvold. Det 
venstre Understelsben væltede en Ile
tonpæl, og rullede videre over Grøf
ten og Jordvolden uden at tage den 
ringeste Skade. 

101 



SHELL 
Jiviation 8ervice Verden over 

Telegram-Adr.: S h e 11 air A/s DANSK SHELL Telefon: Central 9838 

Kampmannsgade 2 • SHELL-HUSET • København V. 

FLYVNINGENS BØGER 
»Forsvarsbogen« ur Oberst T uge A n

d er se 11, Kaptajnerne E . C. V. M o I -
I er, E. J .• f o es L og P. A. F. Nor up, 
Hilmeslrene C. A. Fri is, P. H i i~ 
L a r s e n og H. M. L u n cl i n g, Orlogs
kaptajnerne S v. G re v e og A. E. 
Aren d ru p saml Hilmester J. Il. 
Hun t z u u (Redaktør). Gyldendulske 
Boghandel Nordisk Forlag. 254 Sider. 
Kr. 3,35. 

En Bog uf denne Arl burde forlængsl 
have været fremme i Danmark. Alt for 
mange er ganske uvidende om Forsva
rets Problemer og Værnenes Virkeom 
ruade og Virkemuligheder. Men den 
Omstændighed, at Krigen nu om Dage i 
langt højere Grad end tidligere griber 
voldsomt og direkte ind i hel e Samfun
dets og dets Menneskers Liv, gør Viden 
om militære Forhold til en Nødvendig
hed for ethvert Medlem af Samfundet. 
Dette sidste skriver Forfatterne i Bo
gens Inclleclning, idel de slutter med at 
sige, at del væsentlige, man har til
stræbt, er F o r s l u u e I s e n u f m i I i
t ære For h o Id. Og det er i høj Grad 
lykkedes. 

Bogen indleder med al omtale For
svarsmagtens Ledelse, Civilinduslriens 
Mobilisering, og fortsætter med Hæren , 
Søværnet, Luf'lvuabnct, Hjemstavnens 
Forsvar, Luftværn, Luftbeskyttelse, \'ær
nenes værnepligtige og taste Personel 
samt frivilligt Forsvarsarbejde. Under 
hvert Afsnit gøres Rede for de enkelte 
Vaabenarters og Hjælpeorganers Opga
ver, Organisation og Virkcmaudc , ug del 
er fremstillet pau en suaclan l\Iaadc, al 
alle og enhver læser del med den største 
Interesse. Afsnittet om Luftvaaben, der 
maaske særligt interesserer •Flyv •s Læ
sere, giver en meget instruktiv og letfat 
telig Forklaring om Vaabnets sammen
satte Karnktcr, og del fortæller ogsua 
om Uddannelsen ved Hærens Flyvertrop. 
per og Søværnets Flyvevæsen. 

Bogens Heclaktion er fortræffelig : man 
faar en ypperlig Oversigt over det me
get store Stof; og den burde læses af 
alle Kredse af Befolkningen hele Landet 
over. 
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»Saa flyver vi . . «, Lærebog for SJ>orls
ug Privatflyvere. Redigere t al Lurtfarl~
ingeniør M. P. Es k i I cl J,, c 11 . Berlingske 
Forlag. 269 Sider. 

•Saa flyver ,·i .. • er den først e Lære
bog, der har sainlel all del Slof, som Pri 
vatllyveren skal ha\'c Kcndskah til ved 
Aflæggelsen af de tcuretis kc Prø,·er J'ur 
Opnaaclse af Certifikal. Bogen er blevet 
Lil efter cl Samarbejde mellem Luft
fartsingeniør :'IL P. Es k i Id s c II og 
Kaptajn i Flyvertropperne A. E cl s e n 
Joh a ns en, Flyvcrkaptajnløjtnanl S. 
A. I) a Ib ru, Chef for Flyvclcclelsen , 
Kobenhavn~ Lufthavn, Kaptajnløjtnant 
af Søværnet, :'llarincflyvcr K. H. H a m -
b c r g, lngenior E. Mø 11 c r Ha ns e 11 . 
Marinens Flyvevæsen og V ejrlje ne~lcle 
der C:. E. Ly k k c, K1->hc11ha,·ns Lul 1-
havn . · 

Bogen om faller fwlgcndc Huveclafsnil: 
I. 1\1 a t c ri a 11 ær c nf Ingeniør E. 

l\løllcr Hansen, ug herunder Aeroplan
lære, Motorlære, lnslrumenllære, Brugen 
af Normaludstyr og særligt Uclslyr, Fly
vemaskinens Vægt, F ly,·cmaskinens Pas
ning og Vedligeholdelse. 

li. L uf t n av i gal i o II af Kaptaj11-
l11jtnant K. H. Hamberg. Herunder hl. u. 
Kort, Kompasset, Deviation, forskellige 
Kompasfejl, andre Na,·igalionsinstru
mentcr, alminde lig lcrrrstrbk Luftna
vigation m. m. 

Ill. M c t c o ro I ug i al' Vejrljenesle
lcclcr C. E. Lykke. 

IV. P r a k t i s k F I y ,, e I æ r c af Fly
verkaptajnløjtnant Sv. Au. Dulhro. Delle 
AJ'snil omfatter Horisonlflyn1ing og In
strumentflyvning (Blinclflyvningl. 

V. Spørg s m au I vedrørende Lufl
farlens Love og Bestemmelser ved Lul'l
fartsingcniør M. P. Eskildsen og Kaptajn 
A. Eclscn Johansen. 

VI. 0 p g a v c s a m I i II g. Eksempler 
paa Spørgsmaal i i\lalcriellærc, Luftna
vigation, Mclcorologi oµ Praktisk Fly
velære, af Kaptajn A. Eclsen .Johansen. 

Alle Bogens Afsnit er skrevet mrcl sær
ligt Henblik paa Bcgynderrn . og de er 
affattet paa en saaclan Mande, at enhver 
ved Selvstudium kan sætte sig ind i de 

Problemer, som Privalflyveren ,kal lun·c 
Kendskab lil. Og~:ia for de, der vil op
friske Kendskabet til noget af del, de en
gang har lært , er Bogen en værdifuld 
Hjælper. 

* 
»Huandbog for Fly,·crt• li (Motorer)« 

ved Civilingeniør S. A . . I a c ns~ o n. li. 
Sindahl-Pcderscns Forlag, Kobenhavn. 
15'.! Sider. 

l BogPns Forord skriver Chefen for 
Hærens Flyvertroppers tekniske Tjene
ste, Oberstløjtnant L. U ja r ko v: •Nær
værende Bog, de r bestemt som Grundlag 
for Undervisningen af Flyveelever O½ 
-mekanikere ved Hærens Flyvertropper, 
danner en Furlsællelse af Oher5ll~> jtnanl 
T. P. A. Ørums • Haandbog for Flyve
re I (Flyvema~kiner) •. HcnJ,,iglcn med 
Bogen er al give en Basis for For~laacl
sen af de l\Iulorheskrivclser og lnsl ruk 
lioner, der lit eget Brug 11dfærdig1•~ af 
Hærrns Fly,·crlropper... . I sin Form 
udgør Bogen et afslullel Hele og kan 
derved tjene som seh·slænclig Lcdclraad 
i de elementære Principper for Flyve
motorens Bygning og Arhcjdsmaade .. , 

Bog<'n er clcll i folgcnde tre Afsnit : 
I. Grundlag for Flyvemotorens Ar

bcjdsnrnaclc og Konstruktion, II. l\Iolo
rens Ydelse og Økonomi, IH. Hjælpeorga 
ner og deres Virkemande. Under de en
kelte Afsnit gøres paa en lctl'ullelig i\lna • 
de Hede for de forskellige Problemer 
som Bnendstolfcr, Smøremidler, J~lnsti 
citl'ts- og Styrkelære, :\[alerialht•re, l\lo
lorclcmenler, l\Iolorryslclser, l\laaling af 
Brcmseheslekral'l, Aarsagcr til Varial10-
ner i Ydelse og Økonomi, l\1olorclata, 
Overladning, Karburatoren. Brændstof
pumper, Hcguleringsanordningcr i For • 
bindelse med lndsugningssystemet, Lufl • 
kanalerne i l\lotorcn, Tænding, Knling, 
Smøring og Molurinslrumenter. 

Det er en Bog, som ogsaa andre end 
Fly\'ccle\'cr vil have Uclbyllc af al be
skæftige sig med, og den gi\'er S\'ar pau 
en Mængde nf de Spørg~maal, som den 
ikke-faglærte Læser gerne vil vide Be
sked om. (Fortsættes Side 104.) 



NYT FRA UDLANDET 

Focke-Wulf Nærrekognosceringsmaskine Fw 189. 

Ny tysk Nærrekognosce1·in~sma-
skine Focke-Wulf Fw 189. 

DET nye ved den Flyvemaskinetype 
er Anordningen med de to Krop

pe, der giver et overordentlig godt 
Udsyn for Besætningen. Det meste af 
Fuselagen er beklædt med Triplex
glas. Luftartøjet, der er udstyret med 
en kraftig Bevæbning baade til An
greb og Forsvar, er i Besiddelse af 
overordentlig gode Flyveegenskaber. 
Ligesom Langdistance-Bomberen Fo
cke-Wulf >Kurier< er den nye Type 
Fw 189 konstrueret af Fabrikens tek
niske Leder, Dipl.-lng. Kurt Tank, 
der er velkendt indenfor danske Fly
verkredse fra den Tid, hvor han var 
ansat ved Rohrbach-Fabriken i Kø
benhavn. 

* 
Udvidelse af det svenske 
Luftvaaben. 

I Forbindelse med det svenske Flyve
vaabens Budget for 1941- 1942 

nævnes en Femaarsplan for Udvidelse 
af Luftvaabnet. Efter denne Plan skal 
der ialt opstilles fem nye Flyverafde
linger ( Flottiljer), nemlig 1 Fjern re
kognosceringsaf d. , 2 Bombeflyverafd. 
og 1 Jagerafd. Der lægges særlig Vægt 
paa Udbygningen af Jordorganisatio
nen i Norrland, hvor der skal oprettes 
et Uddannelsescenter for alle Grene af 

det svenske Luftvaaben. Desuden skal 
der i Norrland anlægges en Række 
Flyvepladser, for at Luftvaabnets En
heder kan blive fortrolig med Flyv
ning under disse nordlige Himmel
strøg. Det nye svenske Militærbudget 
omfatter et Beløb paa 90 Millioner 
Kroner til Materielanskaffelser til Luft
vaabnet. Til Civilluftfarten er der bud
getteret 2 Millioner Kroner, der skal 
anvendes til Udbygning af Flyveplad
ser og Radioanlæg. 

* 
Bawker Tornado. 

I Amerika skal der paabegyndes en 
Seriebygning af den nye engelske, 

eenmotorede Jager, Hawker Tornado. 
Dens største Hastighed er paa 685 
km/T, og den bevæbnes med 8 Maskin
geværer og 3 Kanoner. 

* 

Luftskibsbygning i U.S,A. 

IFØLGE amerikanske Meddelelser for
handler Goodyear Tire & Rubber 

Co. i Akron med den brazilianske Re
gering om Oprettelse af en Luftskibs
rute mellem Miami (Fia.) og Rio de 
Janeiro. Hvad Forhandlingerne vil 
føre til, vides endnu ikke, men Ame
rikas Interesse for Luftskibsbygning 
er endnu levende. Den amerikanske 

Marine har i flere Maaneder haft travlt 
med at finde egnede Luftskibshavne 
paa Østkysten, og i Slutningen af 1940 
fik Goodyear-Selskabet en Ordre paa 
1.324,400 Dollars paa Bygning af nogle 
ikke-stive Rekognosceringsluftskibe. 
Disse smaa Luftskibe skulde have en 
Længde paa 81 m og et Rumindhold 
paa 3485 m•. De faar en største Hastig
hed paa 122 km/T , en Bevæbning paa 
2 Maskingeværer og en mindre B0111-
belast; Besætningen bliver paa 8 
Mand. De skal fordeles langs hele Øst
kysten, og hvert Luftskib faar et Pa
trouilleomraade, der er 180 km langt. 

Kongressen har bevilliget Penge til 
Bygningen af 48 Luftskibe, og deraf 
er foreløbig bestilt sek,; (to til Øvel
sesbrug og fire til Rekognoscering). 
Desuden har den amerikanske Marine 
faaet bevilliget 3 Millioner Dollars til 
Bygning af et stift Luftskib. 

* 

Heinkel He 111 med udvendig 
ophængte Bomber. 

SOM meddelt i forrige Nummer af 
>Flyve er det tyske Luftvaabens 

Indførelse af udvendig Bombeop
hængning ogsaa blevet anvendt paa 
de hurtige Bombemaskiner, og hl. a. 
en Heinkel He 111 blevet indrettet til 
at kunne medføre en Bombe af stort 
Kaliber, der er ophængt under Krop
pen. Bomben menes ikke at skulle 
anvendes til Kast fra vandret Flyv
ning mod Jordmaal, men derimod til 
Kast under en vis Vinkel mod bevæ
gelige Maal (Skibe). 

!Jeinkel !Je 111 med ophængt Bombe. 
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(Fortsat frn Side 102) 

»Paa danske Vinger i Syd og Nord«, 
af Michael Hansen. Frederik E. Peder
sens Forlag. 152 Sider. lll. 

Det er allid oplivende at læse om 
Landsmænds Bedrifter ude i den store 
Verden, og bl. a . af den Grund sæller 
man sig hyggeligt til Bette mod Michael 
Hansens nye Bog, Beretningen om to 
raske Flyvetogter: København-Sydafri
ka-København og Flyvninger over det 
nordøstlige Grønland. 

Efter sin Australien-Flyvning i 1934 
pønsede Michael Hansen paa en ny 
Langflyvning, og Chancen kom i 1937. 
Sammen med Sportsflyveren (senere Mi
litærflyver) Arkitekt Aage Hasmussen 
startede han fra København den 13. Ok
tober i sin veltjente •Desoutter• paa Vej 
til Kapstaden, og efter 16 Dages Forløb 
var Maalet naaet. Den 14. November stod 
•Desoutteren• igen i Kastrup Lufthavn 
efter en 27.000 km lang Flyvetur. 

Selv om Rejsen var gaaet hurtigt, 
havde de to Flyvere dog mange og spæn
dende Oplevelser undervejs. Flyvningen 
gik langs den flere Tusinde Kilometer 
lange Nilen med de mange Minder fra 
en ældgammel Kulturverden, over det 
sydlige Sudans vældige Sumpegne, over 
det nordøstlige Hjørne af Victoria Søen, 
Kenia Kolonien, Tanganyika Terrioriet, 
Hhodesia og det gamle iBoerland, og 
overalt var der nye og fremmedartede 
Oplevelser. Om alt dette beretter Mi
chael Hansen friskt og fornøjeligt i sin 
Bog, og Læseren følger ham med Inter
esse paa den lange Flyvetur, hvor Dan
nebrog mange Steder vises for første 
Gang. 

Det andet Flyvetogt foregaar oppe 
over det nordøstlige Grønland. Michael 
Hansen er med paa Eigil Knuth og Ebbe 
Muncks Gamma-Ekspedition. Hans Luft
fartøj er en Tiger-Moth, udstyret med 
Pontonunderstel. Maskinen er udlaant 
fra Hærens Flyvertropper. Flyverens 
Opgave er at foretage Hekognoscerings
flyvninger for Skibet paa dets Vej gen
nem Isen, og ,Gamma < faar flere Gange 
Lejlighed til at takke for de udførte 
Flyvninger. Det foregaar i Sommeren 
1938. Dannebrog er i Luften over de 
Egne, hvor •Danmarks-Ekspeditionen • 
havde sit Virkefelt i Aarene fra 1906-
1908. Ogsaa heroppe fører Flyvningerne 
til nye og rige Oplevelser. 

Det er en god Bog, der har Bud baade 
til Unge og Gamle, og den er godt skrevet. 

Luftf artf orsi kringer 

I 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Praktion for Danmark 

Tlf. Central 12793. 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 
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Fra Dansk Svæveftyver Union 

DANSK Svæveflyver Unions Tilsyns
førende Hr. Carl Johansen er grun

det paa Studieophold i Udlandet, traacll 
tilbage som Tilsynsførende for Unionen. 
Paa Repræsentantskabsmødet i Frederi
cia blev Hr. Direktør Ing. G. Hansen fra 
Flyveklubben • Ilingen• indvalgt til den
ne Post i Unionens Bestyrelse. 

Henvendelser til Unionen ang. tekniske 
Spørgsmaal skal foregaa gennem følgen
de Adresser: 

Øst for Storebælt: 
Hr. Henry Petersen, Gasværksvej 14, 

København V. 
Hr. Hans Axel, Vordingborg. 
Vest for Storebælt: 
Hr. Ing. C. C. E. Nielsen, Væverensvej 

22, Aalborg. 
Hr. Knud P. Andersen, Fasanvej 2, 

Silkeborg. 

* 
NY SVÆVEFLYVERKLUB. 

I disse for dansk Svæveflyvning saa 
trange Tider virker det opmuntrende 

at vide, at der startes nye Svæveflyver
klubber ude i Provinsen. Paa Mødet i Fre
dericia blev der optaget en ny Klub i 
Unionen. Klubbens Navn er •Ternen• og 
har Hjemsted i Fredericia. Klubbens For
mand Hr. Michelsen, Bajonetten 12, beder 
os meddele, at evt. Interesserede i Frede
ricia og Omegn kan henvende sig paa 
hans Adresse for at faa nærmere Oplys
ninger om Optagelse i l{]ubben. 

Interesserede i andre Byer, der kunne 
ønske at danne en Svæveflyverklub, kan 
mod Indsendelse af Kr. 2,00 til Dansk 
Svæveflyver Unions Sekretær, Fru H. Før
slev, Dronninggaards Alle 120, Holte, faa 
tilsendt Materiale og Oplysninger om, 
hvorledes man bør gribe Sagen an. 

* 
STAi\lGRUPPEN MEDDELER. 

KROPPEN Lil • Asiago < er nu færdig, 
ligeledes er Sideror, Stabilisator og 

Højderor færdigt til Beklædning. Beddin
gen til Planernes Opbygning er forlængst 
færdig, og begge Planerne er næsten mon
terede. Der bygges endvidere paa en 
•Grunau 9•, som ogsaa ventes færdig i 
Løbet af Sommeren. 

* 
DANSK SVÆVEFLYVER-UNIONS 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
I FREDERICIA 6. APRIL 1941 

Dansk Svæveflyverunion afholdt Repræ
sentantskabsmøde i Fredericia den 6. 
April. 

Formanden aabnede Mødet, bød Klub
bernes Repræsentanter Velkommen, og 
Adjunkt Borch valgtes til Dirigent. 

Dirigenten gav straks Ordet til Forman
den, der aflagde Beretning for det for
løbne Aar. Formanden gjorde bl. a. rede 
for Unionens Bestræbelser for at faa Flyv
ning i Gang saa mange Steder som muligt 
efter Begivenhederne den 9. April. Unio
nen fremsendte saaledes Ansøgning gen
nem de danske Myndigheder for at ud
virke en Dispensation fra Forbudet mod 
Flyvning. 

I Aarets Løb er der udstedt : 
9 A-Certifikater Nr. 167- 175, begge incl. 

12 B-Certifikater Nr. 73- 84, begge incl. 
4 C-Certifikater Nr. 22- 25, begge incl. 
Kassereren fremlagde Regnskabet, og 

bad Klubberne sige til, dersom der var 
noget at bemærke til det, da de Tal, som 
han arbejdede med, var baserede paa Hr. 
Kotvigs overleverede mangelfulde Opteg
nelser. 

Kassereren paatalte de mange Restan
cer og opfordrede Klubberne til mere 
Præcision med Hensyn il Indbetalingerne. 

Det vedtoges enstemmigt at afslutte 
Unionens Hegnskab pr. 31. Decbr. med 
Terminer 1. Juni og 1. Decbr. 

Hr. C. C. Hansen foreslog, at Kassere
ren skulde tegne Kautionsforsikring. For
slaget forkastedes med 7 nej, 3 ja og 3 
blanke. 

Der gaves Decharge for Hegnskabet. 
Det vedtoges enstemmigt at ændre § 5 

til følgende Ordlyd: 
Aarskontingentet er 9 Kr. pr. aktivt 

Medlem (Repræsentantskabsmødet kan 
dog i Stilstandsperioder nedsætte dette til 
6 Kr.}. Dette opkræves af Unionen halv
aarligt og maa senest være indbetalt 1. 
Juni og 1. December. Er Kontingentet 
ikke indbetalt senest 1 Maaned efter disse 
Terminer, kan Klubben slettes paa 
Grund af Restance. Klubber, der har Kon
tingentrestance til D.S.U., har ikke Stem
meret paa Unionens Hepræsentantskabs
møder. 

Nyoptagne Klubber skal erlægge et Ind
skud paa 10 Kr. + ½ Aars Kontingent 
senest 14 Dage efter, at Anmodning om 
Optagelse er modtaget, for at denne kan 
staa ved Magt. 

En Klub, der har været slettet paa 
Grund af Kontingentrestance, betaler dog 
ved Genindtrædelse i Unionen 25 Kr. + 
Hestancen. 

Det vedtoges enstemmigt at nedsætte 
Kontingentet til 6 Kr. aarligt pr. Medlem 
indtil videre. 

Valg af Bestyrelse. Hr. Knud P. An
dersen, der desværre ikke selv var til Ste
de, blev genvalgt som Hepræsentant for 
Jylland. 

Hr. Carl Johansen meddelte, at han 
desværre foreløbig maalte trække sig til
bage, da han et Par Aar skal studere i 
Udlandet. 

Det vedtoges enstemmigt at anmode Di
rektør Gerhard Hansen om at overtage 
Posten som teknisk Leder og Haadgiver. 

Kasserer P. H. Nielsen valgtes enstem
migt. 

Det vedtoges, at Formanden og Sekretæ
ren skulde fortsætte som Unionens Re
præsentanter i Det Kongelige Danske Ae
ronautiske Selskab. 

Det vedtoges, at næste Aars Repræsen
tantskabsmøde skulde afholdes i Odense. 

DANSK FLYVNINGS HISTORIE 
lVedsøf Pl'is Kl'. 3.50 
Faas i Boghandelen eller fra 

FL YV's Ekspedition, Vesterbrogade 60, 
København V. 



DEN DANSKE FLYVE-AMBULANCE-TJENESTE 
FLYVERTROPPERNES 
SOLDATERFORENING 

SØNDAG den 30. Marts afholdt For
eningen Tur til Flyvertroppernes 

Værksteder. 
20- 30 Medlemmer havde givet 

Møde og blev vist rundt af Ingeniør 
Klem og Mester Nielsen. 

Paa en fortræffelig Maade forkla
rede Ingeniør Klem adskilligt angaa
ende tekniske Finesser paa vore for
skellige Flyvemaskinetyper, som er 
bygget herhjemme etter Licens, og 
hvor meget dansk Arbejde hver en
kelt Type repræsenterer. 

Medlemmerne fulgte interesseret 
Gennemgangen i de forskellige Afde
linger og alle var enige om, at det 
havde været en fortræffelig og lære
rig Tur. 

Onsdag den 23. April afholdtes 
Foreningens 1-aarige Stiftelsesfest. 
Referat følger i næste Nummer. 

Tirsdag den 13. Maj Kl. 20 pr. af
holdes Medlemsaften i Keglebanens 
Selskabslokaler, Bernstorffsg. 7 (lige 
overfor Hovedbanen). Kaptajn Folt
mann har lovet at holde Foredrag om 
Flyvning før og nu. 

* 

ARTIKLEN om Flyve-Ambulance
Tjenesten i Danmark, som vi 

bragte i forrige Nummer af >Flyve, 
sluttede med at sige, at denne Sag for
tjente Støtte af hele Befolkningen. 
Disse Ord vil vi gentage, og samtidig 
vil vi tilføje, hvordan man kan støtte 
den danske Flyve-Ambulance-Tjeneste. 

Sagen kan støttes ved at tegne Abon
nement paa Flyve-Ambulance-Tjenesten. 
Abonnementspræmien er Kr. 6.90 for tre 
Aar for hele Husstanden, og Abonne
mentet kan tegnes ved Henvendelse til 
Zone-Redningskorpsets Stationer eller 
ved Henvendelse til Flyve-Ambulance
Tjenesten, Platanvej 19, København V. 

• 
VI BYGGER 

Abonnementet giver Abonnenten og 
Hustand Ret til gratis Flyve-Ambulan
ce-Transport i Danmark, hvor dette er 
paakrævet, og ingen anden har Beta
lingspligten. 

Præmien er Kr. 2,30 om Aaret, men 
er bindende for 3 Aar. Abonnementet 
træder i Kraft samtidig med Betalin
gen. Abonnementet inkluderer normalt 
Forsikring for hver Passager indtil et 
Beløb af Kr. 18.000. 

Flyve-Ambulance-Tjenesten maa ikke 
give Udbytte, og eventuelt Overskud 
maa kun anvendes til Udvidelse af 
Virksomheden eller tilsvarende Sam
fundsopgaver. ,., 

Flyverlroppernes Soldaterforening 
optager alle Officerer og ligestillede 
og Menige incl. Ballonparken, der 
staar eller har staaet i Nummer eller 
gjort Tjeneste ved Hærens Flyver
tropper. Indskud Kr. 1,50 og Kontin
gent Kr. 5,00 aarlig, som kan betales 
kvartalsvis med Kr. 1,25. Abonne
ment paa >Flyve kan tegnes hos Kas
sereren ved Indsendelse af Kr. 3,(\0. 

* ET FINT TIP TIL ALLE SELVBYGGERE 
Undgaa for Eftertiden de Bryderier, som en daarlig Lim forvolder. Den nye 

specielt fremstillede Cohesan H Lim er enestaaende i Holdbarhed og Klæbe

evne, og da Limen tilmed er hurtigtørrende, opfylder den alle de Betingelser, 

som en Selvbygger stiller.Ogsaa til Smaareparationer er Cohesan H Limen Ideal. 

Postgiro Nr. 23856. 
Formand: Kbmd. Chr. Smørum, 

Jonstrup pr. Ballerup. Telef. Maaløv 
344. 

LIMEN FØRES I 3 STR. PRISER FRA KR. 0.50 

H 
Kaserer: Maskinarb. Edm. Nielsen, 

Stalholderv. 2, St., NV. 

Generalrepr.: HELCO AIS, Cort Adelersgade 1, Kbhvn. K. Palæ 5739-5792 

Motormodellen H. S. 8 
Materlalesæt med Tegning i fuld Størrelse 
og udførlig Byggevejledning . . . Kr. 4..25 
Te11Din11 i fuld Størrelse med udførlig Bygge
vejledning • • • • . . • . • • . . • . Kr. 1.50 

Motormodellen W 7 Kr. 2.85 
Komplet i Æske - klar til at flyve 

Man behøver ikke ni skrive efter •W• Mo-
deller - de kan købes hos næsten alle Sports-
og Legetøjsforhandlere samt Bog- og Papir-

handlere. 

E~ øros: ERIK WILLUMSEN 
Piiastræde 35 - København K 

Tlf. Central 9230 

Byggesæt til W 1 Modelsvævepl., Spændvidd. 49 cm Kr. 3,25 
- W2 70 - 4,50 

- W12 

- W17 
Færdigbygg. W 5 

W1 
W2 
W12 
W17 

97 -
145 -

40 
49 -
70 -
97 -

1~5 -

6,00 
- 15,00 

1,25 
5,75 
7,50 

- 18,00 
- 36,00 

Bliv Medlem af Erik Wlllumsens Instruktionskursus for Modelflyvere og lær at flyve W-Modellerne (75 Øre for Sæsonen 1941) 
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Nordjysk Modelflyveudstilling i Aalborg 
blev en Succes 

Ca. 2000 Gæster og godt 100 Modelflyvemaskiner 

Midlerbore/et med Motormodeller11e. Man ser 2 Korda, 1 F-W. Støsser, Il. S. 100 
Sømodel or, 1 Strolch derouPr. 

~ELV ikke en Krig kan hæmme den 
ul virkelige Flyveintere1.~e - maaskc 
tværtimod! Aalborg har ligget mere end 
cet Hestehoved foran andre danske Pro
vinsbyer m. H. t. Flyveinteresse. Selv om 
• Vingernr er stækket • paa Sporlsflyvc
maskiner og Svæveplaner, kan man alli 
gevel faa Afløb for eens Flyveinleres~c: 
ved Modelflyvningen! 

Aalborg Stiftslidende med Hedaklør 
Alf ~chiøltz-Christcnsen •ved Pinden , 
forsømmer ingen Lejlighed til at stullr 
og arbejde for Flyvningens Sag - en 
Kendsgerning af stor Betydning for Aal 
borg. Tænk blot paa Luftfartsudstillingen 
1937 og det internationale Sportsflyvcstæv
ne 1939! 

Denne Gang var det Nordjysk Model 
flyveudstilling, som Aalborg Stiftslidendr 
arrangerede i Samarbejde med Aviators 
Modelflyveklub i Kompagnihuset i Dage
ne 9.- 14-. April. 

Udstillingen omfattede ,l(j Svævemodel
ler, 18 Motormodeller og 4-3 Skalamodel 
ler samt lo løse hjemmelavede Benzin
motorer. 

Bedømmelsen af Modellerne. 
Dommerkomiteen bestod af Direkør .J. 

L. Studsirup, Driftsleder V. Kramme og 
Udstillingens Sekretær, Johs. Thine~c>n, 
og Bedømmelsen gav følgende Hesultal: 
I. Svævemodeller: 
Ærespræmie for bedste Snevemodel, 

Sølvbæger, udsat af Aalborg Stiftsli 
dende, Esra Nielsen, Aviators Model 
flyveklub , Strolch. 

I. Præmie, en Benzinmotor, udsat af Di
rektør \V. Langer: Thorvald .Jensen , 
A ,·ialors Mf., Slrolch. 

Diplom: 
Ejner .Jensen, Aviators !\ff., Maagen (S.) 
Traford Thomsen, Aviators Mf, Grunau 2. 
Alf Houlberg, Aviators ML, Baby. 
Esra Nielsen, Avialors Mf. , uhcklædl F . .r. 

1 a. 
Uffe Darkel, Aalborg, F. ,J. I a. 
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Greg1;rs Pete rsen, Hasseris, G. P. 12 (SJ. 
Peter .Jørgensen, Skalborg, Klux (Bog 

~om Ekstrapræmie). 
2. Motormodeller: 
Ære~præmie for hedste l\lotormodel, 

St,lvhægcr, udsat uf Aulhorg Flyve
klub: Vagn Christensen, Avialors Mf., 
H . S. 100 (paa Pontoner). 

I. Præmie, cl Bronzcfad, udsat uf Aalborg 
Omnibus Sclskah ved Dir. Studstrup· 
0. E. Bidstrup, Hjørring, for H.S. 100. 

Diplom: 
0. F. Bidstrup, I ljorring, selvkonslrul!rcl 

og -byggrl Benzinmotor. 
Svrnd Jensen, Kærby, Felgiehel Benzin

motor (selvbygget) . 
Per Wcislmupt, 0. M.-F., .Jumho. (S) . 
Mogens Sund Nielsen, Kærhy, Fcrnauf

kliircr. (Ekstrapræmie). 
3. Skalamodeller: 
Ærespræmie, Sølvcigarclelui, udsat uf 
Skandinavisk Acrn lndu~lri: .J.irgrn 

Hcilsko,·, Hasseris, J{. Z. 2 Coupe. 
1. Præmie, Sølvhæger, udsat af Grosserer 

Jensen: Poul B. Kri~1cnsen, Aalborg. 
K. Z. 2 Sport. 

Diplom: 
Thomas Hove, Hobro, Taylor Cub. 
Pet er Hanefcld Møller, Avialors :\If., Si

korsky S. 4-3 (Ekstrapræm ie). 
Verner Nielsen. \'ihorg !\ff., .Junker, .ru 

87. 
Thorvald .Jensen, Avialor~ :\Cf., Hawker 

Dantorp. 
Vernrr Nielsen, Vihorg Mf. , Fokker D. 21. 
Krbtian Sludsirup, Aalborg, Howard. 
.Jnrgc>n Heilskov, Aviators :\fl'., Glosler 

Gaunllct. 
Præmierne hlev uddell af Foreningen~ 

Sekretær, Johs. Thinesen, der gjorde 
Hede for Dommerens Meninger i en lille 
Tale. 

Særlige Attraktioner. 
Udstillingens Clou var vist uden Tvivl 

Vagn Christensens creme og hlaa Sclll'I-

hu~~c li. S. 100 Benzinmolormodcl paa 
~trumliniel'ormedc Pontoner al rcl hlorl 
Hum I ang. Disse udmærk,•r ,ig ,·cd al 
være hule i Bunden fortil. llnlhcden af
tager bagud og gaar over l'lad li! ,·. for
met Bund foran Tri11cl. Ideen Pr fra del 
amerikanske Modclflyychlud •Air Trails •. 
:\Iodcllen er malet af Hens)·n til \'and 
hclhedcn , og den er encslaaende luld
endt og ~mukt bygget. Urmager Bid~lrnp, 
lille Benzinmotor, der uden Tilhehor kun 
vejer 150 g, er og~aa he111:erkchewærdigl 
~muld Arbejde. 

Kuriøst nok vandt .J11rgu1 I IPilsl-0\ dl'I 
Soh cigaretetui, som Skandinavisk ,\cro 
lndusl1 i ha Yde udsat, med en K. Z. 2 
Coupe, der var aldeles enc~laacndl' Ml

bcrt og smukt bygge! Skalamodl'I. Co11-
pee11s Skabere, ingeniør Zeuthen og 
Dril l~lcdcr V. Kramme rmlc den i l111jl' 
Toner, 

Ogsuu Esra Nielsens og Thorvald .Jen
sens to hvide Strolch'e fortjener 0111lulc 
- brggc nydelig bygget og beklædt. 
(.Men lad i Fremtiden være med al byg
ge Strolch, da den ikke har det mini
male internationale største Kroptvær
snit!) 

Udstillingen skulde ha, c været afslut 
tet 11 /4-, men blev forlænget til 1-1 /4-. Den 
blev særdeles god besogt, idel god I I 800 
Gæster betalte Entre, hvoraf det er sær
ligt bemærkcbewærdigt , al god! 1100 var 
voksne. 

Aviutors l\lodelflyvcklub, 
som hævdede sig sua smukt paa Udstil 
lingen, ser ud til ikke blot al være mere 
levedygtig end de tidligere Modelflyve
klubber i Aalborg, men den ser ud til og
saa at blive en førende jysk i\loclclflyve
klub. Udstillingen har give! saavcl nye 
Medlemmer som god Propaga11da. 

Med Stolle uf Flyvemæcener <'lier 
-onkler som Direktør Stnd,lrnp, der 
utrættelig udøser sine Vclgcrningcr o\'cl' 
de unge i Svæve- og .Modell lyvrrnch Ha!k
ker, og cl airmindcd Dagblad ~om Aal 
borg Stiftslidende som Talcrnr til Publi 
kum og en Hække voksne og ans\'arsbc
vidslc :\lænd i Bestyrelsen, har Avialor~ 
l\Iodelflyveklub Grund til - trods den 
\'anskcligc Tid - al lro paa en lys Frem -
tid. Sir .John. 

HENNING SCHHØDEH UDTHÆDEH AF 
D.K.D.A.S.' BESTYHELSE. 

Dansk Modelflyverforhunds Hcpnc
~entant i D. K. D. A. S. Prokurist Hen
ning Schrøder er udtraadt af Selska
bets Bestyrelse efter al han har ned 
lagt sit Bes tyrelsesmandat i Forbun 
det. 

Selskabets Formand , Luftfartsinge
niør M. P. Eskildsen rettede i den 
Anledning ved den ekstraordinære 
Generalforsamling den 16. April en 
Tak til Herr Schr~)der for den Loya
litet og Interesse, han havde vist i 
Samarbejdet med Selslrnhet. 



DANSK MODELFLYVER 
FORBUND 

NYE ADRESSER. 

N ÆSTFORMANDEN i Forbundet, 
Richard Jensen, har skiftet Adres

se, saaledes at denne nu er: Ahlmannsvej 
12, St. tv., Odense. 

Propaganda leder Jørgen Lind
greens Adresse er nu: Lægaardsvej 29, 
Holstebro. 

* 
MODELFLYVESTÆVNE 9. MAJ. 

MELLEM Berlingske Tidende og 
Dansk Modelflyver Forbund er 

der truffet Aftale om Arrangement af et 
Modelflyvestævne paa Lundtofte Flyve
plads Fredag d. 9. Maj - Store Bede
dag. Stævnet vil blive holdt som et na
tionalt Stævne efter internationale Reg
ler, og der konkurreres kun med Wake
field og FAI-Modeller. 

I hver af de to Klasser kan der kun 
deltage 10 Modelflyvere, altsaa ialt 20 
Modelflyvere. Berlingske Tidende vil be
tale Halvdelen af hver enkelt Mands 
Rejseudgifter; øvrige Udgifter man bæ
res af Deltagerne. 

Der er truffet en Ordning saaledes, at 
Modelflyverne kan overnatte paa Van
drehjemmet •Trollehøj• i Brede ved 
Lundtofte. Kost og Logi koster Kr. 6,50. 

De Modelflyvere, der ønsker at del
tage i Stævnet, man indsende Anmeldel
sesblanket og bekræfte, at de har foreta
get 3 paa hinanden følgende Flyvnin
ger med den anmeldte Model efter de 
samme Regler, som paa Stævnet. Flyv
ningerne skal finde Sted i Marts eller 
April paa fladt Terrain og under Klub
bernes egen Kontrol og Ansvar. 

Konkurrenceledere for henholdsvis 
Wakefield- og FAI-Modellerne bliver 
Sekretær i MF, Jørgen Dommergaard og 
Formanden, Sven \Vie! Bang. 

* 
»FREDERIA II«. 

F. II har ikke, som visse Klubber tror, 
indstillet sin Virksomhed. Tværtimod, 
der er blevet bygget energisk hele Vin
teren. 

I Dagene 19.- 23. Marts aabnede F. 
Il sin tredie Udstilling, som kun omfat
tede Skalamodeller. Da Modellerne jo 
var Kopier af rigtige Flyvemaskiner, blev 
Udstillingen godt besøgt, for hvem vil ikke 
gerne kendte Forskel paa ,Hurricane• 
og ,Stuka •. Der var ialt udstillet ca. 30 
Modeller fra 9 forskellige Lande. 

* 
FORBUNDETS PINSESTÆVNEI 

F ORBUNDETS Bestyrelse er i Færd 
med at tilrettelægge Reglerne for et 

landsomfattende Pinsestævne. Naar disse 
er vedtaget, vil Klubberne fan Meddelelse 
om Stævnet. 

* 
SVARPPORTO BEDES VEDLAGT! 

A F Hensyn til Forbundets økonomiske 
Stilling bedes Klubberne og de en

kelte Modelflyvere saa Yidt muligt ved
lægge Svarporto ved Henvendelser til 
Forbundet. Indsendte Artikler og Billeder 
returneres kun, naar frankeret Svarkon
volut vedlægges. 

KLUBBERNE opfordres til at indsen
de Stof til ,FLYV•. Det er altid 

rart a t høre fra de forskellige Klubber 
Landet over. 

* 
VANLØSE MODELFLYVEKLUB 2 AAR. 

0 NSDAG d. 12. Marts holdt Vanløse 
Klubben sin 2-aarige Fødselsdag i 

Jernbanecafeens Selskabslokaler. Klub
ben havde indbudt Medlemmer med Da
mer fra de nærmeste Modelflyveklubber, 
og der mødte ialt ca. 30 Modelflyvere. 

Formanden, Juncker Jørgensen bød 
Velkommen og rettede en Tak til Klub
bens Velgører, Hr. Restauratør Nielsen, 
der har hjulpet Klubben paa mange Man
der. Derpaa opførte Klubbens Medlem• 
mer en morsom Revy over de to Aar, der 
var gaaet, og Hevyen hilstes med stærkt 
Bifald. 

Vanløse Modelflyveklub har ved Stæv
ner, Udstillinger og nu ved denne Fest 
vist, at den har den rette Forstaaelse af, 
at skaffe Interesse for Modelflyvningen 
og Sammenhold om Interessen. hvilket 
lover godt for Klubbens Fremtid. 

* 
PRINSESSE-POKALEN. 

P HOPAGANDACHEF for K. L. M., Hr. 
Bendt Rom har skænket Forbundet 

en Vandrepokal kaldet Prinsesse-Pokalen. 
Pokalen, der er et meget smukt Stykke 
malayisk Sølvsmedearbejde, er i Anret 
1935 skænket Hr. Bendt Horn af den ma
layiske Prinsesse Lily Ozair, Kedah. 

Med Prinsesse Ozair's Tilladelse er 
Prinsesse-Pokalen blevet indsat som Van
drepokal til Dansk Modelflyver Forbund 
- saa vidt muligt hvert Aar ledsaget af 
en Ekstrapræmie paa 25 Kr. til at bygge 
nye Modeller for. 

Ved en lille Højtidelighed i Aeronau
tisk Selskab d. 5. April overrakte Bendt 
Horn, i Overværelse af Prins og Prinses
se Ozair, Prinsessepokalen til Forbun
det, der var repræsenteret ved Forman
den, Sven Wiel Bang, der takkede for 
den smukke Sølvpokal. 

Prinsesse-Pokalen vil blive uddelt hvert 
Aar paa Forbundets Generalforsamling 
til den Modelflyver, der i det forløbne Aar 
har sat flest Rekorder med Modelflyve
maskiner, første Gang i Aar ved Forbun
dets Generalforsamling i August. 

* 
NORDISK MODELFLYVESTÆVNE 

I SVERIGE. 

G ENNEM Aeronautisk Selskab har 
Forbundet modtaget en Indbydelse 

fra Kgl. Svenska Aeoklubben om at delta
ge i Stævnet om >Nordisk Modelflyg
pokal•. Stævnet afholdes i Sverige om
kring d. 20. Juli i Aar og gælder som be
kendt kun for Wakefieldmodeller. 

Forbundet opfordrer derfor allerede nu 
alle de danske Eliteflyvere til at gaa i 
Gang med Træning og Trimning af 
Wakefieldmodellerne, da der er Mulig
hed for, at Forbundet kan skaffe drivis 
fri Rejse og Ophold i Sverige for 3 
Eliteflyvere. 

Nærmere Meddelelse vil senere frem
komme. De tre Eliteflyvere, der evt. skal 
repræsentere Danmark i Sverige, vil bli
ve udvalgt ved en Udtagelseskonkurren
ce, som Forbundet vil foranstalte. 

Finland har allerede meldt sin Delta
gelse, Norge har meldt Afbud. Hvis Dan-

mark ikke kommer med, maa Stævnet al
lyses, da der skal deltage mindst tre nor
diske Lande. 

* 
DANSK MODELFLYVER FORBUNDS 

LANDSSTÆVNE. 
Dansk Modelflyver Forbund afholdt i 

Paaskedagene Sæsonens første LandsslæT
ne. Konkurrencen var arrangeret paa den 
Maade, at hver Klub afholdt Stævne for 
sig selv. 

De enkelte Klubbers Resultater ind
sendtes til Forbundets Rekordprotokol
fører, og paa Grundlag af disse blev det 
endelige Resultat udregnet. 

Der blev fløjet i følgende Klasser: Kl. 1 
-2-3 og 7-8--9. Motormodellerne 
haandstartedes, og Svævemodellerne høj
startedes med 200 m. Snor. 

Resultatet af Konkurrencen blev i Kl. 1 
ingen Deltagelse. Kl. 2 Svend Aage Jensen, 
Termik, 1 Min. 11,1 Sek. Kl. 3 Carl J. 
Petersen, O.M.F., 1 Min. 20,6 Sek. Kl. 7 
J . I. Olsen, K.M.K. 2 Min. 41,6 S. Kl. 8 
J. A. Ericsson, K.M.K. 4 Min. 05,1 Sek. 
Kl. 9 Per Weishaupt, O.M.-F. 4 Min. 30,6 
Sek. 

Nærmere Oplysning om Forbundets Pin
sestævne vil blive tilsendt Klubberne sna
rest. I 

Modelflyverens Brevkasse 
Redigeret nf H. Schrøder 

Brevkassen. 
Sp.: Hr. H. Schrøder skrev i sin Tid i 

•Flyv• om Forsvindingshjul til Wakefield
modeller. I Artiklen stod opregnet Forde
lene og Ulemper ved disse Hjul, men der 
var ingen Forklaring til, hvordan de skul
de laves. Kan •Brevkassen • ikke bringe 
Tegning og Forklaring til, hvordan man 
laver Forsvindingshjul? 

En ivrig Læser. 

Sv.: Paa det Tidspunkt da · Artiklen 
blev skrevet, kendte man ikke tilstræk
keligt til Forsvindingsunderstel til at ville 
anbefale et bestemt System. 

Der er mange Mander at fremstille et 
saadant Understel paa, og vi bringer her
med en Tegning til det bedste og simple
ste System, der i Øjeblikket kendes. Sy
stemet er amerikansk, men det har ogsaa 
været benyttet til en lang Række danske 
Motormodeller med lilfredsstillende Re
sultat. 

=: l =---------==- bi 4A u~~ -

.,.J 
c:,; . 
• 

Automatisk Forsvindingsunderstel. A 
er en lille Trekant Bals af iner (2 mm 
tyk), der limes udenpaa, naar Model
len er beklædt. Den forhindrer, at Un
derstellet trykkes fremad. Modellens 
Vægt holder Understellet ude saa læn-

ge Modellen kører paa Startbanen. 
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INTAVA 
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hele Jorden Brændstof 
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Kvalitet til Brug i 
flyvemaskiner 
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DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 
CENTRAL 8800 
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Afslutning af de teoretiske 
Sportsflyvekursus 

SOM tidligere meddelt i >Flyv« op
rettedes der i Begyndelsen af 

Marts Maaned 3 teoretiske Flyveklasser 
i København. 

Formaalet med disse Kursus var i 
en for Flyvningen død Periode at ved
ligeholde og støtte Interessen for 
Sportsflyvningen. 

Kursus I for uddannede Privatflyve
re og Kursus II for Elever uden Fly
veruddannelse blev etableret af Sports
flyveklubben i Forbindelse med >Nor
disk Lufttrafik« og Berlingske Ti
dende. 

Kursus III blev iværksat af Sports
flyveklubben alene. 

Den Interesse og Tilslutning, der 
udfoldedes for disse Kursus i Hoved
staden, opflammede Aarhus og Aal
borg Sportsflyveklubber til at oprette 
lignende Kursus i de to Byer. 

Tilrettelæggelsen af disse 5 Kursus 
og Undervisningen paa dem er fore- • 
gaaet under D.K.D.A.S.s Godkendelse 
og Kontrol. 

Kursusledelsen i København er fo
restaaet af Flyveleder, KaptajnlØjt-

nant Dalbro og i Aarhus og Aalborg \tf 
Kaptajn Edsen Johansen. 

Lærerne i København var: Kaptajn 
Edsen Johansen, Kaptajnløjtnant Dal
bro, Flyveleder C. J. Larsen, Flyve
ingeniørerne Møller-Hansen og C. C. 
Beckman, Flyvelærer Thorkild Peter
sen og Vejrtjenesteassistent Blinkenberg. 

Lærerne i Aarhus og Aalborg var: 
Kaptajn Edsen Johansen, Flyveinge
niør Møller-Hansen, Civilingeniør Zeu
tcn og Driftsleder Kramme. 

Til Undervisningen benyttedes den 
paa Berlingske Forlag fornyligt ud
komne ,Lærebog for Sports- og Privat
flyvere, der indeholder det Pensum, 
der kræves for Aflæggelse af den teore
tiske Duelighedsprøve for Privatflyvere. 

Da mange Elever ønskede at faa et 
Bevis for at have gennemgaaet de teo
retiske Flyvekursus, er disse afsluttet 
med skriftlige Prøver. D.K.D.A.S. har 
udstedt et Diplom til hver Elev, der 
har bestaaet den skriftlige Prøve. 

De nærmere Oplysninger og Resul
tater er i store Træk anført i det føl
gende Skema: 

Antal Elever 
Samlet Antal der indstillede Antal Elever Opoaaet 

Antal Under-
indmeldte sig til frivillig der bestod Middel-

visningstimer 
Elever Prøve Proven karakter 

København Kl. I 59 23 23 mg. 32 

- . Il 115 53 48 mg . 34 

- . III 188 85 64 mg. 33 
I• - -

Aarhus 34 24 21 mg. 32 

Aalborg 53 42 39 mg. 32 

Ialt 449 227 I 195 I mg. I 163 
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NYE KRIGSFLYVEMASKINER TIL ENGLANDS R.A.F. 
Pi\A Grundlag af engelske Tidsskrifts

og Dagbladsartikler har det sven
ske >Flygning« bragt en Oversigt over 
de nye Flyvemaskinetyper, som det 
engelske Luftvaaben er ved at indføre. 

Bladet skriver, at man først maa 
danne sig et Overblik over det tyske 
Flyvemateriel, som Royal Air Force 
paa nuværende Tidspunkt ikke er i 
Stand til at møde med jævnbyrdige 
Typer. I første Række skal Messer
schmidt Me 110 nævnes. Dette Luft
fartøj er nemlig i Besiddelse af en saa 
overlegen Hastighed og Bevæbning, at 
det maa betragtes som værende alle 
nuværende engelske Flyvemaskinety
per overlegen. Det samme kan ogsaa 
siges om Focke-Wulf FW-187, og i den
ne Forbindelse bør det ogsaa nævnes, 
at den engelske Flyveledelse i Freds
tid slet ikke har gjort noget for at ud
vikle de tunge Jagertyper. Endvidere 
savner det engelske Flyvevaaben el 
hurtigt Bombeluftfartøj med stor Ræk
kevidde i Klasse med det tyske Dor
nier Do-215, og en tung Dykbomher 
svarende til Junkers Ju 88. 

For at opveje disse Mangler har den 
engelske Flyvemaskineindustri taget 
fat paa al udeksperimenlere visse nye 
Flyvemaskinetyper, som mindst skul
de kunne sidestilles med - og aller 
helst overgaa - de tilsvarende tyske 
Typer. I første Række har det drejet 
sig om at faa bygget en tung Jager, der 
skulde kunne optage Kampen med til
svarende tyske Enheder, d. v. s. Me-

De af D.K.D.A.S. udsatte 10 Præ
mier, hver bestaaende af , Dansk Flyv
nings Historec og , Danish Airpilot« 
til de to bedste Elever paa hvert Hold, 
er tildelt: 

København: 

Kl. I Drejer Axel Borch, Dragør, og 
Læge E. A. Tryde, l(øbenhavn; 

Kl. II Student V. J. Ubbe, l(ø/Je11-
hav11, og Lærerinde Annemarie 
Carlsen, København; 

Kl. III lllgeniør Ø. Fastne1·, Køben
havn, og Radiomontø,· P. Giinlelbem 
Abel, København; 
Aarhus Brandchef H. Møller og slud. 
med. Kaj Mortensen; 

Aalborg Civilingeniøer Tage Bertel
sen og stud. polyt. Knud K. Larsen. 

En af Aarhus Stiftstidende udsat 
Sølvpokal Lil den dygtigste Elev i Aar
hus tilfaldt Brandchef H. Møller. 
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110 og FW-187. Opgaven er blevet gi
vet til Westland Aircraft Co., der alle
rede for nogle Aar siden søgte at in
teressere Royal Air Force for en to
motoret Jager, der imidlertid havde 
for svage Motorer, af hvilken Grund 
Luftministeriet ikke vilde acceptere 
Typen. 

Den nye tunge \Vestland-Jager har 
faaet Navnet Whirlwind, og den har 
lo Rolls Royce Merlin-Motorer, hver 
paa ca. 1080 Hl<. Foruden faste Ma
skingeværer og sandsynligvis mindst 
to Kanoner, der skyder i Flyveretnin
gen, formodes den at have et hydrau
lisk drejeligt l\faskingeværtaarn, !.Va
rende til Bouton & Paul :>Defiantcs. 
Hastigheden opgives at være ca. 640 
km/T, hvad der maaske nok er noget 
for optimistisk beregnet, med mindre 
det er lykkedes al presse nogle flere 
Hestekræfter ud af Motorerne. 

Hvilke konstruktive Veje man er 
gaaet for at naa det tilstræbte Maal, er 
ikke let al sige. Imidlertid har West
land-Fabriken sikkert ingen Mulighed 
for Masseproduktion, med mindre 
, Skygge-Industrien « lages i Anvendel
se til Hovedparten af Produktionsar
bejdet. Mulighederne for at indhente 
Tyskernes Forspring med denne Fly
vemaskinetype synes derfor at være 
temmelig ringe, navnlig naar man 
lænker paa, at det tyske Luftvaaben 
har mindst 2500 Me-110 til Disposition 
foruden et sikkert ret betydeligt Antal 
FW-187. 

El af Sportsflyvekluhben udsat Sølv
bæger til den bedste Elev paa Kursus 
III tilfaldt Ingeniør Ø. Fastner. 

Disse Præmier saml D.K.D.A.S.s 
Diplomer blev uddelt under festlige 
Former i Aarhus Onsdag d. 21. l\laj, i 
Aalborg Torsdag den 22. Maj og i Kø
benhavn Lørdag d. 24. Maj. 

Bedømmelsesudvalget, der bestod af 
Kaptajn Edsen Johansen, Kaptajnløjt
nant Dalbro samt Ingeniør Leif Prytz 
fra D.K.D.A.S.s Bestyrelse, udtaler, al 
det er beundringsværdigt hvor dygtigt 
mange af Eleverne, der aldrig har 
stiftet nærmere Bekendtskab med 
praktisk Flyvning, har løst de skrift
lige Opgaver. 

>Flyv« ønsker Sporlsflyveklubber
ne, Eleverne og Lærerne samt de paa
gældende Kursus-Ledere tillykke med 
de opnaaede Resultater, og udtrykker 
hermed sin Glæde over den Sukces, 
disse teoretiske Flyvekursus har være!. 

Der synes derfor at være betydelig 
flere l\luligheder for al opnaa en hur
tig Udjævning ad den Vej, som Haw
ker-Fabriken er slaael ind paa: Vide• 
reudviklingen af en eksisterende een
motoret Type og al forsyne den med 
en omtrent dobbelt saa stærk l\lotor. 
Den nye Hawker-Jager har faaet Nav
net , Tornado« og er udstyret med en 
1780 HK. Rolls Royce > Vulture« væd
skekolet Motor. Denne nye Motor er i 
Hovedsagen udviklet af Merlin-Typen, 
men har 24 Cylindre i Stedet for dr 
sædvanlige 12. Motoren har X-Form, 
d. v. s. den bestaar af lo !.ammenbyg
gede l\lerlin-l\lotorer. Tornado-Typen!'> 
Bevæbning skal beslaa af 8 Maskin
geværer og 3 20 mm Kanoner. Ha
stigheden opgives Lil 680 km/T. l\Ied 
den store Hastighed, der her er Tale 
om, er det vist ikke længere muligt at 
bibeholde en Lærredsbeklædning pa:1 
Kroppen, som Tilfældet er med Hurri
cane; der maa sikkert gaas over Lil en 
Krop med l\lelalbeklæclning. 

For et Par Aar siden gik der Rygter 
om, al Hawker eksperimenterede n\ed 
en tomotoret Jager, og da Me-110 alle
rede blev præsenteret Offentligheden 
saa tidligt som Efleraaret 1938, hvor 
mindsl to Eskadriller deltog i Opvis
ningerne ved Partidagen i Niirnberg, 
er den Tanke ikke helt fremmed, al 
et stort Firma som Hawker selv skul
de have taget Initiativ til at bygge en 
tomotoret Jager. Det kan imidlertid 
ogsaa tænkes, at Air l\linislry har fra
raadel det paa et saa tidligt Tids
punkt, at Luftfarlojel aldrig er kom
met længere end Lil Tegnestuen. 

Hawker , Tornado« er sikkert alle
rede taget i Brug, og det hævde!., at 
mindst 400 Maskiner er blevet afleve
ret paa Fahriken, d. v. s. Materiel til 
20 engelske >squadrons«. 

Begge de to Jagertyper Spilfire ug 
Hurricane er ved at blive bygget i nye 
Udgaver. Om den nye Hurricane fore
ligger ingen Oplysninger, hvorimod 
der kan oplyses følgende om den nye 
Spilfire: 

Dens Typebetegnelse bliver Spilfire 
Mk III, og den afviger fra ">in For
gænger, Spitfire Mk 1, bl. a. ved en For
mindskelse af Spændvidden paa 1,12 
m og af Planarealet paa 0,65 m~; de 
afrundede Planender er forsvundet; 
Halehjulet kan trække!'> helt ind; Mer
lin-Motoren er blevet erstattet af en 
Rolls-Royce Griffin paa 1600 HK (der 
har medført Indbygning af en i,tørre 



Køler under højre Planhalvdel) ; de 
otte Maskingeværer i Planet er delvis 
blevet erstattet af Kanoner (i Planet). 
Spændvidden paa Spilfire l\lk. III er 
10.26 m, Længden 9,24 m, Højden 
3,48 m og Planarealet 21,85 m". Stør
ste Hastighed opgivei. til 644 km /T og 
Tophøjde til 12.000 m. 

Faireu Fulmar (eenmotoret, tol>æ
det), der anvendes af :\larinens Flyve
væsen, er en Videreudvikling af del 
lette Bombeluftfartøj Fairley P4/34. 

Brislol-Fabrikerne har bragt en ny 
Type paa Markedet, Bristol Beauf igh
ler, bestemt til Anvendelse som Jager 
(N atjager), Rekognosceringsmaskine 
og Torpedoplan. Den har to 1065 HK . 
Brhtol Taurus ventilløse Motorer. 

Bombeluftfartø.ier. 
De hidtidige Standardtyper Arm

strong-Whitley, Hanclley-Page Hamp
'1en og Vickers Wellington vil blive 
afløst af tre nye og meget s torre Ty
per, nemlig >Slirlingc, >Halifax > og 
>l\fanchesterc. 

Shorl Slirling er en militær Udga ve 
af Firmaets firernolorede Trafikflyve
maskine Short 14/38, som aldrig har 
været bygget i mere end eet Eksem
plar. Den nye militære T ype regnes 
for at være hurtigere end de >flyven
de Fæstninger«, foruden at den hur 
en større Fuldvægt, nemlig 32.300 kg . 
Den udstyres med fire Brislol Hercu
les Motorer (1375 HK.). Luftfartøjet 
kan imidlertid næppe htl\'e naaet Pro
cluktionsstadiet. 

Handley-Page Halifax er en firemo
loret Type, der har været i Arbejde 
paa Fabriken i længere Tid. Nærmere 
Oplysninger savnes. 

Avro Manch ester er et mellemtungt, 
hurtigt Bombeluftfartø.i, udstyret med 
to Vulturec-1\lotorer. Farten siges at 
være 520 km/T, hvad der nok skulde 
være muligt med en total Motorydelse 
paa ca. 3600 HK. Vægt og Spændvidde 
er noget større end Douglas B-18, d. v.s. 
henholdsvis ca . 13,600 kg og 28 m. 

Endvidere skal der bygges et tomoto
ret Rekognoscerings- og Torpedoplan, 
Blctckburn Bolha I, af følgende Dimen
sioner: Spændvidde 17,7 m, Længde 
15,53 m, Højde 5,56 m. 

Flere af de nuværende Bombeluft
fartøjstyper som Whitley, Wellington 
og Hampden, bliver udstyret med nye 
og kraftigere l\lotorer. Samtlige kendte 
Typer udstyres med vædskekølede 
Motorer, og det synei. som om den 
luftkølede :\1otor ikke har kunnet hol
cle Trit med :{lolls Royce. 

Selv Napier er gaaet over til Yæd
skekøling, og den kendte H-formede, 

24-cyl. :>Dagger« er nu vædskekø
let. Den har faaet Typebetegnelsen 
>Sabrec, og dens Cylindervolumen er 
ogsaa blevet betydeligt forøget i Sam
menligning med Originalmotoren. 

, Sabrec menes at have en største 
Ydelse paa 2000 HK. 

Ifølge engelske Opgivelser skal 
> Whitleyc: flyve 480 km/T, udstyret 
med > Vulture> 2000 HK. X-Motorer, 
medens Tyskerne hævder, at Hastig
heden med den samme Motor kun er 
ca. 400 km/T. Vickers Wellington er 
med de kraftigere Motorer kommet op 
paa ca. 500 km/T, og Handley Page 
-Hampden menes ogsaa al have op
naaet ca. 500 km/T. 

Naar de ovenfor nævnte Nykon
struktioner kommer ud Lil Eskadril
lerne, mener man at have naaet en 
kvalitativ Udligning mellem Royal Air 
Force og det tyske Luftvaaben, -
med mindre Tyskerne i Mellemtiden 
fremkommer med endnu bedre Typer. 
Der er imidlertid en meget stor For-

Fnbrikens 

skel mellem de to Landes Luftstyrker 
hvad Kvantiteten angaar, og den bliver 
det svært at udligne. Ifølge en ameri
kansk Opgørelse skal det tyske Lufl
vaaben raade over 16.000 Krigsflyve
maskiner og 25.000 Flyvere, medens 
Royal Air Force kun skal have ca. 
7000 Krigsflyvemaskiner og 8000 Fly
vere. 

Motortyper. 
Følgende fem nye Motortyper skal 

være under Seriebygning: 

18-cyl. dobhell Stjernemotor Brislol 
paa ca. 2000 HK; vædskekølet, 24-cyl., 
H-Motor Napier Sabre paa ca. 2000 
HK; vædskekølet, 24-cyl. Motor Rolls 
Royce Vulture paa 1780 HK og væd
skekølet, 12-cyl., V-Motor Rolls Royce 
Griffin paa 1600 HK. 

Nye Typebetegnelser. 
De Flyvemaskinetyper, som R.A.F. 

har faaet fra Amerika, har i England 
faaet følgende Typebetegnelser: 

Den umeriknnske Engelsk 
LUFTFARTØJSTYPE Hærs (Mnrines) 

Typebetegnelse Typebetegnelse Typebetegnelse 

Eensædet .lager Bell P-400 Airacobra P-39 Caribou 
- Curtiss Hawk 87 P-46 Kittihawk 

Bomber Curtiss Helldiver 77 SBC-4 Cleveland 
2-motoret Bomber Douglas DB-7 A-20 Boston I 

- Douglas DB-7B A-20A Boston III 
Eenmotoret Bomber Vought-Sikorsky V-156 SB2U-2 Cheasapeakc 
2-sædet Dykbomber Brewster 138 SBA-1 Bermuda 

EN RHONBUSSARD TIL VORDINGBORG 

OM kort Tid bliver Rhonbussarden i 
Vordingborg færdig. Planet bliver 

regelmæssigt kontrolleret af Statens Byg
gekontrollant Hr. Henry Petersen. Dreje
og Beslagarbejdet laves af Hr. Fabrikant 
Poul Olsen, Stensved, der ogsaa skal ind
flyve det. Poul Olsen er kendt af alle 
Svæveflyvere. Han har deltaget i mange 

Stævner og altid placeret sig i første 
Række. 

Initiativet til Bygning af Rhonbussar
den er kommet fra Svæveflyveren Carl 
Oliise, Ringsted. Han købte Tegningerne 
og lod dem straks gaa til Vordingborg. 
Carl Gliise har selv en Rhonbussard un
der Arbejde. 
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NYT FRA U.DLANDET 
Nye amerikanske og italienske Typer 

No1·th American NA-73 »Mustang«. 

IFØLGE amerikanske Meddelelser er 
den nye eensædede Jager NA-73, 

der er bygget af North American Avia
tion Ine., en ny Konkurrent Lil Titlen: 
Verdens hurtigste Jager. Luftfartøjet, 
hvis engelske Typebetegnelse er >Mu
stang«, skal fremstilles i Serie til Eks
port. Dens amerikanske Typebeteg
nelse er indtil videre P-45. Det er cl 
lavvingel Monoplan, byggel af l\letal, 
med indtrækkeligt Understel og Hale
hjul; Kroppen er en Skalkonstruktion, 
beklædt med Alclad. Køleren til Moto
ren er anbragt paa Kroppens Under
side, hagYed Førerrummet. Bevæbnin-

in clhøstel med et tomoloret Luftfartøj. 
Til Dagtrafik skal den kunne medføre 
32 og til Nattrafik 16 Passagerer ( med 
J(øjepladser). 

P. 108C er el fritbærende, lavvinget 
Monoplan; Bæreplanerne, der er til
spidset, har to Hovedbjælker, og Be
klædningen indgaar i den bærende 
Konstruktion. Slyrefladerne er aero
dynamisk afbalanceret og udstyret 
med Trimklapper. Kroppen, hvis Tvær
:-.nit er rundt, er bygget som Skalkon
~truktion; Kabinen er tryktæt. Lige 
bagved Førerrummet har Navigaløren, 
Hadiotelegrafislen og Flyvemekanike
ren deres Pladser; derefter følger Pas-

:lmerikcmsk .Taaer N .4-73 :.M11.~lanr1«. 

gen skal beslaa af 8 l\laskingeværer, 
hvoraf de to er synkroniseret. Luftfar
lojets Data er: 

.Motor: vædskekølet Allison V-1710-
F3R paa 1150 HK. ved 3000 0 /M. 
Spændvidde 11,3 m, Længde 9,82 m, 
Højde 2,64 m, Planareal 21,9 m", Areal 
af Balanceklapper 1,54 m', Halefinne 
0,937 m', Sideror 1,01 m', Haleplan 
2,61 m", Højderor 1,53 m", Planbelast
ning 159 kg/m", Tornvægt 2720 kg, 
Fuldvægt 3500 kg. LuflfarLØjets Y del
ser hemmeligholdes, men det paastaas, 
at største Hastighed er 709 km /T; an
dre Kilder angiver 645 km /T. 

Italiensk Sh·atosfæ1•cliner. 
Efter italienske Meddelelser er man 

ved at lægge sidste Haand paa Bygnin
gen af en ny firemotoret Substratosfæ
re-Luftliner P. 108C. Luftfartøjet skal 
anvendes til Befordring af Passagerer, 
Post og Gods paa transkontinentale 
Strækninger, og den er bygget paa 
Grundlag af Erfaringer, som man har 
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sagerkabinen, hvor der er indrellel en 
Bar. Bagagerummene finde~ i Krop
pens Næse og under Kabinegulvet. Un
derstel og Halehjul betjenes hydrau
lisk. Førerrummel er meget rnmmeligl 
og anbragt saaledcs, at der er godt 
Udsyn haade fremefler og til begge 
Sider. Kabinen er delt i fire Afdelin
ger med otte Pladser i hver (eller fire 
Sovepladser). 

Trykket i Kabinen vedligeholdes af 
lo uafhængige Blæsere, der automatisk 
i 6000 l\feter holder el Lufttryk ved
lige svarende til 3000 Meters Højde; 
samtidig tilføres frisk Luft. 

Luftfartøjet er udstyret med fire 
luflkølede Piaggio P.XII RC. 34 l\foto
rer ( med 3-bladet Propel). Dets Spænd
vidde er 33,05 m, Længde 24,85 m, 
Planareal 143 m', Tornvægt 15.000-
16.000 kg; største Hastighed 4 70 km/T; 
mindste Hastighed 130 km/T; Stigetid 
til 6000 m 19 Min.; Tophøjde 8000 m . 
Rækkevidde med 2000 kg betalende 
Last: 4000 km. 

Italiensk ,lager Falco J. 
Om den italienske Jager :tRe 2000<, 

der var omtalt i :.Flyve Nr. 7/1940, fo
religger der nu nærmPrc Oplysninger. 
Den har Typebetegnelsen >Falco le:. 
Det er el lavvinget Monoplan af Hel
metalkonstruktion; Planbelastningen 
skal være temmelig ringe. I Planmid
lestykket er der indbygget ekstra Ben
zinbeholdere, hvorved Luftfartøjet 
faar en Rækkevidde, der er forholds
vis stor for en .Jager. Førerrummel er 
anbragt temmelig lnngt fremme paa 
Kroppen, og der er godt Uds yn til alle 
Sider. Med Undtagelse af l\Iotorfunda
mentet, der er fremstillet af svejsede 
Krom-Molybdæn-Staalrør, er hele Luft
fartøjet bygget af Du ral; Krop og Pla
ner er beklædt med Alclad. Stabilise
ringsfladerne er beklædt med Metal
plader; Rorerne er et :Metalskelet be
klædt med Lærred; langs med hele 
Planets Bagkant er der anbrugt Brem
seklapper. Under:-.tel og Halehjul kan 
trækkes ind. 

Bevæbningen beslaar af lo 12,7 mm 
Maskingeværer i Kroppen; der kan 
yderligere indbygges Yaaben i Planet. 
Der kan anbringes Bomber i hver 
Planhalvdel, og de kastes under Dyk
ning. Motoren er en luftkølet Piaggio 
P.XI RC 40 paa 1000 HK. (i 4000 m); 
Propellen er trebladet. Luflfarl11,iels 
Data er iovrigt: Spændvidde 11,0 lll, 

Længde 7,9 111, Planareal 20,4 m", Fuld
vægt (som .Tager) 2550 kg, Planbelasl
ning 125 kg/m", største Hastighed 535 
km/T, mindste Hastighed 110 km/T, 
Stigelid lit 6000 m 6 l\Iin. 10 Sek., Top
højde 11.500 m, Rækkevidde ved 
l\larchhasighed 430 km/T 1300 km. 

Douglas B-19. 
Kæmpebombeluflfartøjel Douglas 

B-19, der oprindelig skulde have være! 
færdig med sine Flyveprover i April 
Maaned, er endnu ikke naaet saa vidl. 
Luftfartøjet, hvis l\lolorer tilsammen 
yder 8000 HK. (fire Wright Duplex 
Cyclone), vejer fuldt lastet ca. 70 
Tons. For at kunne foretage Flyveprø
verne med fuld Last, har man maattel 
udvide \\'right-Lufthavnen, hvor Luft
fartøjet skal proveflyves, og bl. a. er 
man ved al bygge en Startbane paa 
2700 !\folers Længde . . Billedet, som 
>Flyve bringer af B-19, er taget i Slut
ningen af Februar Maaned. 



Italiensk Jager " Falco I«. 

Bygning af Sportsflyvemaskiner 
1 u.s.A. 

TIL Trods for Oprustningen i U.S.A. 
har Fremstillingen af Sportsflyve

maskiner i 1940 alligevel naaet en 
Højde, som overgaar de tidligere Aar. 
Medens der i 1939 blev bygget 3900 
Privatflyvemaskiner, naaede Tallet i 
1940 op paa 6800, hvoraf over 6000 
var lette Sportsflyvemaskiner. Hvad 
Motortyperne angaar, viste det sig, at 
de 40 - 50 HK-Motorer maatte vige til 
Fordel for Motortyper paa 65- 70 HK. 
De Fabriker, der laa i Spidsen med 
Hensyn til Antallet af færdigbyggede 
Sportsflyvemaskiner i Aaret 1940, var 
følgende: 

Pipe1· Aircraft Corporalio11 med ca. 
3000 Flyvemaskiner, hvoraf de 2000 
var Skoleflyvemaskiner til private 
Flyveskoler. 

Taylorcraf l .4uiatio11 Corporaliorz, 
cler havde forøget sin Produktion med 
mere end 100 % i Forhold til Aaret 
forud, byggede 1000 Flyvemaskiner, 
der fordeler sig ligeligt imellem Rej:,e
og Skolemaskiner. 

Aero11autical Corpornlio11, der byg
gede 875 Flyvemaskiner. 

Derefter følger Luscombe Airplane 
Corp. med 495, Porterfield A ircraft 
Corp. med 235, Stinson Aircraft Corp. 
med 282, Waco Aircraft Company 
med 266 og Fairchild Corp. med 142 
Flyvemaskiner. Ryan Aeronaulical 
Company og Beech Aircraft Corp. er 
heil gaaet over til at hygge militære 
Skolemaskiner. 

Propagandauge i Tyskland for 
Tilgang til Luftvaabnet, 

I Tiden fra den 17. til den 24. April 
afholdtes der i Tyskland en Propa
gandauge for Tilgang til Luftvaabnet 
under Protektion af Luftministeriet, 
det nationalsocialistiske Flyverkorps 
(N.S.F.K.) og Ledelsen af Flyver-Hit
lerungdommen. Ved denne Lejlighed 
viste det s ig, at Flyver-Hillerungdom
men havde l'a. 115,000 Drenge, der var 
ved at gennemgaa en forberedende 
Flyveruddannelse. 

Flyver-Hitlerungdommen optager 
som Medlemmer Drenge i 14-Aars Al-

Bombeluftfartøjet >Douglas B-19«. 

deren. De faar først en teoretisk og 
haandværksmæssig (Bygning af i\fo
deller) Foruddannelse, der varer fra 
tre til fire Aar. Naar Medlemmerne er 
ryldt 15 Aar og iøvrigt er legemligt eg
nede (f. Eks. skal de mindst veje 45 
kg), begynder de første Glideflyvnin
ger, som afsluttes med Glideflyveprø
ve A; med det fyldte 16. Aar tages der 
fat paa Træning til Glideflyveprøven 
B, og som 17-aarige bliver de trænet 
til Svæveflyveprøve C. Efter at have 
aftjent Arbejdstjenesten bliver de eg
nede Aspiranter overført til det natio
nalsocialistiske Flyverkorps, hvor de 
trænes i Motorflyvning, hvorefter de 
har Lejlighed til at indtræde i Luft
vaabnet. 

Interessen for Svæveflyvning 
i U.S.A. 

I Amerika har flere propaganderet 
for Svæveflyvningen som en Forud
dannelse til Optagelse paa Luftvaab
nets Flyveskoler, og som et Led i den
ne Propaganda har Senator Pat Mc
Carren stillet Forslag om Oprettelse af 
en Svæveflyver-Uddannelsesafdeling 
indenfor den amerikanske Civilluft
fart. Til dette Formaal har Senator 
McCarren krævet en Bevilling paa 1h 
Million Dollars til Fremme af Svæve
flyYningen . 

Luftfartskommissionen i den ameri
kanske Stat Tennessee arbejder med 
en noget lignende Plan, idet man paa
lænker at indføre en Svæveflyverud
dannelse for alle, der afslutter deres 
Eksaminer paa Højskoler og videnska
belige Læreanstalter. Den første Svæ
veflyverskole af denne Art er allerede 
blevet oprettet ved Nashville i Ten
nessee. 

Sportsflyvningen i Sve,lts. 
Ved Krigens Udbrud blev alt Sporl,;

flyvning i Svejts - som saa mange an
dre Steder - stoppet. Først i 1940 blev 
der paa Foranledning af Forbunds
republikens Luftdepartement gen
aabnet et Uddannelsescentrum for i\lo
torflyvere paa Flyvepladsen Lausanne
Blecherette, og i Løbet af nogle Maa
neder foretoges der 413 Flyvninger 
paa ialt 37 Flyvetimer. Desuden fik 
den svejtsiske Aero Klub Tilladelse 
til , med visse Indskrænkninger, at 
genoptage Svæveflyvningen fra midt i 
Juni 1940. I Løbet af Anret blev der 
foretaget 4877 Starter med Svævepla
ner med en samlet Flyvetid paa 72 
Timer. I Træningen deltog ialt 458 
Svæveflyvere med 48 Svæveplaner og 
Glideplaner. 
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En Flyver 
blev Forretningsmand 

Gerhard Sedlmayr og Autoflug. 

INDEHAVEREN af Tilbehørfirmaet 
Autoflug i Berlin, Gerhard Sedlmayr, 

har haft en ret usædvanlig Karriere. 
Allerede som Student ved den tekni
ske Højskole i Charlottenburg lærte 
han at flyve hos Kaptajn Engelhardt i 
det lyske Wrightselskab og var dennes 
første Elev. 20 Aar gammel fik han 
tysk Flyvercertifikat M.152, blev Chef
pilot ved Rheinisch-Wcstfi.ilischen 
Flugzeugwerke i Diisseldorf og deltog 
paa en særdeles fordelagtig l\faade i 
nogle >Flyveuger« bl. a. i Essen og 
Hamborg. Efteraaret 1912 fløj han for 
Wright G. m. b. H. under Flyveugen i 
Johannisthal og tog 1. Præmie baade i 
Udholdenhedsflyvning og Bombekast
ning. Samme Aar blev Sedlmayr Mili
tærflyver i Halberstadt, og i 1913 blev 
han Flyvelærer hos Wrightselskahel i 
Johannisthal. Her satte han Varig
hedsrekorden op til 6 Timer 4 Min. I 
denne Periode satte han i Kiel Højde
rekord paa 2.763 m. 1914 var han Fly
ver ved Luftverkhrs-Gesellschaft 
(LVG) i Johannisthal, og under Ver
denskrigen gjorde han Tjeneste som 
Flyver ved det lyske Luftvaaben. 

Efter Verdenskrigen, hvor Flyvnin
gen i Tyskland var inde i sin haarde
ste Periode, startede Sedlmayr i 1!)19 
Firmaet Autoflug, der i Begyndelsen 
udelukkende handlede med tysk Flyve
materiel, Tilbehør, Reservedele, l\foto
rer og komplelle Flyvemaskiner. 

Den tyske Flyvning overlevede Virk
ningerne af Versaillesfreden bl. a. \'cd 
at anvende udenlandsk Materiel, og 
Autoflug overtog efterhaanden Salget 
af saadant i\fateriel i Tyskland, der
iblandt den verdenskendte cngelsk
amerikano;ke lrvin Faldskærm. Paa 
den Maade fik man Materiel, der var 

Luftf artf orsi kringe r 

I 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

120 

gennemprøvet, og de Artikler, som 
Sedlmayr importerede, gav den tyske 
Tilbehørindustri adskillige Tip~. 

I denne Forbindelse skal del næv
nes, at Sedlmayr i 1931 32 oprettede 
den første private >Service-Station « 
for Flyvemaskiner i Tyskland; han 
h:wde lejet til store Hangarer, og her 
blev i ndretlet Værksteder for Repara
tioner og Eftersyn. 

Som Aarene gik, udvidedes Firmaet, 
og bl. a. optog det Fremstillingen af 
Faldskærme efter lrvin-Systemet. Fir
maet raader nu over et moderne ind
rettet Laboratorium, hvor all Materiel 
kan prøves og kontrolleres efter de 
nyeste videnskabelige l\letoder. Som 
Bevis paa det gode Materiale, Autoflug 
anvender, kan det nævnes, at der er 
blevet foretaget Udspring med Fir
maets Faldskærme ved Hastigheder 
paa 600 km/T. 

Det er lykkedes den erfarne Flyver 
Gerhard Sedlmayr at skabe en Virk
somhed, der har fa aet internationn 1 
Ry, og han har dermed vist, hvad Ud
hohlenhed, Energi og praktisk Erfa 
ring kan føre til. 

FLYVERTROPPERNES 
SOLDATERFORENING 

ONSDAG den 23. April afholdt Fly
verlroppernes Soldaterforening sin 

1-aarige Stiftelsesfest i Keglebanens 
Selskabslokaler. Ca. 50 Medlemmer 
havde givet Møde, hvoriblandt Oberst 
Tage Ancler~en og Oberstløjtnant C. C. 
Larsen. 

Formanden, Kbmd. Chr. Smørum, 
bød velkommen, hvorefter Forenin
gens Ærespræsident, Oberst C. Førs
lev, holdt el inleressnnl Foredrag om 
en Tjenesterejse. 

Formanden for Københavns Pioner
forening, Ingeniørass. .Tens .J ueltoft, 
der har medvirket ved Foreningens 
Start, talte om Livet i Soldaterforenin
ger. 

Foreningens Ærespræsident, Oberst 
C. Førslev, og Tegner Ove Thessen fik 
overrakt Foreningens Emblem i Guld. 

Formanden oplyste, at der var op
rettet et Fanefond, hvortil der af For
eningens Kasse er bevilget cl Indskud 
paa 25 Kr. 

Under Kaffebordet underholdt 638 
Blechingberg Kammeraterne med for
skellige Viser. 

Formanden slutlede med at takke de 
forskellige Medlemmer, der havde væ
ret med til at gøre Aftenen saa hygge
lii Oi kammeratlii, 

Tirsdag den 13. Mai afholdt Solda
terforeningen Medlemsaften samme 
Sled. Ved Kaffebordet fortalte Kaptajn 
Foltmann muntre Træk om Flyvning 
før og nu, hvilket blev hilst med kraf-
tigt Bifald. Chr. Smørum. 

SPORTSFLYVEKLUBBEN 
Sekreturint : Østerbrogade 84, l\obenhuvn Ø. 

Telefon: Øbro 37 36 

KONTINGENT for 1!)41 maa ~enest ind . 
betales den 7 . • Juni for at sikre Leve

ring af , Flyv, i 2. Halvanr !!IH, saml 
Tilmeldelse til Det kongelige danske Aero
nautiskc Selskab. Kontingentet Kr. 10,00 
indbetales paa Klubbens Post-Girokonto 
Nr. 260(i6, Ve~terport 208. 

For Fremtiden vil der 111 alle i\lecllcm
mcr, som Kviltering lor Aarskontingenlcl . 
lwert Aar hlh·e udstedt Medlemskort ror 
cll'I puagældende Aar. 

\[rdlemskortet I o rt> vise~ ved Klubbens 
Sammenkomster ~nmt D.K.D.A.S.'~ Fore
drag. 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 

I Flyvemaskiner, I Biler, I det hele taget over• 

alt, hvor en Motor arbejder Side om Side med 

et Radioanlæg, borteliminerer Bosch afskær• 

mede Tændrør og øvrige Afskærmningsdele alle 

motoriske Forstyrrelser. Ogsaa paa delle Om

raadø yder Bosch en Indsats, der or anerkendt. 

A/sMAGNETO 
JAG TV EJ 155 KØBENHAVN N. 

Generalrepræsentanter for 

ROB, BOSCH, G. m. b. H .• STUTTGART 



Fem Aars Hangflyvning 
MCDT i en Stilstandsperiode for 

dansk Svæveflyvning har vi pas
seret Femaarsdagen for rlen første 
egentlige Svæveflyvning i Danmark. 
Siden da er Luften fløjet tynd over 
mange danske Skrænter af danske 
Svæveflyvere, og der skal i det føl
gende gives et kort Resume over Hang
flyvningen, som den har formet sig, 
indtil den som Følge af de strænge 
Benzinrestriktioner maatte indstilles. 

I 1923 udsendte den kendte tyske 
Svæveflyvepioner, Ing. A. l\lartens paa 
Foranledning af Det Danske Aero
nautiske Sebkab« den første Bog, der 
paa dansk omhandler Emnet: >Svæve
flyvning, Flyvning uden Motor«. 

Det var paa et Tidspunkt, hvor Svæ
veflyvningen allerede havde vundet 
mange Tilhængere i Udlandet, hvorfor 
Selskabets Bestyrebe mente, at Tiden 
var inde til at bringe denne Form for 
Flyvning til Udførcl'ie i Danmark, og 
rettede derfor en kraftig Appel til den 
danske Sportsungdom om at kaste -;ig 
over denne smukke Sport. 

Under Mulighed for Sncveflyning i 
Danmark (Thermisk Flyvning vnr 
endnu ukendt) omtaler Ing. Martens 
Skrænterne ved· Sjællands Nordkyst, 
hvor den første Svæveflyvning først 
fandt Sted mange Aar senere. 

Den 9. April 1936 lykkedes del før
ste Gang en dansk Svæveflyver, Ulrik 
Birch, at omsætte Martens Ord til 
Handling ved en virkelig Svæveflyv
ning uden Højrletab over Skrænterne 
mellem Tisvilde og Raageleje. Ulrik 
Birch var sammen med to nf dansk 
Svæveflyvnings ypperlige Forkæmpe
re, Otto Weibel og Willy Jensen, taget 
op til Tisvilde, hvor de havde indloge
ret Ulrik Birch's selvbyggede »Grunau 
Baby I h , paa en Gaard. Endelig, efter 
flere forgæves Forsøg var Vinden 
gunstig; Ulrik Birch holdt sig flyven
de over Skrænterne i 34 Minuter, og 
hans to Kammerater var ogsaa paa 
Vingerne, hvorved de erhvervede sig 
de første tre danske »C« Certifikater. 

Hermed var det nu en Kendsger
ning, at der kunde svæveflyves i Dan
mark, selv om del geografisk set er et 
meget fladt Land, og mangler de for 
Svæveflyvning saa velegnede Bjerge. 
De udmærkede Flyvninger virkede in
spirerende paa Landets Svæveflyvere, 
der nu saa deres Maal nærme sig, -
Mulighed for egentlig Svæveflyvning, 
ligesom de dannede Indledning til 
Konkur-encer om Varigbedsflyvning. 

Det var naturligt, at de tre første 
»C« Flyvere vilde forbedre Rekorden, 
og den 22. August slog Otto Weibel 
den gamle paa 34 Min . efter i sit »Kas
se! 20« at have fløjet i 2 Tm. og 38 
l\Iin. Den 2. Septbr. s. A. fløj Weibel 
atter over samme Terræn 3 Tm. 2 
Min. og forbedrede saaledes sin egen 
Rekord. 

Efter al have hørt om de glimrende 
Resultater ved Tisvilde kom der Fart 

flangfluvning over Klitterne ved 
Lønstrup. 

i Under.,øgelserne af Ternl'n velegnet 
til Hangflyvning. I denne Forbindelse 
skal her nævnes, at Sigurd Sjøholm i 
>Hangvinde udførte sin Certifikatflyv
ning til >Cc Nr. 4 i Hangen mellem 
Spodsbjerg Fyr og Melby Strand. 

For at bringe Svæveflyvningen op i 
det rette sportslige Niveau, var Dansk 
Svæveflyver Union paa daværende 
Tidspunkt klar over, at der maatte 
skabes et Samlingssted i Lighed med 
Udlandets, hvor danske Svæveflyvere 
aarligt kunde mødes, og efter indhen
tede Oplysninger og Udsagn fra Sag
kyndige valgte man Lønstrup. Om den 
første Svæveflyverlejr, der blev af
holdt i Juli 1937, er der ikke meget at 
sige, Silkeborg Flyveklub mødte med 
det eneste deltagende Svæveplan, hvor
med der blev foretaget nogle Prøve
flyvnineer, hvoraf den længste var 

paa 8 Min.; desværre indtraf der et 
mindre Havari, der dog var stort nok 
til at yderligere Flyvning maatte af
lyses. Selv om Stævnet flyvemæssigl 
set var ringe, var man bragt til Vished 
for, at Terrænet var det helt ideelle, 
og man var enige om at fortsætte det 
følgende Aar. 

Otto Weibel fløj jævnligt ved Tis
vilde i sin >Kasse! 20«, og d. 17. Ok
tober 1937 førte han sit Navn paa Re
kordlisten for tredie Gang efter en 
Flyvning paa 3 Tim. 21 Min. 

I Køge var man samme Efteraar 
klar til Hangflyvning; men først d. 8. 
December var Vinden gunstig ved 
Stevns Klint, hvor Edmond Syrovy 
startede for at aflægge >C« Prøven. 
Han syntes, at de 5 Min., der var fore
skrevet som Minimum, var en lige vel 
kort Tid, naar man endelig havde Luft 
under Vingerne, og trodsede den bi
dende Vinterkulde og fortsatte i den 
ombyggede >Stamerc, til han havde 
slaaet den gamle Rekord med 1 Min. 
efter en Flyvning paa 3 Timer 22 Min . 
I den følgende Tid fløj Køgeklubben 
over Stevns Klint, naar Vinden tillod 
det, og flere af Klubbens Medlemmer 
havde Lejlighed til at faa deres rigtige 
Svæveflyverdaab. Vordingborggrup
pen blev snart tiltrukket af Køgekluh
bens Resultater og opnaaede ligeledes 
gode Resultater. 

Den 22. Maj 1938 startede Erik Ploug 
Hansen, Køge, for at tage sit »C«. Man 
er fristet til at tro, at han havde mis
f orstaaet Certifikatbetingelserne, da 
han i Stedet for at flyve de 5 Min. 
fløj 5 Tm. 22 Min. Minutterne viser 
dog, at han har haft til Hensigt at 
sætte Rekorden de 2 Tm. i Vejret. 

I Dagene 16. 24. Juli 1938 fandt 
det andet Lønstrupstævne Sted under 
meget gunstige Vejrforhold, som resul
terede i 7 »Cc Certifikater og to Va
righedsrekorder. Gunnar Christiansen, 
Silkeborg, fløj d. 18. i 6 Tm. 37 Mn. 
med , Vestenvind«, en ombygget >Sta
mer« med Baad, og satte dermed Dan
marksrekord, som han forbedrede d. 
25. ved en Flyvning paa 7 Tm. 59 Min. 
I Stævnet deltog 3 Skoleplaner, alle 
med Baade og Overgangsplanet »Hlit
ter 17«. 

Allerede i Juni lagde man ud i Løn
strup det følgende Aar, og cl. 7. satte 
Jens Eriksen, Silkeborg, der var Med
indehaver af > Vestenvinde, ny Varig
hedsrekord paa 12 Tm. og erobrede 
samtidig den skandinaviske Rekord 
tilbage til sit >Lande. Flyvningen var 
sikkert ikke blevet gennemført, hvis 
ikke >Thermikken « havde spillet ind i 
Perioder, hvor Vinden løjede stærkt af. 
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De vanskelige Forholu, der herske
de i Lønstrup 111. H. I. Opbevaring al 
Planerne, blev afhjulpet ved Bygning 
af den :,lore Hangar, som netop stod 
færdig ved Begyndelsen af Somme
rens store Stævne, der varede hele 
.Juli Maaned. Deltagelsen var mcgcl 
:,tor, baade hvad Planer og Flyvere 
angaar, idet den lyske Aero-Cluh hav
de stillet Planer og Instruktorer I.il 
Raadighed. Resultaterne blev meget 
fine, og selv om Stævnet ikke var ba
seret paa Rekorder, opnaaede:, der en 
samlet Flyvetid paa 52 Tm. Der blev 
laget 1 Cc Certifikat og aflagt Prørnr 
til li Overland >Cc Certifilrnler, saml 
udført 5 Fcmtimers-Flyvninger til 
>Sølv Cc . 

Paa Bornholm har Carl .Johansen 
fløjet i ca. 1 ½ Tm. i >Hiitter 17«, og 
Ploug Hansen 3 ½ Tm. i » Wolffc over 
.Iohns Kapel. Henri Fugl, Vording
borg, har fløjet over Møens Klint, og cl 
i\ledlem af Slagelseklubben har ncrel 
i Hangen over Klinteby Klint i Syd
vestsjælland. 

Alle danske Svæveflyvere ser med 
Længsel hen til den Dag, hvor de aller 
frit kan drage ud lil den danske Ky~l 
for over Grænsen mellem Land og 
Hav at dyrke deres ædle Sport efter 
mange Timen, energisk Arbejde paa 
Værk:,tedel i den lunge Tid. 

DANSKE FLYVERE 

Lørdag den 7. Juni Kl. 2030 afhol

der Foreningen Kegleaften i Tivoli 

Keglebaner, Bernstorffsgade 7. 
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Hvorfor lærer vi ikke noget om Flyvning 
i Skolen? 

][ Yorc Dage gnres der inden f'or ~kolc
\'æ~cnrl her i Danmark meget ror, al 

de Unge. naar de kommer ucl i del prak
tiske Liv. kan slaa saa vel udrustet Mllll 

mulig!. Paa l'cl Omraadc ~yne~ denne Ud
rustning imidlertid al være mangelruld, 
nemlig paa Flyvningens. 

Ungdommen al idag er jo meget uplugel 
af Flyvningen og de Problemer, der knyt
ter sig dertil, og efter Krigen Yil Flyvnin
gen utvivlsomt raa cl mægtigt Opsving (li
gesom del rnr Till"ælcll'l cl ter forrige Ver
denskrig), og clel ,·il da være meget uhel 
digt for Ungdo11111wn , hvi5 ikke Unclcn·i~• 
ningsmynclighedcrne sorger ror, al Kcnd 
skahl'I til Flyn1ing hliver udhrcdt aller"'l r 
i Skolerne. 

Den cncslc Maadc, paa hvilken Ung• 
dommen nu kan l"aa lilfrcdsslillcl sin \ i
delrang med Hensyn til Flyn1ing, er ,-:en . 
nem de Bøger, de Un,-:c læ~er i dere~ Fri
tid, og her spiller Bihliolekcrne en ikkl' 
ringe Hulle. Al disse Boger i megcl h11j 
Grad hli,·cr læ~l ar Skoleungdommen. 
hehovcr jeg ,·i,I næppe al gorc opmærk 
~om pua. 

Del , de Unge idag lærer om Flyvcma 
~kinen i Skolen. er ,aa lidt, al del fakti~k 
er uden Belydning. For de Gymnasia,lcr, 
der har ;\[atcmalik og Natunidenskah li) 
Jlovcdfag, ~laar der ikke mere end del ne
denfor anførte: 

• Prindppcl i Flp·ema~kincn tDrag<'lly
vcrcn, Acroplanel l er del ~amme som 1 
Dragen. Kraften frembringes al en Skrue. 
Propcll<'n, der drejes rundt ar en Motor 
og , irker paa denne ~iuade som Skih,
skrucn i Vandel; be,·æger FlyYemaskincn 
sig f. Eks. vandret, er Kraften rnndrcl . 
Styringen forcgaur med Hojderor og Sidc
ror; Sideroret er en Plade, der kan dreje~ 
om en lodret Akse oi: virker i:unske ~om 

llorcl pna <'li Baacl. hvor Vand!'! I rem 
hringcr cl paa Horet ,·inkclrcl Tryk. 1111,1 
clcrorcl, der ligesom .'-iiderorcl kun anbrin 
ges i ~laskincns Bagende, Pr en Plade, der 
kan drejes 0111 en vandret .\k,e; Luften, 
Tryk pua llojdc- og Sideror gaar ikkl' 
gennem l\laskinen~ )lasscmidlpnnkt og 
kan allsaa fau den til ul dreje sig i lodrt•l 
og vandret Helning. Den lorste Fly,·ema 
skinc med l\lolor hlcv konstrueret i 1!!08 
(ja, der s laar virkelig H.108) ar de to Ame
rikanere, Brødrene \\'right . 

.Ta , del er virkelig all, ln·ad 1•n malr 
malis k , St11dc11l al iclag skal ,·id!" om Fl~ 
,·cma:;kincn . . \! dr I lcslr Stud1·11lcr al1111n 
dclig,·b ,cd men· 0111 den, end de ,1,al 
vicll', kan der vbl ing~n Tvivl nen• 0111 . 

men denne \'id L•11 har de Ira pri,al ~l11 -
di11111. 

~ch folgclig vilde det maaskc nok , ære 
lor llll"gPI lorlangl , al l ' ndervisningsmyn
dighedernc ,kulde incllørc Flyvning i Sko 
lcrnc som sl'h·,tændigl Fag; men del vildl' 
sikkert , ære meget gan1ligt, h\"i, cler 1111 

der Faget Fysik kunde indforc, l'! s lorl 
Afsnit om Fly, ning. Ligeledes , ilde del 
sikkert heller ikke Yære ar Vejen , h,·is 
Elc,·erne i Slojcllimcrnc i Stedet lor lll 
hygge i\h,ller ug lavt• Nissc111æncl fik Lt•.i 
lighed til al hygge Modclflyvcma,l,incr, og 
delle sidste er ikke det mi11d,1 , igtige. 
idel nemlig Ungdommens Fly,•cintcrc"1" 
lor en ~tor Del giver sig Ucl,lag i Bygning 
af ~uavcl Sne, c- som ~lolor111odcllcr. 

1 mange :11ulrl' Puropæbke Lande har 
Sknlemyndi,-:hcdernc forlængst incbct For
delen i al styrl1c Ungdommens lntcrcs,c 
lor Flyvningen. i\lon ikke ogsaa ~narl clc 
danske Skolemyndigheder kan indse. al 
her virkelig er en Opg:n·P, der bør 11-,se,. 

H e n n i n g L a ,. se 11. 



Konstruktion og Bygning af 
Skala og Halvskalamodel 

At' Henning Schrøder. 

. --... : 

C] 

.,-· .. 
' ... ' 

I/alvskalamodel li S.-11 2, Spilfire«. 

FLYV har fra adskillige Mo<lelllyverc 
faael Anmodninger om at bringe en 

Artikel om Skala og Halvskalamodeller, 
vi bringer derfor den ønskede Artikel 
nu. 

I Fly,• No. 4, Aargang 1940, rede
gjordes for Inddelingen af de forskel
lige Typer Modelplaner, deres Anven
delse og Formaal. 

Skalamodeller tillades efter M.F.'s 
Regler al have i,tørre Propel, Rorfla
der og Understel end deres store For
billeder. Del bliver derved i Healilelen 
ikke længere Skalamodeller men Halv
!-ikalamodcller. 

Betegnelserne er oversat fra En
gelsk, og hvor den ene Kategori hører 
op og den anden begynder, er ikke 
let at definere. 

I de fleste Flyvetidsskrifter findes 
Oversigtstegninger af forskellige Luft
fartøjer og ved at forstørre disse Lil 
den Maalestok man ønsker, er det ikke 

vanskeligt al !>kaffe sig Tegninger til 
Skalamodeller. Da disse jo iøvrigt ikke 
skal kunne flyve, behøver man ikke at 
bekymre sig særlig om Styrkeforhold 
i :\fodellernes enkelte Dele. 

Anderledes stiller Forholdet sig med 
Halvskalamodellerne og Skalamodel
lerne i M.F.'s Byggekonkurrence Klas
se b., som i det følgende slaas sam
men. (Del lønner sig nemlig daarligt 
at bygge i Klasse h.) 

Ved Konstruktion af en Hnlvskala
moclel maa man tage lige Hensyn til 
Flyveegenskaber og smukt Udseende, 
og vælger man et passende Forbillede, 
er det muligt at konstruere en Model, 
der udfylder begge Krav fuldtud. 

1) Konsil'uklion af en Halvskala Mo
tormodel : 

De fleste af os har sikkert en eller 
flere >Favoritmaskiner«, det være siii 

en KZ II eller en udenlandsk Militær
maskine, som vi synes udmærker sig 
ved særlig smukt U <li.eende, og som vi 
kunde have Lyst til at have hængende i 
Loftet og se foretage smukke Flyvninger. 

Vi staar dog ikke ganske frit med 
Hensyn til Valget af vort Forbillede, 
men maa vælge et Luftfartøj, der om
konstrueret til Model har Chancer for 
at kunne flyve. Følgende almindelig 
kendte Luftfartøjer er godt egnede til 
Hah•skalamodeller: Cub, Leopard, 
:\Ioth, Arado Ar 96, Fieseler Storch 
og Foeke Wulff Stosser. 

Mindre godt egnede, men dog anven
delige, er KZ Il, KZ II Sport, Miles Ma
ster, Henschel HS 126, Spitfire, Mes
~erschmidt Me 109, Douglas O-46A, 
Fairey Battle, Fairey P 4/34, (nu frem
me under Betegnelsen Fairey Full
mar), Ju 87, Curtiss, P 40 og P 42, 
Vultee Vnnguard, Morane 406, West
land Lysander, Fokker D. 21, Bell 
P. 39, Boulton Poul Defiant, Ryan 
PT-16, og Percival Miew Gull m. fl. 
Flere Motors Luftfartøjer er næsten 
umulige at faa til at flyve, Fokker Gl, 
Lockheed XP 38, Focke Wulf FW 189 
og Fokker D 23, der alle har lo Krop
pe, fris ter mange Modelbyggere, fordi 
Anbringelsen af Motorgummiet her er 
gunstig. Men disse Typer er uhyre 
vanskelige at faa til at flyve, og det 
maa fraraades at begynde paa disse 
J\Iodeller, hvis man ønsker blot den 
mindste Smule Flyveevne. 

Uanvendelige er ligeledes de karak
teristisk, amerikanske, tykke, korte, 
luftkølede Jagermaskiner, som f. Eks. 
Typer fra Fabrikerne Grumman, Brew
ster og Republic. 

Har man nu besluttet sig til at bygge 
f. Eks. Spitfire, søger man i Flyvebla
de at finde Oversigtstegninger og de 
flest mulige Billeder og Beskrivelser 
af dette Luftfartøj, man sætter sig saa
vidt det er muligt ind i, hvorledes det 
er hygget, udstyret med Instrumenter, 
Nationalitets Mærker o. s. v. Man staar 
sig ved ikke at gøre Modellen for lille, 
ca. 75 cm Spændvidde er en passende 
Størrelse, men der er dog intet i Vejen 
for at bygge den større. Konstruktio
nen foretages lettest paa kvadreret Pa
pir, og man staar sig ved først at ud
føre den i 1/2 Størrelse (ved Modeller 
paa over 1 Meters Spændv. i l,f. Stør
relse). :\fed det :.ene Øje« paa Over
sigtstegningen af Spitfire tegner man 
derefter Halvskalamodellen, saaledes 
at Afstanden mellem Plan og Ror bli
ver mindst l1 i Gang den gennemsnit
lige Plandybde, Højderoret gøres me
get stort, helst omkring 11.i af Plan
arealet, Næsen maa samtidig gøre!> 
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temmelig lang, ellers bliver }Io dellen 
haletung. Finnen maa tegnes saa stor, 
som det er muligt, uden at det øde
lægger Modellens Udseende. Gummi
krogen i Modellens Bagende bør -;i<lde 
et Stykke foran Haleplanet for at for
hindre, al l\fodellen bliver haletung. 
Propellen bør have en Diameter paa 
fra 1/.1 - ½ (ved 3 bladede Propeller 
ca. 1/4) af Spændvidden, og Stigningen 
1- 1,2. Understellet maa være saa 
langt, at Propellen gaar fri af Jorden 
i vandret Flugt. Det er desuden af Be
tydning, at Planets Indfaldsvinkel i 
Forhold til Modellens Længdeakse ikke 
er for stor, da Modellen saa vil flyve' 
med Næsen nedad, og navnlig Landin
gerne bliver grimme (se hosstaaende 
Fig. I). Modellen bør af Stabilitetshen
syn gøres saa høj og smal som Ud~een
det tillader det. !øvrigt er Valg af Ma
terialer og Listetykkeiser det samme, 
som til en Flyvemodel af samme Stør
relse. Husk endelig at lægge Longe
ronerne udenpaa Kropspanterne og 
ikke i Hak, hvis Modellen skal have 
oval Krop. (Se Flyv No. 1, 1941). 

Til større Halvskalamodeller kan 
foruden almindelig Spantkonstruktion 
benyttes Fakværkskonstruklion med 
paalimede Spantestykker. (Se Fig. II). 

Ved Fremstilling af Halvskalamo
deller er del nødvendigt al bygge sær
lig smukt og nøjagtigt. Halvskalamo
deller kræver, hvis de skal kunne 
flyve, en meget nøjagtig Udførelse, og 
er det sjusket udført, kan de hverken 
flyve eller se smukke ud, og det er til 
ingen Nytte at bygge dem. 

Det, der sætter »Prikken over iet« 
ved en smukt udført Halvskalamodel, 
er Detaljer og Raffinementer hentet 
fra det store Forbillede. Cockpittet 
kan til smaa Modeller udføres ved at 
bestryge en Form af Voks med Zapon
lak flere Gange og derefter løsne For
men. Den bedste Maade er dog al be
nytte klar Celluloid. Naar Celluloiden 
limes paa, maa man passe paa, al der 
kun kommer Celluloselim paa Paalim
ningsslederne, idet det er umuligt at 
rense »Celluloiden e, hvis den først er 
blevet >overgrisete med Lim. Der er 
tidligere paa dette Sted advaret mod 
at overmale eller overklistre Flyvemo
deller med Mærker og andet »Jule
slads«, imidlertid gælder delte ikke 
for smukt udførte Halvskalamodeller, 
tværtimod gør det Modellen mere na
turtro, hvis den forsynes med samme 
Mærker og Bogstaver, som det store 
Forbillede. 

Papirbogstaver kan købes færdige i 
alle Størrelser, og Mærker kan udklip
pes af forskelliie Farver Glanipapir. 
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Et Instrumentbrædt er nemt at tegne 
med Tusch (se Fig. III), og det hjæl
per meget til al gøre Modellen natur
tro. 

Trimmingen af Halvskalamodeller 
er temmelig vanskelig, og del maa i 
denne Anledning endnu engang un
derstreges, at Halvskalamodeller kun 
en for dygtige Modelbyggere, der har 
Erfaringer baade med Bygning og 
Trimning af Flyvemodeller. 

Fig. 1 
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Fig. 2 

cø.. 
Gennemsnit af 
Fakværkkrop med 
Spantestykker 

Fig. 3 

Trimningen bor foretages i heil stille 
Vejr, saavidt muligt paa en Mark med 
højt Græs. l\lodellen prøves først i 
Glideflugt og afballanceres med Bly, 
indtil den glider perfekt. 

Da Planer og Ror i Reglen er fast 
indbygget, er der ingen Muligheder 
for at stille paa disse. Ved at lade Bag
kanten af Stabilisatoren være meget 
bred samt udføre den af blød Balsa
finer gøres det dog muligt at stille no
get paa Rorene. Naar Glideflugten er 
perfekt, foregaar Trimningen til i\fo
torflugt ligesom ved Flyvemodeller 
ved al rette paa Propellens Trækret
ning. Halvskalamodeller bør iøvrigl 
flyve med betydelig mindre Motor
gummi end en Flyvemodel af samme 
Størrelse, en Halvskalamodel skal 
nemlig ikke slige lodret op fra Start
banen, men skal flyve saa langsomt og 
roligt som muligt, saaledes al ogsaa 
Flugten kommer til at liiine et :.rigtig 
Luftfartøjs Fluit«. 

Konstruktionen af en Halvskala 
Svævemodel er ulige lettere end Kon
struktionen af en Halvskalamodel, og 
praktisk talt alle kendte Svæveplaner 
kan anvendes. I de fleste Tilfælde bør 
Næsen gøres noget længere end paa 
Forbilledet for at undgaa alt for me
get Bly. Samtidig maa Finnens Areal 
afpasses herefter, saaledes al Lateral
centret kommer til at ligge lidt baH 
Planets Bagkant. 

(Lateralcentrets Beliggenhed afpas
ses iøvrigt efter, om man ønsker en 
kursstabil eller vejrhanestabil i\lodel.) 

Stabilisatorens Areal bør være næ
sten 33 % af Planarealet, og Afstanden 
mellem Plan og Stabilisatoren maa 
ikke komme under 1 ½ Gange største 
Plandybde. 

Det har efter mange vellykkede For
-;øg vist sig, al del uden slorre Van
skelighed er muligt al bygge Planer 
med Sideforhold 1- 18 og derover, og 
al disse Planer ikke alene med Lethed 
kan bygges tilstrækkelig stærke, men 
ogsaa at Modeller med disse Planer 
kan flyve ganske fortræffeligt. Del 
betyder derfor ingensomhelst Hin
dring for Konstruktionen af en Halv
skalamodel, al Forbilledet har Sidefor
hold paa 1 18 eller derover. i\foage
planer er ikke gunstige for Modeller
nes Stabililet, hvis man imidlertid 
giver Modellerne rigelig V-Form 
(mindst 12° Y-Form paa den yderste 
Del af Planet), er det muligt al gøre 
Modeller med Maageplan tilstrækkelig 
-.labile. 

Halvskala Svævemodeller kan kon
strueres og bygges saaledes, al de i 
Flyveegenskaber kommer fuldtud paa 
Højde med almindelige Flyvemodeller, 
og der er ingen T,·ivl om, at Fremti
den vil se mange llalvskalasvævemo
deller. 

>Flyve bringer med denne Artikel 
en Tegning til Halvskalamodellen 
»Spilfire«. Vi skal i kommende Numre 
bringe Tegning til en Halvskala Mo
tormodel H S 103 Army, en gennem
prøvet og særdeles velflyvende Model, 
der er forsynet med automatisk Pilot, 
hvorved den er i Stand til al foretage 
Bombekast, Faldskærmskast eller even
tuelt Luftfotografering. Endvidere skal 
vi bringe Tegning til en Halvskala 
Svævemodel, H S 116 >Reiherc, efter 
del tyske Svæveplan D.F.S. »Reiherc, 
det smukkeste og fineste Svæveplan 
der findes. 

Saafremt >Flyves Læsere har sær
lige Ønsker med Hensyn til Tegninger 
af Skala og Halvskalamodeller, bedes 
De venligst sende el Par Ord herom 
til »Flyv«s Redaktion mrkl. »Brevkasse". 



Nyt fra 
Motormodelflyveklubben 
»Hawk« 

H A \VK har i den forløbne Vin ler udfol
det en livlig Byggevirksomhed, ~aa

ledes at Klubben gaar Foraaret og Som
meren i Møde med en smuk •Luflflaade •. 

To af Hawks energiske l\Iedlemmer, 
Gross. H. Mallhe Bruun og Ingeniør .J. 
Jarl, har afsluttet Bygningen af en ame
rikansk Benzinmotormodel med 270 cm 
Spændvidde. 

Modellen er bal abeklædt, baade paa 
Krop, Planer og Ror og tænkes, naar For
holdene tillader det, forsynet med Radio
fjernstyring. 

Klubbens mangeaarige Formand, H. 
Schrøder, har foruden flere Motormodel
ler bygget en Halvskalamodel af del 
smukke tyske Svæveplan >D.F.S. Heiher c, 
der med et Glidetui paa 1-33 og en Syn
kehastighed paa 0,53 m /Sek. er det fineste 
Svæveplan, der endnu er konstrueret. 

Halvskalamodellen •H S 116 Heiher 's• 
Data er: 

Spændvidde 150 cm, Planbelastning 15 
gr/dm, Profil Giittingen 602, Sideforhold 
18 og Maageplaner (ligesom Originalen ). 
Til Bygningen er anvendt Balsa, Fyrre
træslister (Planbjælker), Krydsfiner og 
Abachilister (til Longeraner i Kroppen, 
ialt 36 Stk.). Planet er fast indbygget med 
Strømlinieovergange af lsolafros. Højde
roret er bærende og har el Areal paa næ
sten 33 % af Planrealet. Modellen er til 
lige forsynet med Forsvindingshøjstart
krog. 

H. Schrøder havde forøvrigt det Uheld 
at miste to Modeller i Paasken. Skartors
dag fløj Wakefieldmodellen •H S 110 Wc 
bort fra Værløse. Modellen var i ca. 2::1 
Minutter synlig i Kikkert, hvorefter den 
forsvandt af Syne i ca. 500 m Højde. 
•H S 110 Wc havde Sideforhold 13,5 Pro
fil Grant X 8, Tipplader og bærende Hale
plan, men var iøvrigt hverken forsynet 
med fældbar Propel, Forsvindingshjul 
eller Kraks. 

Langfredag mistede H. Schrøder Model 
No. 2, idet den i sin Tid meget omstridte 
Svævemodel H . S. 76 S. (Sideforhold 18) 
efter ca. 11 Minutters Flyvetid forsvandt 
af Syne i ca. 300 m Højde fra Lundtofte 
Flyveplads. Da H S 76 S blev bygget, var 
Kendskabet til Strømliniemodeller med 
stort Sideforhold for ringe, og Modellen 
blev, trods Ombygning, aldrig rigtig god. 
Bortflyvningen skete fra 15- 20 Meters 
Højde. 

DANSK MODELFLYVER 
FORBUND 

ODENSE. 

I sidste l\Iaaned har Odense Modelflyve
klub faaet 3 nye Eliteflyvere: 

10/4M. Nr. 18 C. J . Pedersen med Tiderne: 
1 :30,5 - 1:44 - 1:48. Modellen var 
en Wakefieldmodel (Selvkonst.) Spv.: 
1180 mm. Planareal 13,16 Kvclm. Vægt 
238 g. 

10/4 S. Nr. 7. Levin ,Jensen med Tiderne: 
6:06 - 4:34 - 6:23,3. Modellen var 
en Selvkonstruktion med Spv. : Hi60 
mm. Planareal 28,52 Kvdm. Vægt480g. 

20/4 S. Nr. 8 Mogens Erdrup med Tiderne : 
8:07,4 - 4.42,5 - 4 :25,0. ~lodellen var 
ligeledes en Selvkonstruktion med 
Spv.: 1685 mm. Planareal 28,IJ3 Kvdm. 
Vægt 455 g. 

Endvidere har Modelflyveklubben O.Z. 
ogsaa faaet et nyt Guldemblem : 
30/4 S. Nr. 9 Erik Petersen med Tiderne : 

4:30,2 - 7:00,2 - 5:06,2. Modellen var 
ogsaa her en Selvkonstruktion. Spv.: 
2250 mm. Planareal 44,07 Kvdm. Vægt 
680 g. 

Mogens Erdrup med sin M. E . 14. 

VIBORG. 

DEN 8. og 9. Maj afholdtes Modelflyve
klubben •SWIFT•s Udstilling. Der 

udstilledes ca. 50 Modeller, mest Skalamo
deller, men der saas ogsaa flere F J-6 og 2 
Strolch fra •AVIATORS MODELFLYVE
KLUB c. Der var endvidere et Par Benzin
molormodeller og et Par •lndoors•. I For
bindelse med Udstillingen afholdtes der en 
Byggekonkurrence. Som Dommere funge
rede d'Herrer Godsejer P. Andersen, Re
stauratør Viggo Jensen og Hadioforh . I. 
Jacobsen. Præmielisten saa saadan ud : 

Svævemodeller: 
1. Præmie: 

Børge Andersen, Viborg, F J-6. 

Diplom: 
Knud Mikkel en, Viborg, F J -6. 
Vagn Nøhr Nielsen, Viborg, FJ-la. 
Esra Nielsen, Aalborg, Strolch. 

Motormodeller. 
1. Præmie: 

Børge Hansen, Hobro, B-P 2. 
Diplom: 

Orla Jensen, Viborg, Korda . 
Vagn Nøhr Niel en, Viborg, F-.J Mikro. 

Skalamodeller. 
1. Præmie: 

Verner Nielsen, Viborg, BlackburnSkua. 
Diplom: 

Henning Klok, Hobro, Cub. 
Henning Klok, Hobro, Autogiro. 
Verner Nielsen, Viborg, Fokker D. 21. 
Knud Mikkelsen, Viborg, Westlund 

Lysande. 
Udstillingen var desværre daarligt be

søgt. Vi fik imidlertid 5 nye Medlemmer, 
saa Udstillingen var ikke helt forgæves. 

GLOSTRUP. 

SØNDAG d. 4. Maj afholdt Glos trup Mo
delflyveklub , STRATUS • en ~fodelfly

veudstilling i Gymnastiksalen paa Glostrup 
Skole. ds tillingen omfattede ca. 30 Svæ
vemodeller, 40 Motormodeiler og adskil 
lige Skala- og Halvskalamodeller. Valby 
MF, Vanløse MF og Motormodelflyveklub
ben •Hawkc var indbudt til at deltage i 
Udstillingen. 

Udstillingen aabnedes Kl. 13,30 af M-F's 
Formand. Sven \Vie! Bang, der udtalte sin 
Glæde over, al en Klub som Glostrup MF 
forstod al skabe Interesse for Modelflyve
sporten selv i en vanskelig Tid ved selv al 
tage Initiativet til en Udstilling. 

I Løbet af Eftermiddagen demonstrere
des indendørs Flyvning. Her vakle navn
lig Henning Schrøders smaa Modeller Be
gejstring. Der blev ogsaa fløjet Poleflyv
ning, bl. a. med en Wakefieldmodel. 

Udstillingen lukkedes Kl. 19,30 og blev 
paa den korte Tid besøgt af ca. 150 Men . 
nesker. Dette endskønt det regnede stærkt 
hele Tiden. 

REKORDLISTEN. 

OTTO JESPERSEN, O-MF satte i Klas
se 5 Rekorden op til 1 :39, 7. Modellen 

vejede kun 0,7 Gram. 

SOI\BIERSTÆVNE. 

F ORBUNDET vil formentlig afholde et 
stort Landsstævne i Forbindelse mecl 

en Sommerlejr i Tiden fra 27 . .Juli Lil 3. 
August. Sommerlejren skal afholdes paa 
Mols, hvor der ogsaa er fint Flyveterræn. 
Saa snart detaljerede Oplysninger kan gi
ves, vil disse blive tilsendt Klubberne di
rekte. 

Motormodellen H. S. 8 
Materlaleøæt med Tagnlng i fuld Størrelse 
og udførlig Byggevejledning . . . Kr. 4.25 
TellJl)ng i fuld Størrelse med udførlig Bygge
vejledning . . . . . . . . . . . . . . Kr. 1.50 

Byggesæt til W 1 Modelsvævepl., Spændvidd. 49 cm Kr. 3,25 

Motormodellen W 7 Kr. 2.85 
Komplet i Æske - klar til at flyve 

Man behøver ikke at skrive efter •W• Mo-
deller - de kan købes hos næsten aUe Sports-
Oi Legetøjsforhandlere samt Bog- og Paplr-

hnndlere. 

En gros: ERIK WILLUMSEN 
PIiestræde 35 - København K 

Tlf. Central 9230 

- W2 70 - 4,50 

- W12 

- W17 
Færdigbygg. W 5 

Wl 
W2 
W12 

W17 

97 -
145 -

40 -
49 -
70 -
97 -

145 -

6,00 

- 15,00 
1,25 
5,75 
7,50 

- 18,00 

- 36,00 

Bliv Medlem af Erik Wlllumsens Instruktionskursus for Modelflyvere og lær at flyve W-Modellerne (75 Øre for Sæsonen 1941) 
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iombeluftfartøjet 

DORNIER DO 215 
forbinder fremragende Flyveegenskaber med 

højeste Kampkraft. Vaabnenes Anbringelse giver, 

det bedste Skudfelt i alle Retninger. 

Den helt glasdækkede Kabine rummer hele den 

4 Mand store Besætning, som derfor kan samarbejde 

under ideelle Forhold saavel under Flyvning som I Kamp. 

DORNIER WERKE 
G. M. B~ H. / F R · I E D R I C H S H A F E N 

PRIS 
Pr. Aargang Kr. 6,00 
"1. Nummer 50 Øre 

EJVIND CHIUSTENSEN 
BOOTRYJ<KERI & PORLAO 
Vuterbrogade 60 • Telf. 13404 







Unser Pliegwerksto.ff 

-~Y'e·reinigte Leichtmeto\1-Werke G·m·b·H· Hannover 
:...t-~_, . 



TELEGRAMAOR.: 
INTAVA 

INTAVA leverer over 
hele Jorden Brændstof 
og Smøreolie af højeste 

Kvalitet til Brug i 
Flyvemaskiner 

SCT. ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 
Repræsenterende 

Det Danske Petroleums Aktieselskab og Vacuum Oil Company AJS. 

- I 

TELEFON NR.: 
CENTR. 5622 

' 
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~-•• C IE IL O S IE q q 
(LOVBESKVTTET) 

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. f. A\S IP 

JIJII. 

(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBFON C. 65,' LOKAL 12 og 22 

FLYVEFORBINDELSE 
ALLE HVERDAGE 

København-Berlin 

København-Berlin-MOnchen 

København-Oslo 

København-Malmø 

København-Rønne 

'Bi/ldter og Oplyøningr.r 

r, alk ~Jøehureaue.~ 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 
CENTRAL 8800 
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Nr. 7 Juli 1941 14. Aargang 

Luftvaabnets Organisation 
U. S. A . • 

I 

TIL Trods for at der mangfoldige 
Gange har været stillet Krav om 

Oprettelse af et selvstændigt Luftmini
sterium, er dette endnu ikke blevet til 
noget i De Forenede Stater. Flyve
stridskræfterne er endnu ikke blevet 
slaaet sammen til et selvstændigt Fly
vevaaben, men hører endnu ind under 
Hæren og Marinen, og er henholdsvis 
underlagt Krigsministeriet og Marine
ministeriet. Dertil kommer endvidere 
Kystbevogtningens Flyverenheder, som 
er underlagt Finansministeriet. Naar 
det hidtil ikke er lykkedes at forene 
alle Luftstridskræfter til eet selvstæn
digt Luftvaaben, skyldes det Rivalise
ringen mellem Hær og Marine. Indtil 
1937 var Marinens Flyvevaaben det 
mest dominerende, men efter dette 
Tidspunkt har Hærens Flyvevaaben 
taget Føringen. En vis Grad af Selv
stændighed opnaaede Hærens Flyve
vaaben (U.S. Army Air Corps) i 1935 
ved Oprettelsen af Overkommandoens 
Luftstyrke (General Head Quarters 
Air Force), og i Dag er alle Hærens 
Flyvevaabens Linieenheder direkte 
underlagt Overkommandoens Luftstyr
ke saaledes, at denne helt og holdent 
raader over Flyvevaabnets taktiske og 
operative Anvendelse, medens Uddan
nelse, Materialeanskaffelse og Vedlige
holdelse varetages af Hærens Flyve
vaaben. 

I Begyndelsen af 1940 bestod U.S.A.'s 
Flyvevaaben af følgende Styrker: 

Hærens Flyvevaaben. 
1) Hjemmeluftflaaden, bestaaende af 

3 Brigader paa ialt 10 Bombe-, 7 

Angrebs-, 9 Jager- og 3 Fjern
rekognosceringseskadriller. 

2) !Aniehærens Rekognosceringsstyr
ke, bestaaende af 8 Nærrekog
nosceringseskadriller og 2 Ballon
kompagnier. 

3) Koloniflyvestyrkerne, bestaaende 
af 1 Bombe-, 1 Angrebs-, 2 Jager
og 1 Fjernrekognosceringseskadril
le ved Panamakanalen; 3 Bombe
t Angrebs-, 2 Jager- og 2 Fjern
rekognosceringseskadriller paa 
Hawaiiøerne, og 1 Bombe-, 1 Ja
ger- og 1 Fjernrekognoscerings
eskadrille paa Filippinerne. 

4) 19 Nærrekognosceringseskadriller 
til Raadighed for Nationalgarden 
samt Skole- og Depotstyrker. 

Marinens Flyvevaaben. 
1) 20 Bombe-, Torpedo-, Jager- og 

Rekognosceringseskadriller for-
delt paa 5 Hangarskibe. 

2) 11 Rekognosceringseskadriller paa 
Flaadens Slagskibe. 

3) 2 Bombe-, 2 Jager-, 12 Fjern
rekognoscerings- og 3 Nærrekog
nosceringseskadriller ved Hjem
landets Kyst. 

4) 8 Fjernrekognosceringseskadriller 
ved Panamakanalen og paa Ha
waiiøerne, samt 

5) Uddannelses- og Forsøgseskadril
ler i Hjemlandet. 

Antallet af Luftfartøjer i Eskadriller
ne var for Hærens Flyvevaabens Ved
kommende 13 ved Bombe- og Rekog
nosceringseskadriller og ca. 28 ved Ja
ger- og Angrebseskadriller. Indenfor 
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* District H.Q. 
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" Marine Corps Croup 
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Fol'iclaring til Teksten paa Kartet : ARMY: = Hærens Flyvevaaben. RECON
NAISSANCE SQUADRON: = Rekognosceringse.~kadrille. BOMBARDEMENT 
GROUP = Bombeflyverafdeling. PURSUIT GROUP = Jagerfl11verafdeling. 
TRANSPORT GROUP - Tra11.~portfl11verafdeli11g (til Luftlande- og Faldskærms
tropper). AIR BASE GROUP = Afdelingteknisk Personel paa .lorden. SCHOOL 
= Flyveskole. DISTRICT H. Q. = Luftflaadekommmulo. WING Il. Q. = Fl11uer
brigadelcommando. 

NAVY = Marinens Fl11vruaaben . AIR STATION = Luftmarinestation. MA
RINE CORPS GROUP = Marineflyverbrigade. NA VAL RESERVE BASE = Øuel
.~escentrum for Marinen.~ Fl11vevaaben. AIRCRAFT CARRIER :-c llangar.~ldb . 

Marinens Flyvevaaben var Eskadril
lens Styrke paa henholdsvis 6, 9, 12 
eller 18 Luftfartøjer. 

Med Skole- og Depotluftfartøjer 
fandtes der, iberegnet forældede men 
brugbare Luftfartøjer, ialt 2.500 Luft
fartøjer ved henholdsvis Hærens og 
Marinens Flyvevaahen. En planlagt 
Udvidelse skulde til 1941 bringe Hæ
rens Flyvevaaben op paa 6000 Luft
fartojer og i 1943 Marinen s FlyveYaa
ben op paa 3000 Luftfartøjer. 

Skønt De Forenede Stater i mange 
Henseender har haft en forende Stil
ling paa Flyveteknikens Omraade, har 
dels militære Luflstridskræfters Mate
riel i stor Udstrækning været umoder
ne. Chefen for Hærens Flyvevaaben, 
General Arnold, skulde saaledes i 1940 
være fremkommet med den Udtalel-;e 
overfor et Kongresudvalg, al De Forene
de Stater kun var i Besiddelse af 52 
Krigsluftfartøjer, der ,·ar i Klasse med 
moderne udenlancl~ke. Andre militære 
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Flyvesagkyndige sagde, al ingen ame
rikansk Eskadrille havde Chancer for 
al vinde i en Kamp mod engelske Spil
fire eller Lyske Messerschmitt og Hein
kel. Man gjorde ogsaa gældende, at An
tallet af forskellige Typer var all for 
stort, og at Flyvevaabnet var organise
ret paa utidssvarende Maade, fordi det 
ikke var en selvstændig Del ar Krigs
magten. 

Sidstnævnte Punkt har man søgt at 
raade Bod paa under den Nyorganise
ring, der for Tiden finder Sted, idet 
man den 10. April 1!l41 har udnævnt 
en l nderstatssekretær for Luftkrigs
foreisen (under Krigsministeriel). 
Samtidig er Hærens Flyve\'aaben ble
vet indskrænket til at være et Organ 
for Administration, Uddannelse og 
Veclligeholclelse, medens samtlige ope
raliYe Enheder; som før nævnt, er ble
vet underlagt Overkommandoens Fly
vevaaben. 

Siden Udbruddet ar Krigen i Europa, 

og lige siden den amerikanske Oprust
ning paabegyndtes, har der været 
nævnt saa mange fantastiske Tal om 
denne Oprustning, der i særlig Grad 
omfatter Flyvevaabnet. Præsident 
Roosevelt har stillet Krav om en S~yr
ke paa 50.000 Luftfartøjer i 1. Linie og 
en Aarsproduktion af lignende Stør
relse. Naar man imidlertid tager Hjæl
pen til Storbritannien i Betragtning, 
der skal gaa frem for all andet, kan 
det vist nok blive vanskeligt at opfyl
de disse Krav. At man tilstræber at naa 
en meget stor aarlig Produktion, er 
imidler tid udenfor al Tvivl, og en ar 
de mange Talsmænd herfor er r. Eks. 
i\lajor Al Williams, der i sin nylig ud
komne Bog >Airpower« fortæller, at 
clet tyske Luftvaaben allerede for nog
le Aar s iden regnede med meget store 
Produktionstal for at kunne holde sin 
Luftstyrke vedlige, idet man regnede 
en Jagers Levetid til 24 Flyvetimer og 
en Erstatning af det krigs mæssige 
Flyvemateriel paa 90 pCI. pr. l\[aaned. 

Til en Begyndelse fastlagde man en 
2-Aarsplan, der skulde være gennem
ført til Juli 1942. I Løbet af denne Pe
riode - fra Juli 1940 til Juli 1942 -
skulde der leveres 19.000 Luftfartøjer 
til Hærens Flyvevaaben (Overkom
mandoens Flyvevaaben), 7000 til Ma
rinens Flyvevaaben og 15.000 til Stor
britannien. Disse 41.000 Luftfartøjer 
omfattede baade Frontluftfartøjer samt 



Skole- og Træningsluftfartøjer, og der
fra og til de 50.000 Frontluftfartøjer, 
som Præsidenten har forlangt, er der 
et stort Spring. I heldigste Fald vil del
le Tal maaske kunde naas i 1944. En 
amerikansk Kilde hævdede i Mart~ 
1941, at det vilde være et >industrielt 
Vidundere:, hvis Amerika i Juli 1942 
kunde fremvise en Luftstyrke paa mel
lem 20.000 og 30.000 Luftfartøjer. 

Efter alt at dømme synes den ameri
kanske Generalstab paa nuværende 
Tidspunkt at se mindre paa en stor 
Frontstyrke end paa en høj Produk
tionskapacitet. Trods alle alarmerende 
Rygter er de1· nemlig ingen i U.S.A., 
<ler for Alvor regner med en >Inva
sion«. Oprustningsprogrammet skal i 
første Række sikre, al Flyvemaskine
industrien kan producere noget. 

Hvad l\larinens Flyvevaaben angaar, 
skal Vægten hovedsagelig lægges paa 
Ansku ffelse af Flyvebaade, der skal 
.,;tationeres langs Kysten og paa Støtte
punkter i Atlanten og Stillehavet, samt 
paa Luftfartøjer til Brug om Bord i 

Luftf artf orsi kringe r 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

Hangarskibe. Den amerikanske Flaadc 
tæller i Øjeblikket 6 Hangarskibe, 
hvoraf de fire er stationeret i Stille
havet og de to i Atlanterhavet. Andre 
12 Hangarskibe er under Bygning eller 
bestilt, og af denne nye Serie ventes 
det første Skib at blive færdig i inde
værende Aar, medens det sidste skal 
være klar til Brug i 1947. Desuden yder 
l\larinen ret betydelige Tilskud til Byg
ning af Handelsskibe, der i givet Fald 
let kan ændres til Hangarskibe. 

Hærens FJyvevaaben (ikke Over
kommandoens) udøver sin Uddannel
sesvirksomhed indenfor tre Øvelses
omraader: Vestkysten (Kommando
sted: l\foffell Field, Kalifornien), Syd
østkysten (Kommandosted: Maxwell 
Field, Alabama) og Golfkysten (Kom
mandosted: Randolp Field, Texas). 
Indenfor hvert af disse Omraader fin
des et stort Antal militære og civilt> 
Flyveskoler samt tekniske Skoler. 

Overkommandoens Flyvevaaben, der 
direkte er underlagt Generalstaben, er 
i taktisk Henseende ligestillet med de 
fire Hærgrupper. Det er fordelt paa 
fire Luftkredse (Air Districts): den 
nordøstlige, nordvestlige, sydøstlige og 
sydvestlige. Flyvestyrkerne indenfor 
hver af disse Luftkredse skal for 
Fremtiden benævnes Luftflaader; de 
fire Luftflaader skal kaldes for hen
holdsvis 1., 2., 3. og 4. Luftflaade. Hver 
af Luftf!aaderne skal inddeles i et 
Bombekommando og et Jagerkom
mando. 

Ifølge det foreliggende Forslag skal 
de fire Luftflaader ialt bestaa af 17 
Flyverbrigader (Wings), d. v. s. 7 tun
ge og mellemtunge Bombebrigader, 7 
Jagerbrigader og 3 lette Bombebriga
der (til Samarbejde med Hæren). Fly-
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verbrigaderne kommer til at bestaa af 
55 til 250 Luftfartøjer (afhængig af 
Typen), og de sammensættes af to til 
fire Fyverafdelinger (groups) En Fly
,·erafdeling skal omfatte fra 26 til 80 
Luftfartøjer.' Hver Bombeafdeling faar 
tildelt en Rekognosceringseskadrille. 
Eskadrillen (squadron) skal bestaa af 
fra 5 til 25 Luftfartøjer (afhængig af 
Typen). 

Foruden Hjemlandets Flyvestyrker 
skal Overkommandoens Luftvaaben 
ogsaa have Komandoen over Luftstrids
kræfterne paa Hawaii og ved Panama
kanal-Zonen. 

Med Hensyn Lil de Enheder af Over
kommandoens Flyvevaahen og Mari
nens Flyvevaaben, som skal statione
res paa de nye Baser i Atlanten og 
Stillehavet samt paa Filippinerne og i 
Alaska, er der ikke blevet offenliggjort 
nogle Detailler. 
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Den tomotorede Kampflyvemaskine med Tandem::Motorer 
I Dag mere end nogensin

de drøftes Spøcgsmaalet om, 
hvordan Jagere og Bombe
luftfartøjet kan opnaa den 
størst mulige Hastighed, uden 
at det gaar ud over Luftfar
tøjernes andre Egenskaber. 
Den kendte, franske l\Iarine
Chefingeniør C a m i I I e 
H o u g e r o n skriver bl. u. 
herom: 

EN meget lovende Løsning ligger i 
Udviklingen af et tomotoret Kamp

luftfartøj med Motorerne anbragt i 
Tandem i Kroppen. Denne Anordning 
med to Motorer i Tandem, og to mod
sat løbende Propeller, er i og for sig 
gammel. Den stod sin Prove, da Italie
neren Agello for adskillige Aar siden 
satte Hastighedsrekord med Ponton
luflfartøjet l\lacchi M. C. 72. 

Der er ingen Tvivl om, at denne 
Løsning er fordelagtig set fra et rent 
teknisk Standpunkt. Naar et Ponton
luftfartøj, der ~r en saa uegnet Luft
fartøjstype til meget store Hastigheder, 
var Landflyvemaskinerne overlegen, 
saa beviser det, at Tandem-Anordnin
gen byder paa meget store Fordele. I 
Sammenligning med den traditionelle 
Bygning af tomotorede Luftfartøjer, 
saa formindsker Tandem-Anordningen 
Luftfartojets totale skadelige Modstand, 
navnlig hvor der er anvendt to Motor
kroppe. Sammenligner man Tandem
Anordning·en med det eenmotorede 
Luftfartøj af samme l\Iotorydelse, saa 
viser det sig, at Anbringelsen af de to 
Motorer indenfor samme Kroptværsnit 
er mulig uden nævneværdig Forøgelse 
af Modstanden. Sammenligner man 
igen et tomotoret Luftfartøj med to 12-
cyl. V-Motorer i Tandem med et een
motoret Luftfartøj med en 24-cyl. 
X-Motor med samme Cylindervolumen, 
saa viser det sig, at prejningsmomen
tet taler til Fordel for Tandem-Anord
ningen; endvidere er denne Indbyg
ningsmaade gunstigere for Propelvirk
ningsgraden, der er et af de vanskelig
ste Problemer for Luftfartøjer med 
stor Hastighed og Ydelse. Den samlede 
Virkningsgrad af to coaksiale modsat 
løbende Propeller er større end den, 
der svarer til een Propel af stor Dia
meter, og den slaar ogsaa over Propel
len med flere Blade. Om Tandem-An
ordningen kan endvidere siges, at kun 
en mindre Del af Planet udsættes for 
Propelstrommen samtidig med, at den 
letter Anbringelsen af Propellen saa 
langt fremme som muligt foran Pla
nets forreste Kant. 
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De, der paa en Luftfartsudstilling 
har set en Heinkel 70 midt imellem 
forældede Biplaner og Luftfartøjer 
med højtliggende Bæreplan, repræsen
terende en tidligere militær Udvik
lingsretning, behøvede ikke at være i 
Besiddelse af særlig stor Skarpsindig
hed for at kunne sige, at dette Post
luftfartøj en skønne Dag vilde blive 
Forbilledet for alle eenmotorede Luft
fartøjer. Den samme Betragtning kun
de Udstillingsgæsten med lige saa stor 
Ret gøre gældende med Hensyn til Ud
viklingen af tomotorede Luftfartøjer, 
naar han saa paa det ikke mindre højt
udviklede Pontonluftfartøj Macchi 
M. C. 72. Hvorfor blev saa lovende 
Konstrnktioner ikke ført videre? 

Dengang kunde man anføre to Grun
de herimod, der begge imidlertid ikke 
længere holder Stik. 

Man har vist aldrig nogen Sinde væ
ret saa enige om at beundre Resultatet 
af en Konkurrence som efter det 
Schneider-Løb, hvortil l\facchi M. C. 
72 var blevet konstrueret. Man fejrede 
dets Konstruktør og dets Fører; men 
samtidig underkendte man til Gengæld 
Betydningen af Luftfartøjer og l\foto
rer, der kunde præstere saadanne Ydel
ser. Hvad skulde man ogsaa med Ha
stigheder paa 700 km /T og 1500- 2000 
HK. Benzinslugere, naar Luftvaabnet 
dengang erklærede sig tilfreds med de 
Hastigheder paa 300--400 km/T, som 
kunde opnaas med cle 650 HK. Moto
rer? Hvor mange Flyvere kunde mon 
starte og lande med Flyvemaskiner, 
hvis Planbelastning laa over 200 kg/m2? 

I Dag gør Motorstørrelser paa 1500 
HK. eller 2000 HK. ikke noget særligt 
Indtryk paa nogen. l{ampflyvemaski
ner - som den tomotorede Maskine 
B-26 - siges at have Planbelastninger 
paa 220 kg/m~. Konstruktørerne af for
skellige .Jn·gertyper praler med at have 
naaet 700 km /T. Man ved, at der i Dag 
er Titusinder af Flyvere, der ivrigt 
venter paa at komme til at flyve den 
tomotorede Jager Lockheed P-38 eller 
Kampflyvemaskiner med 24-cyl. Moto
rer af Daimler-Benz eller Rolls-Royce 
Typer. 

Hvad Hastighed og Stigehøjde an
gaar, er der ingen Type, der kan ham
le op med det tomotorede Tandem
Luftfartøj. Det er hurtigere end det 
eenmotorede, fordi det i en Krop med 
samme Tværsnit rummer den dobbelte 
HK.-Y delse, og det er hurtigere end 
det flere-motorede Luftfartøj, fordi det 

har mindre Frontmodstand. For en gi
ven Planbelastning fører den større 
vandrette Hastighed ogsaa en større 
Tophøjde med sig. 

Fordi det tomotorede Luftfartøj med 
Tandem-Motorer kan undslippe et Ja
gerforsvar i Kraft af Hurtighed og 
Tophøjde, behøver det ikke ogsaa at 
være Jagerne overlegen med Hensyn 
til Manøvreevne. Men netop paa dette 
Punkt er Tandem-Luftfartøjet andre 
fleremotorede Typer overlegent. Hvad 
Masse angaar, er den eenmotorede 
Jager ganske vist alle andre Flyvema
skinetyper overlegen, idet den Hurtig
hed, hvormed Retningsændringen fin 
der Sted, er afhængig af Luftfartøjets 
Vægt: Jageren, der vejede 1200 kg, var 
hurtigere til at manøvrere end Nu
tidens Jager paa 2500 kg, og denne vil 
atter være hurtigere i Manøvrerne end 
Fremtidens Jager paa 4000 kg. Men det 
tomotorede Luftfartøj med Tandem
Motorer er i det mindste gunstigere 
stillet vægtmæssigt set end de Luftfar
tøjer, hvor Motorerne ligger paa hver 
Side af Kroppen; Trægbedsmomentet 
ved Drejninger omkring Z-Aksen (lod
ret Akse) og X-Aksen (Længdeakse) 
paavirkes ikke i ugunstig Retning af 
nogen Motorer, der ligger langt fra 
hinanden; ved samme total Motor
ydelse er Luftfartøjet med Tandem
Motorer endog hurtigere til at manøv
rere end det eenmotorede, fordi de to 
12-cyl. V-Tandemmotorer ligger i 
umiddelbar Nærhed af Luftfartøjets 
Tyngdepunkt. Derved skabes et min
dre Trægbedsmoment i Forhold til et 
Luftfartøj med en 24-cyl. Motor i 
Kroppens Næse. 

Tandem-Anordningen i tomotoreåe 
Luftfartøjer har ikke været Genstand 
for tilstrækkelig Opmærksomhed fra 
Luftvaabnets Side, idet man ikke har 
været tilstrækkelig klar over de flyve
mæssige Ydelsers Betydning for Bom
beangreb om Dagen. Man overvurde
rede visse af Flyvemaskinens Egenska
ber. Tandem-Anordningen for tomoto
rede Luftfartøjer egner sig for Bombe
luftfartøjer og Jagere, for 12-cyl. 
V-Motorer og for 24 cyl. X- eller H-Mo
torer. Naar den første Konstruktion 
med en Tophastighed paa 750- 850 
km/T en skønne Dag kommer frem, saa 
vil den tvinge alle Konstruktører til 
Eftertanke. Om denne Udvikling vil 
ske saa hurtigt, at den vil kunne faa 
Indflydelse paa den nuværende Krigs 
Operation, er vel nok et Tvivlsspørgsmaal. 



Oberstløjtnant L. Bjarkov 
50 Aar 

CHEFEN for Hærens Flyvertroppers 
tekniske Tjeneste, Oberstløjtnant L. 

Bjarkov, fyldte den 7. Juni 50 Aar. 
Oberstløjtnant Bjarkov er den ældste 
af de aktive Flyvere herhjemme. Han 
blev Elev ved Hærens Flyveskole i Ef
teraaret 1916, fik Militærflyvercerti
fikat i 1917, var til Videreuddannelse 
i det franske og italienske Flyvevaa
ben ( og senere ved det engelske Royal 
Air Force), blev udnævnt til Løjtnant 
i 1921, Kaptajn i Flyvertropperne 
1932, Oberstløjtnant og Chef for Sjæl
landske Flyverafdeling i 1937 og blev i 
1940 ansat som Chef for Flyvertrop
pernes tekniske Tjeneste. 

Oberstløjtnant Bjarkov har været 
aktiv Flyver i alle de mange Aar, der 

Oberstløjtnant L. Bjarkov. 

er gaaet, siden han kom til Tjeneste 
paa Flyveskolen. Og han har holdt ar 
at flyve - og han kan flyve. Ved tal
rige Flyveopvisninger, baade i Udlan
det og herhjemme, har han vist en 
Kunstflyvning, der staar paa Højde 
med det bedste, der overhovedet kan 
præsteres. Paa et meget tidligt Tids
punkt var han levende interesseret i 
Udbredelse af Kendskabet til Flyv
ning, og denne Interesse har han holdt 
vedlige gennem Aarene. Oberstløjtnant 
Bjarkov har bl. a. i flere Aar været 
Medlem af Det Kgl. Danske Aeronauti
ske Selskabs Bestyrelse, og har her ud
rettet et stort Arbejde for dansk Pri
vatflyvning, og han har sin store An
del i, at det er lykkedes Selskabet at 
samle hele den danske flyvebegejstrede 
Ungdom. 

SVERIGES LUFTOPRUSTNING 

Den svenske Jaaer J. 9 (Seversky E.P.-1). 

IFØLGE Forsvarsordningen af 1936 
blev det svenske Flyvevaaben udvi

det ret betydelig, og der blev lagt en 
Syvaarsplan til Gennemførelse af Ny
ordningen. Der blev oprettet syv krigs
mæssige Flyverafdelinger (Flotiljer), 
F 1, F 2, F 3, F 4, F 6, F 7 og F 8, samt 
en Uddannelses-Flyverafdeling (F 5), 
og efterhaanden skulde der ialt indgaa 
250 Krigsluftfartøjer og 80 Skoleluft
fartøjer i Nyorganisationen. Af Krigs
flyverafdelingerne var een Jagerafde
ling (F 8), to tunge Bombeafdelinger 
(F 1 og F 7) udstyret med tomotorede 
Bombere, to lette Bombeafdelinger 
(F 4 og F 6) udstyret med eenmoto
rede Bombere, F 2 var en Marine
flyverafdeling udstyret med Rekog
noscerings- og Torpedoluftfartøjer, 
og F 3 var beregnet til Samarbejde 
med Hæren og var udstyret med een
og tomotorede Rekognosceringsluft
fartøjer. 

Flyverafdelingen bestod af en Afde
lingsstab og 3 Eskadriller (Divisio
ner); hver Eskadrille bestod af 3 
Grupper a 3 Luftfartøjer. Personellet 
skulde ialt bestaa af 255 Officerer, 340 
Reserveofficerer, 175 Underofficerer, 

126 civile Tjenestemænd (Flyveinge
niører, Værkmestre, Haandværkere 
m. fl.) samt 1.015 fast ansat Mandskab. 
Den værnepligtige Styrke skulde aar
ligt være 2.425 Mand. 

Da Krigen kom, var man klar over, 
at Syvaarsplanen ikke blot maatte frem
skyndes, men at den ogsaa maatte ud
vides, og det er allerede sket i nogen 
Grad. I Løbet af · 1940 oprettedes to 
nye Jagerflyverafdelinger, der skulde 
stationeres ved de to Byer, der i Stør
relse kommer nærmest efter Stock
holm. Fornylig er det officielt blevet 
meddelt, at der er oprettet en ny Fly
verafdeling med Station ved Nyko
ping. Den har faaet Betegnesen F 11. 
Dens Opgave er Fjernrekognoscering, 
og dens Materiel bliver Luftfartøjer af 
en Type, der svarer til mellemtunge 
Bombere, 

Endvidre er der blevet oprettet en 
Bombeflyveafdeling F 12, der faar 
Garnison i Kalmar. Flyverafdelingens 
Materiel bliver af indenlandsk Kon
struktion. 

Endelig bliver der oprettet en Fly
vebase i Luleå i Lighed med den, der 
allerede findes i Boden. 

------ =, §A\~IILIEIBll~ID 
til "F L VV" 

Hurtig Indheftning - Let Oplukning 
PRIS Kr. 2.50 

"F L YV 11 s Samlebind betyder Orden 
og Besparelse - Bladet kommer straks 
paa Plads, og Udgiften til Indbinding af 
de løse Blade ved Aargangens Afslutning 

undgaas. 

Faas I enhver Boghandel eller fra FLYV's Ekspedition, Vesterbrogade 60, København V, 
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fløj allerede 

1911. 
Siden den Tid 

har han uafbrudt arbejdet 

for Flyvningen. I Aaret 1919 

startede han det første tyske Firma for 

FLYVEMASKINE
MATERIEL 

af enhver Art. 

Som Følge af et mere end 30-aarigt 
Fagkendskab er hans Navn en Ga

ranti for det Materiel, han leverer. 

De bliver hurtigt og billigt betjent. 

Skriv efter et Tilbud. 

.A.UTDFLUG BERLIN-
INH.GERHARDSEDLMAYR TEMPELHOF 

BØGER OM FLYVNING 
Flygning, indb. i Lærred, C. E. Holmquist. . . . Kr. 12.35 

Jørn Ulrich: 
Døden har Vinger ....... Kr. 5.75, indb. Kr. 7.00 

Saa flyver vi - . . . . . . . . . . . . . indb. Kr. 10.00, heft. 8.50 
Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen m. Il. 

Haandbog for Flyvere li (Motorer) ........... Rr. 5.75 
Af Civilingeniør S. A. Jaensson. 

Die Luftmlichte der Welt. Smukt Billedværk 
med de forskellige Landes Flyvemaskin-
typer, heftet.... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . Kr. 7.75 

Die Deutsche Luftwaffe. Samme Udstyr som 
ovenstaaende. Skildrer det tyske Lullvaa-
ben i pragtfulde Billeder, heftet ........ Kr. 7.75 

A. Felgiebel: 
Benzinmotoren fi.ir Flugmodelle und ihr 
Selbstbau (Ny Udgøa,e) .............. Kr. 6.75 

Bøgerne leveres omgaaende fra 

.FLYV0 s Ekspedition - Vesterbrogade 60 - København V • 
Udenlandske Bøger forskrives paa hurtigste Maade. 

Ellehammer fylder 70 Aar 

DEN 14. Juni fejrede Europas første 
•Flyver, Jacob Christian Ellehammer, 

sin 70-aarige Fødselsdag og var i Da
gens Anledning Genstand for stor Hyl
dest fra mange Sider. Ellehammers 
Navn blev berømt, da han den 12. 
September 1906 foretog den første 
Flyvning i Europa. Han arbejdede ef
ter sine egne Ideer, han byggede sine 
egne Flyvemaskiner til Forsøgene og 
sine egne Motorer, og efter flere Aars 
Slid lykkedes det ham ogsaa at faa sin 
Maskine i Luften - først af alle her i 
Europa. 

Ellehammer, der er Æresmedlem af 
Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab 
og af Foreningen Danske Flyvere, blev 
hyldet af en Deputation fra hver af de 

BOGANMELDELSE 
»Jeg var Sovjetflyver« af Vladimir Uui

shevsky. P. Haase og Søns Forlag, Kø
benhavn. 269 Sider. Oversat fra Engelsk 
efter •Red Pilot • af Ivar Gudme. 

Til Trods for mange andre Arbejder 
har Flyvningen dog været Elleham
mers Kælebarn de sidste femogtredive 
Aar. De første Aar efter 1906 var han 
særlig virksom med sine Flyveekspe
rimenter. Han hyggede båade Flyve
maskiner og Flyvemotorer, og hans 
luftkølede, stationære Stjernemotor 
var langt forud for sin Tid. Først man
ge Aar senere begyndte de store l\Io
torfabriker at bygge Motorer efter 
:,amme Princip, og et amerikansk Blad 
kunde derfor med rette for nogle Aar 
siden skrive, at Ellehammer var Fader 
til Stjernemotoren »Whirlwind«, der førte 
Charles Lindbergh over Atlanterhavet. 

J. C. Ellehammer. 

to Foreninger. Paa Aeronautisk Sel
skabs Vegne overbragte Formanden, 
Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen og 
Oberstinde Harriet Førslev en Lyk
ønskning, og for Danske Flyvere gra
tulerede Formanden, Oberst Tage 
Andersen og Oberstløjtnant C. C. Lar
sen. 

Forfatteren er Husser, har lært at flyve 
i Rusland under Kommunistregimet, og 
er flygtet fra Landet, fordi hans kritiske 
Indstilling overfor Kommunisll}en og 
Kommisærerne skaffede ham Vanskelig
heder med den almægtige Ogpu. Skønt 
han ikke tilhører Partiet, lærer han al 
flyve, bliver først Militærflyver og senere 
Trafikflyver, men erklæres for •politisk 
og moralsk uegne t<. Og saa begynde1· 
hans Vanskeligheder for Alvor. Han leder 
efter Arbejde, og faar forskellige Job, 
men intet vil rigtig lykkes; han er jo 
• ikke politisk egnet<. Han mistænkes og 
forfølges alle Vegne; hans Fader arreste
res, hans Moder forvises - og Lil Slut 
lykkes det ham at flygte ud af det saa
kaldte •forjættede Land•. 

Unischevsky fortæller om den vældige 
røde Luftflaade, hvis Størrelse er bedre 
end dens Kvalitet, og de Vilkaar, hvor
under Arbejdet udføres og Livet leves, er 
med et mildt Udtryk ikke tiltalende i 
vesteuropæiske Øjne. Hans Skilrlring af 
de politiske Organisationers altovervæl
dende Indflydelse og Magt er ufattelig 
efter vore Begreber. Hvis alt det, Forfat
teren fortæller om sovjetrussiske For
hold og Levevilkanr, er sandt, sna er 
Landet et Sted, hvor man ikke kan øn
ske sin værste Fjende at bo. 
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NYT FRA VERDEN 
Berømt tysk Skoleluftfartøj. 

ARADO-Flyvemaskinefabrik raader 
over en mangeaarig Erfaring paa 

Bygningen af ydedygtige Skole- og 
Træningsluftfartøjer. Allerede i 1932 
fremkom den kendte Skoleflyvema
skine Ar 66, en Type, der efter Ver
denskrigen er blevet bygget i det stør
ste Antal af alle Skolemaskiner. Endnu 
kan man efter de mange Aars Forløb 
finde denne Type i Brug rundt om paa 
Øvelsesflyvepladserne. Der er ikke 
mange Flyvere i Tyskland, som ikke 
kender den, og som ikke har fløjet den. 
Den tekniske og aerodynamiske Ud
vikling, der har fundet Sted paa Flyve
maskinebygningens Omraade, og navn
lig de moderne Frontflyvemaskiner,; 
store Hastighed, kræver ogsaa at Skole
maskinerne følger med Tiden. 

Af den Grund fremkom Ar 66's Ef
terfølger, Helmetalluftfartøjet Ar 96, 
hvis gode Præstationer og mange
artede Anvendelsesmulighed til Ud
dannelsesbrug for de flyvende Besæt
ninger gjorde den til Stangard-Øvel
sesluftfartøj, ikke blot indenfor del 
tyske Luftvaaben, men ogsaa i andre 
Landes Flyvevaaben. 

Hostaaende Billede viser Ar 96 
udenfor Monteringshallen, klar til Af
leveringsprøve. Denne Type har saa 
gode Flyveegenskaber, at den egner 
sig særlig godt til Træning af de Be
sætninger, der skal gøres fortrolige 
med Brugen af de ydedygtige Front
flyvemaskiners mange tekniske Ind
retninger. 

Ved den aerodynamiske Udform
ning er man gaaet ud fra den Betragt
ning, at det gjaldt om at bygge el 
Luftfartøj, der med en økonomisk Mo
torydelse havde den størst mulige Ha
stighed, og som samtidig var i Besid
delse af de Flyve- og Landingsegen
skaber, der kræves af et Begynderluft
fartøj. Det gælder om, at Typen bliver 
det rigtige Overgangsled til Frontluft
fartøjet. 

Før Krigen var Navnet >Arado« ikke 
blot fremme i Fagpressen, men ogsaa 
i Dagspressen og illustrerede Blade, og 
Aarsagen hertil var de Verdensrekor
der, som blev sat med Sports- og Rej
seluftfartøjet Ar 79, der blev aner
kendt over hele Verden som det føren
de Luftfartøj indenfor sin Klasse. 
Langdistancerekorder, Hastighedsydel
ser ved internationale Stævner, Før
stepræmier for Præcision og smukt 
Arbejde samt Rejseflyvninger over 
den halve Jord bevirkede en meget 
stærk Efterspørgsel efter denne Arado
Type. 

Douglas B-19. 

OM Understellet paa Kæmpebombe
ren Douglas B-19 foreligger der 

følgende Vægtangivelser: Hvert af de 
to Hovedunderstelsben vejer 908 kg; 
hvert af Landingshjulene har en Vægt 
paa 1225 kg; d. v. s. at hele Understel
let (uden Næsehjulet) ialt vejer 4500 
kg. Understelsbenenes hydrauliske 
Støddæmpere kan hver rumme 77 Li
ter Olie. Af særlig Interesse er en An-

Del beromle Skoleluftfartøj Arado Ar 96 B. 
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DERUDE 
ordning, der skal bibringe Landings
hjulene en vis Rotationshastighed for 
at formindske det Slid paa Hjulene, 
der ellers vilde forekomme i Landings
momentet som Følge af den store Mas
se, der skal sættes i Bevægelse. 

Sverige køber Flyvemateriel 
i Italien. 

DET svenske Flyvevaaben har købt 
ti italienske Rekognosceringsluft

fartøjer af Typen Caproni 313 S; de er 
udstyret med to Isotta Fraschini Delta 
RC 35 I Motorer paa 650 HK. 

Civilflyvningen i U.S.A. 

DEN amerikanske Civilluftfart kan 
opvise følgende Tal for Aaret 

1940: 

Ved Aarets Udgang var der 63.113 
Indehavere af private Flyvecertifika
ter af forskellig Klasse; pr. 1. Januar 
1940 fandtes der kun 31.264, saa Frem
gangen i Aarets Løb havde været 
31.849; i Begyndelsen af 1939 var der 
kun 22.983 og i Begyndelsen af 1938 
ikke færre end 17.681. Ved Slutningen 
af 1940 havde 17.351 civile Luftfar
tøjer Luftdygtighedsbevis; ved Slut
ningen af 1939 var der kun 12.829 og 
ved Slutningen af 1938 ca. 10.000. 

I Løbet af Aaret 1940 fløj de ameri
kanske Sportsflyvere ca. 350 Millioner 
Kilometer; herunder forekom 231 Fly
veuykker, hvorved lait 356 Personer 
mistede Livet (196 Flyvere, 138 Flyve
passagerer, 13 Flyvelever og 9 Mand af 
Personale paa Jorden). 

Svensk Luftrute til England. 

EFTER hvad det svenske >Flygtid
ningenc meddeler, har Svenska 

Lloyd oprettet et Luftfartselskab un
der Navnet Svenska Aero Lloyd Aktie
bolag. Naar Forholdene tillader det, 
vil det nye Luftfartselskab aabne en 
Luftrute mellem Goteborg og London. 

Det finske Luftfartsselskab 
supplerer sin Flaade. 

DET finske Luftfartselskab Aero 0 /Y 
har nylig købt to Trafikluftfar

tøjer af Typen Douglas DC-2. Maski
nerne, der er købt af det tjekkiske 
Luftfartsselskab CLS, skal bl. a. ind
sættes paa Petsamo-Ruten. 



NYE SVÆVEPLANTYP·ER 

Det schweiziske Svæveplan >Spyr IV«. 

AT Svæveflyvningens Hjemland Tysk
land ogsaa paa Konstruktionernes 

Omraade indtager Førerstillingen, er 
en Kendsgerning; det kan dog sikkert 
alligevel have Interesse at stifte Be
kendtskab med andre Landes Svæve
plantyper og derved erfare, dels at 
andre Landes Konstruktører har taget 
godt ved Lære af Læremesteren, og 
dels at de kan gaa deres egne Veje. 
Fra Sverige har vi ogsaa erfaret, at 
Svæveflyvningen især i den senere 
Tid har opnaaet stor Udbredelse, og 
det vil sikkert ikke vare længe, førend 
vi ogsaa derfra vil se nye Konstruk
tioner. 

Vi bringer her en Beskrivelse af tre 
nye Svæveplaner, der sikkert vil inter
essere danske Svæveflyvere, selv om 
de af flere Grunde ikke har Mulighe
der for at kunne bygge dem. 

Schweizisk Rekordsvæveplan 
»Spyr IV«. 

Den bekendte schweiziske Spyr
Række I- III (Konstr. Ing. Hug) er nu 
blevet udvidet med en ny interessant 
Type Spyr IV. Det mest iøjefaldende 
ved dette Svæveplan er dets Vinge
form, der minder en Del om det i sin 
Tid saa kendte >Groenhoff-Fafnirc. 
Med denne Vingeform er der opnaaet 
en god Tværstabilitet og tilfredsstil
lende Vendighed, to Ting, der for det 
meste er afhængige af hinanden. 

Olympia Byggeforskrifterne, med 
deres større Krav til Styrke, er i dette 
Svæveplan overholdt. Den deraf betin
gede Mervægt gav større Fladebelast
ning, og dermed større fordelagtig Ha
stighed. Som alle Spyr Typer har og
saa den nye Spyr IV en Trepunkts
befæstigelse for Vinge-Kroptilslutnin
gen. Set forfra danner Vingebjælkebe
slagene og Kroppens Overkant en sta-

tisk bestemt Trekant. Derfor behøves 
kun tre Bolte i Stedet for de sædvan
lige fire. Endvidere har man bibeholdt 
Delingen af Vingeripperne i Næserip
pe og Halerippe for at faa den nød
vendige Byggehøjde for Bjælken. Fø
rersædet er takket være et noget større 
Kroptværsnit meget bekvemt, ligeledes 
byder Hætten tilstrækkeligt Udsyn; 
man kan endog se Vingespidserne. 
Ved Aftagelse af Ryglæn, Førersæde 
og Fodbræt kan alle Styreorganer let 
kontrolleres. Paa Krophovedspantet 
befinder sig alle Beslag for Rorbetje
ning og Styrtbremser. Førersædet er 
forlænget bagud, saaledes at Faldskær
men hviler paa Værktøjs- og Barometer
kassen. Trimklap findes paa Højderoret. 

Spændvidden er 16,4 m, Længde 
6,52 m, Tornvægt 160 kg, Lasteevne 
100 kg, Bæreflade 13,6 m' , Synkeha
stighed 0,58 m/sek ved 62 km/t, og 2 
m/sek ved 120 km/t, Glidevinkel 1 :30, 
Maximalhastighed med Bremser 200 
km/, Sikkerhedsfaktor 10 og ved Styrt
flugt 5 : ved 220 km/t. 

Italiensk Dværg-Rekordsvæ\'eplan 
»S Ambrogio II«. 

Italien møder med et Dværgrekord
svæveplan >S Ambrogio Ile, der er be
mærkelsesværdig ved sin lille Spænd
vidde (10,26 m) og sin Prisbillighed, 
idet Svæveplanet er meget simpelt 
konstrueret for derved at opnaa Ned
sættelse af Byggetiden og dermed Byg
geomkostningerne. I Stedet for Knæk
vinger er Vingerne forsynede med 
ringe V Form. Balanceklapperne har 
Differentialstyring og Stabilisator og 
Højderor er aftagelig. 

Spændvidden er 10,26 m, Længde 
4,85 ro, Bæreflade 9,4 m2, Tornvægt 90 
kg, Lasteevne 7f, kg, Synkehastighed 
0,8 m/sek, Glidetal 1 :22,3. 

Amerikansk Overgangssvæveplan 
»Briegleb B. G,-6«. 

En Fabrik i Kalifornien har frem
stillet et Overgangssvæveplan .>B.G.-6<, 
der, efter Beskrivelserne, er meget al
sidigt anvendeligt, idet det baade kan 
anvendes for Begyndere og for Videre
komne til bedre Typer. 

>B.G.-6 c er forsynede med alle tæn
kelige Finesser, saasom Bremseklap
per, Start- og Landehjul med Bremse, 
Trimklap, Trimvægte for nøjagtig Ud
vejning før Starter, let tilgængelig Ud
løser, og hvad der giver Føreren en 
yderligere Sikkerhed, Slæbekablets Ring 
er synlig for Føreren under hele Slæbet. 

Kroppen har ovalt Tværsnit og er 
opbygget af elektrisk svejsede Staal• 
rør, og alle Kropdele, hvortil der stil
les større Fordringer, er af Chrommo
lybdænstaal. Underdelen af Kroppens 
bageste Del er hævet for Beskyttelse 
ved Landinger i vanskeligt Terræn. 
Førersædet er rummeligt, og i venstre 
Side sidder et fælles Haandtag til Hjul
bremse og Udløser, og i højre Side 
sidder Betjeningshaandtaget til Trim
klappen. 

Højderor og Balanceklapper betje
nes gennem Træk- og Stødstænger. 
Stabilisator og Højderor er elliptisk og 
udført i Diagonal-Staalrørskonstruk
tion, og alle Styreledninger er direkte 
tilgængelige for Eftersyn og Smøring. 

>B.G.-6c er meget stabil selv i uro
ligt Vejr, og viser ingen Tilbøjelighed 
til Udskridning selv i overtrukket Til
stand. Den lander med fuld Last og 

Det amerikanske Svæveplan 
>Briegleb B.G.-6.c 
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Daab og Indvielse af Stamgruppens Svæveplan 

SØNDAG den 8. Juni indviedes Stam
grnppcns >DFS-Olympia • ved en lille 

Sammenkomst i Nordsjælland. 
Ved 14-Tidcn truk en Del af Slamgrup

pens Medlemmer del elegante Svæveplan 
ud i Solskinnet paa Grønsværcl, hvorefter 
Formanden for Slamgruppen, Hr. Fahri
kanl E. Hofl'-Hansen, trnadte frem Lil del 
og holdt en meget smuk Tale, idel han 
først og fremmest rettede en varm Tak 
til Hr. Direktør Per Rønberg, som skæn
kede os Svæveplanet, og som havde været 
saa venlig at komme til Stede ved Daabcn. 

Formanden gennemgik clcrnæst Svæve. 
planets Data. Som bekendt skænkede Di
rektør Per Hønbcrg Dansk Svæveflyver 
Union denne storstilede Gave allerede i 
1939, for de rved at gøre del muligt for 
Danmark at blive repræsenteret vecl 
Olympiaden, der skulde have fundet Sted 
i Finland i 1940. Svæveplanet skulde ved 
denne Lejlighed have været fløjet af 
Løjtnant Fritz Hasmussen, vor bedste 
Svæveflyver, den eneste Dansker, der var 
Indehaver af det internationale Sølv-C
Diplom. 

Men saa kom Krigen - Olympiaden 
blev ikke til noget - Løjtnant Fritz Has
mussen rejste til Finland, men kom ikke 
tilbage. -

[ Fornaret 1940 overdrog Formanden 
for Dansk Svæveflyver Union, Kaptajn H , 
Heinrich Nielsen, Svæveplanet til Slam-

Brem:-.eklapper med en Farl paa 48 
km /I, og letter ved 60 km /L. Ved Fart 
paa Jorden har alle Ror fuld Virkning 
ved 16 km /t. 

Monteringen af Svæveplanet kan 
neml udføres af Lo Mand paa ca. 10 
Min. 

Spændvidden er 9,84 m, Længde 
5,70 111, Højde (til Planets Overkant) 
1,27 m, Profil NACA 4412, Tornvægt 
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Model af Olympiadeplanet. 

gruppen, der først nu kan begynde at 
flyve med det i den Udstrækning, som 
det er tilladt at dyrke Svæveflyvning her 
paa Sjælland. Fabrikant Hoff-Hansen 
takkede K~1plajnen for den Tillid, han 
havde vist Slamgruppen ved al overdrage 
den det kostbare Svæveplan og udtalle, at 
Slamgruppen vilde gøre sit yderste for al 
holde den smukke Gave i Hævcl. 

Til Slut døbte Fabrikant Hofl'-Hansen 
del med Navnet , Ras • - Løjtnant Fritz 
Hasmussens berømte Navn blandt Svæve
flyvere - og udlallc Ønsket om, at del 
maalte faa en Tilværelsen, der vil være 
Navnet værdigt. 

Efter denne saarc enkle, og maaskc net
op derfor saa gribende, lille Højliclelighecl 
blev •Has • transporteret ud til Startplad
sen og taget i Besiclclclse af Slamgruppens 
Flyvelcclcr, Ingeniør Ejvind Vøgg, cler 
foretog den første Spilslarl med del. Del 
var en sand Fryd al se del pragtfulde 
S,•ævcplan i Luften. I cl Par Hundrede 
!\folers Højde fløj Ingenior Vøgg nogle 
flolle Kredse og Ottetaller, og først efter 
flere Minullcrs Forløb salte han det igen 
i Græsset ved Siden uf os i en yderst ele
gant Landing. 

Dermed var Stamgruppcns beclsle Svæ
veplan indviet. Forhaabenllig faar det en 
lang Levetid og kommer til al yde god 
Tjeneste indenfor Slamgruppen. 

H a r r i c l F ø r s I c v. 

8:'! kg, Flyvevægt 1(j!) kg, Bæreflade 
11,30 m", Planbelaslning 14,!)5 kg/m~, 
Glidevinkel 1 :16,5, Synkehastighed 
0,79 m/sek, Landingshastighed 48 km/t. 

Fabrikken leverer: 
1. Komplet Byggeplan og Byg

geanvisning .. . ... .. . .. . . . . . . . . 12,50 $ 
2. Byggesæt Rør, Lister Lil 

Ripper, Bjælker f.orarbej
dede, komplette Byggepla-

Fra Dansk SvæveØyver Union 

PAA Generalforsamlingen cl. 6 /6-41 er 
Svæveflyverklubberne • Mangen al 

1\)31\•, Flyveklubben •Hingen • og •S. 38 
slullcl summen til ccn Klub under Nu\' 
ncl •Flyveklubben Hingcn •. 

Til Formuncl \'algtes Hr. G. Hansen og 
Lil Næstformand Hr. P. Il. Nichen. 

Af færdige Svæveplaner har Flyvekluh
hcn Hingen: 1 Stk. Slamer-Lippisch, 2 
Stk. Gumperl G. li, og under Bygning en 
Grunau Baby II. Endvidere har cl af Klub
bens Medlemmer i Privale,ic en \Volff. 

Klubben arbejder paa cl System til Op
træk af Svæveplaner til smaa Skolchop 
ved Hjælp af Taljer, og naar Jlangar
spørgsmaalcl er ordnl't paa Luncltoftc 
Flyveplads, vil Klubheu hegyuclc sine 
Skolcl'lyvuingcr der. 

Svæveflyvcrkammera ter og andre In 
tcresscrcdc kan bese Klubbens Værkste
der, Jens Munksgade I, Kbhvn. Ø., hver 
Tirsdag og Fredag Aften. 

* 

I APHIL Maanecl er der udstedt • A• Cer
tifikater til Vcclorf Hansen og Henning 

Christensen fra Slagelse Flyveklub, saml 
lil Ing. Chr. Frandsen fru Slumgruppen. 
Dansk Svæveflyver Union bringer lwrmed 
de nye Flyvere sin Lykønskning. 

ner og Byggeanvisninger 
samt Fartmaaler ....... . . . .. 177,00 $ 

3. Som under 2. alle Beslag 
og Svejsninger komplet. .. 275,00 $ 

4. Som under 2. alle Bjælker, 
Ribber, Svejsninger og Be-
slag montagefærdige ... . .. 345,00 $ 

5. Det færdige Svæveplan . . . 495,00 $ 
Foto og Tegninger: 

Der Deutsche Sportsflieger. 



DET KGL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farimagsgnde 3, Kbhvn. V., Tlf. C. 7220 - Selskabet fremskaffer Carnet til 
Flyvning i Udlandet - Udarbejder Huler - l;remskalfer l{ortmaterinler til Flyvning i 
Ucllundet - Anviser juridisk og teknisk Assistnnce - Bibliotek - Tidsskrifter - Foreclrng 

Flytning af Selskabets Kontor. 
Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab er midlertidigt ligesom 

Kgl. Dansk Automobil Klub flyttet over til nye Lokaler 
Nørre Farimagsgade 3 (lige overfor Ørstedsparken). 

SOMMERFERIE 
Selskabets Kontor er lukket fra 12. Juli- I. August inclusive. 

Skriftlige Henvendelser vil blive besvaret. 

SPORTSFLYVEKLUBBEN 
Sekretnrint : Østerbrogade 84, København Ø. 

Telefon : Øbro 37 36 

KURSUSAFSLUTNING. 

E FTEH Afslutning af de københavnske 
Teorikursus havde Sporlsflyvekluh

ben indbudt samtlige Deltagere Lil en fest
lig og munter Afslutningsfest i Kvindelig 
Læseforenings Festsal. 

Salen var stopfyldt, og foruden Elever
ne fra Kursus saas hele Lærerstuben med 
Kaptajnløjtnant Dalhro i Spidsen, Det 
Kongelige Danske Aeronautiske Selskabs 
Bestyrelse og Hepræsentanter fra Nordisk 
Lufttrafik og Berlingske Tidende. 

Direktør Preben Holten bød paa Klub
bens Vegne de mange Gæster velkommen 
og gav derefter Ordet til Klubbens For
mand, der redegjorde for de nu afslutte
de Kursus. Formanden takkede paany de 
mange Institutioner og Mennesker, der 
havde hjulpet med Arrangementets Gen
nemførelse og rettede en ganske særlig 
'Tak til Manden i Baggrunden, Hedaklør 
Kaj Otting fra Berlingske Tidende, der 
havde en meget stor Andel i det vellykke
de Forløb. Otting blev udnævnt til Flyve
journalisten par exellence. 

Kaptajnløjtnant Dalbro gennemgik Kur
susresultaterne, der allerede er meddelt i 
sidste Nummer af • Flyv•, og sammen med 
Det Kgl. Aeronautiske Selskabs Formand. 
Ingeniør Eskildsen, uddelte han Certifi
kater og Præmier til Kursisterne, hvor
efter en af Eleverne takkede for den 
straalende Oplevelse, Kursus'el havde væ
ret for de mange Deltagere. 

Aftenens Arrangement var meget af
vekslende, men paa fortrinlig l\Iaade fik 
Preben Holten kædet de fors kellige En
keltheder sammen. Holten viste sig at 
være en storartet og slet ikke uvillig Le
der, saa hans smukke Frue belu1Yede slet 
ikke at være nervøs for ham. 

Sportfly,•eklubbens Sekretær, Forlags. 
boghandler Poul Carit Andersen, holdt 
derefter et Foredrag om Sportsflyvnin
gens Historie fra de ældste Tider helt op 
til de mest aktuelle Foreteelser. Foredra
get blev ledsaget af Lysbilleder og Films, 
blandt andet blev der vist flere uf Klub-

bens egne Films: Bellevuestævnet og den 
berømte Bryllupsrejse. 

Efter endnu en Hække Flyverfilms hav
de Klubben budt paa et virkeligt muntert 
Pølsegilde, og selv under delte Arrange
ment var der forskellig Underholdning. 
Det var en rigtig kamm eratlig og fes tlig 
Aften. 

EN GLÆDELIG OVEURUASKELSE. 

MED de faa Midler Sportsflyveklub
ben har til Disposition til Admini

stration er det klart, at det bliver særlig 
vanskeligt i en Krisetid, hvor alle Indtæg
ter undtagen Kontingentet er borte. Det 
var derfor Bestyrelsen en meget stor Glæ
de paa sidst afholdte Bestyrelsesmøde, da 
Formanden meddelte, at flere fremsynede 
Mænd havde givet Tilsagn om økonomisk 
Støtte Lil Klubben. l\foddelelsen er netop 
fremkommet, m en forsent til at kunne 
uddybes i dette Nummer af • Flyv , . I 
næste Nr. vil den udforlige l\Ieddelelsc> 
fremkomme. 

PAA UDFLUGT MED KLUBHEN. 

SØNDAG den 10. August arrangerer 
Sportsflyveklubben en interessant og 

mor om •Skovtur• for Klubbens Medlem
med med Ledsagere. Turen gaar med Tog 
til Humlebæk; derfra gaas Algang til 
Kvistgaard (B km). I Kvistgaard besøger 
vi ,Sindshvile • , hvor vore Flyvemaskiner 
staar i Hi. Efter at Maskinerne er besigti
get, er der Frokost i Kostalden, hvor Gaar
dens Ejer, Klubbens Donator, Direktør Bry
de Nielsen har sørget for Øl, Snaps, Kaffe 
og \Vienerhrod og endvidere uddeler Præ
mier af Gaardens Naturalier til de bedste 
Algængere. Næste Nummer af , Flyv • vil 
indeholde yderligere Meddelelse om Tu
ren, men vi anbefaler Dem allerede nu at 
tegne Dem i Sekretariatet. Prisen er fast
sat til Kr. 3.80 for Jernbanebillet og øv
rige Arrangement. Frokostpakke man 
medbringes. 

AALBORG FLYVEKLUB OA V LÆRERNE 
ERINDRINOSOA VER 

EFTER Afslutningen paa Flyveklub
bernes Kursus i • Aalborg Flyveklub • 

overrakte Hepræscntant A. Neerlung Læ
r1•rnc ved Kursus 't•l smukkP Erindring~
gavcr. 

Kaptajn Edsen ,Johansen fik cl Solur af 
Sølv monteret paa en Kompasring og med 
Fly,·eklubhens Emblem inden i Cirkel
buen. De lo andre Lærere, Flyvemaskine
fabrikanterne K r a mm e og Z e u t h e n, 
fik hver en s tor Cigartænder til at sætte 
pna Bordet. 

Grasserer J. E. ,Jensen talte for 
Aeronautisk Selskab, s tud. art. Poul 
Tings ko n for de • Flyveonkler •. som 
havde stillet Stipendier Lil Haadighed, og 
d1,!r blev af andre bragt Hils ner fra uden
bys Klubber og udtrykt mange gode Øn
sker for Aalborg Flyveklub, der trods de 
,·anskelige Forhold stadig udviser et frisk 
Initiativ. 

NY HALVMILLIONÆR 
I D.D.L. 

Luftkaptajn Aage Hedall Hansen. 

DA den danske Condor-Trafikflyve
maskine den 28. Maj ankom til 

København paa Ruten fra l\'Iiinchen/ 
Berlin, havde dens Fører, Luftkaptajn 
Aage Hedall llansen, naaet den hah-c 
Million Flyvekilometer i D.D.L.'s Tje
neste, og efter Landingen blev han 
modtaget og hyldet af Selskabet. 

Luftkaptajn Hedall Hansen er ud
gaaet fra Hærens Flyvertropper; han 
blev ansat i D.D.L. i 1937, og havde 
allerede paa det Tidspunkt 2500 Flyve
timer bag sig. 
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AKTIESELSKABET. 

NORDISKE KABEL-oo TRAADFABRIKER 

-
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KØBENHAVN F. 

• • I 

VI BYGGER 

* ET FINT TIP TIL ALLE SELVBYGGERE 
Undgaa for Eftertiden de Bryderier, som en d1111rllg Lim forvolder. Den nye 

specielt fremstillede Cohes11n H Lim er enesteaende I Holdbarhed og Klæbe

evne, og da Limen tilmed er hurtigtørrende, opfylder den alle de Betingelser, 

som en Selvbygger sti lier .Ogsaa til Smaareparatloner er Cohesan H Limen Ideal. 

LIMEN FØRES I 3 STR. PRISER FRA KR. 0.50 

H 
Generalrepr.: HELCO AJS, Cort Adelersgade 1, Kbhvn. K. Palæ 57 39-57 92 

Flyvemaskiner af Kunststof 
I Amerika har man i den senere Tid 

faaet mere og mere Interesse for 
Anvendelsen af Kunststoffer til Flyve
maskinebygning. Bl. a. har U.S.A.'s 
Marineministerium givet Marinens 
Flyvemaskineværft Ordre til at an
stille Forsøg med forskellig Slags 
Kunststoffer. I nogen Tid har man al
lerede afholdt sammenlignende Forsøg 
med Planer og andre Flyvemaskine
dele af Træ med paalimet Kunststof og 
tilsvarende Dele af Metalkonstruktion. 

Nye italienske Typebetegnelser 
DE .italienske Militærluftfartøjer, der 

hidtil har været betegnet med nogle 
tørre Bogstaver og Tal, faar nu »rigtige« 
Navne. Saaledes faar f. Eks. Savoia l\lar
chetti SM 81 den mere velklingende Beteg
nelse Pipistrello, der betyder Flagermus. 
Andre af de omdøbte Typebetegnelser er: 
Fiat G 50 - Falcho (Falk) 
Macchi C 200 - Saetta (Pil) 
Breda 88 - Lince (Los) 
Cant Z 1007 - Alcione (Maage) 
Fiat B.R. 200 - Cicogna (Stork) 
SM 75 -- Marsupiale (Pungdyr) 
SM 79 - Sparviero (Spurvehøg) 
SM 82 - Canguru (Kænguru) · 
Cant Z 506 - Airone (Hejre). 



Find et System til automatiske Bremseklapper 
til Modelplaner! 

Vi aabner en Konkurrence om det bedste System og udsætter en Præmie paa Kr. 15.00 

A DSKILLIGE Modeller er i Tidens 
fi Løb gaaet tabt paa Grund af Bort
flyvningen i Termik. 

Chancerne for at faa en bortfløjet 
Model uskadt tilbage er meget smaa, 
og dette er under de nuværende For
hold saa meget mere uheldigt, som 
det i mange Tilfælde er umuligt at 
bygge en ny Model paa Grund af den 
stedse tiltagende Mangel paa Model
materialer. 

Flyv indbyder derfor herved til en 
Konkurrence om et System til auto
matiske Bremseklapper, og udførlige 
Tegninger og Fremstillingsvejledning 
maa være Bladet i Hænde senest 15. 
August. 

Belønningen for den bedste Løs
ning er Kr. 15,- . 

Der maa til denne Bremseanordning 
stilles følgende Krav: 

1) Vægten og Fremstillingsomkost
ningerne maa være de mindst mu
lige. 

2) Systemet maa være absolut paa
lideligt, optage mindst mulig Plads, 
være ukompliceret og kunne frem
stilles uden Specialværktøj. 

Det er ikke saa faa Krav, der stilles, 
og der bliver virkelig Brug for Op
findsomheden, men en god Løsning 
vil til Gengæld blive til Gavn for alle 
danske Modelflyvere. 

Selvudløsere til Fotografiapparater 
gaar kun højst ca. 1 Minut, og Bremse
anordningen maa kunne indstilles til 

at virke fra 1- 10 Minutter, helst end
nu længere, disse Selvudløsere er der
for næppe anvendelige. 

Tidskontakterne, der anvendes paa 
Trappegange, de saakaldte >Kolum
bustrykc er temmelig store og tunge 
og tillige ret kostbare (ca. 9 Kr.), de 
er anvendelige til store Svævemodel
ler men bliver antagelig meget for tunge 
til Motormodeller. 

Som man vil se, er Problemet ingen
lunde let, men vi haaber, at et godt 
Resultat alligevel skal -kunne opnaas. 
Brug Opfindsomhed og Snille, og naar 
Forsøget er prøvet i Praksis, saa lad 
os høre Resultatet. 

Tegningerne indsendes uden Navn 
men forsynet med Mærke, og i en luk
ket Konvolut nedlægges en Seddel med 
Navnet og det benyttede Mærke. 

Tegningerne maa være udført i 
Tusch eller Blæk, og Systemet skal 
have været gennemprøvet i Praksis, 
saaledes at det paa Forlangende kan 
demonstreres. 

Hver Indsender kan sende flere For
slag, men maa saa sende dem under 
forskellige Mærker. 

Vi udsætter som sagt en Præmie 
paa Kr. 15,00 til den bedste Løsning 
af Opgaven og sætter Fristen for Ind
sendelse af Beskrivelse og Tegning til 
15. August, hvorefter Resultatet vil 
blive bekendtgjort i vort September 
Nummer. 

Danske Modelflyver Forbunds For
mand, Sven Wiel Bang, har lovet at 

forestaa Bedømmelsen af de indsendte 
Forslag. 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 

I Flyvamaaklner, I BIier, I det hale taget over

alt, hvor en Motor arbejder Side om Side med 

at Radloanlæg, bortallmlnerar Boach afskær

mede Tændrør og øvrige Afskærmnlngsdele elle 

motorisk, Forstyrrelser. Oga~a paa dette Om

raade yder Boach en Indsats, der er anerkendt. 

A/sMAGNETO 
JAG TV EJ 155 - KØ BEN HAVN N. 

Generalrepræaentanter far 

ROB, BOSCH, G. m. b. H. • STUTTGART 

Motormodellen H. S. 8 
Materlaleaat med Tegning I fuld Størrelse 
og udførlig Byggevejlednlng . . . Kr. 4-.25 

Byggesæt til W 1 Modelsvævepl., Spændvidd. 49 cm_ Kr. 3,25 

Teplaø I fuld Størrelse med udførlig Bygge
vejlednlng . . . •.•.. , , • , • • Kr. 1,50 

Motormodellen W 7 Kr. 2.85 
Komplet i Æske - klar til at flyve 

Mnn behøver ikke nt skrive efter ,w, Mo-
deller:-- de knn købes hos næsten alle Sports-
011 Legetøjsforhnndlere samt Bog- og Pnplr-

hnndlere, 

En gros: ERIK WILLUMSEN 
PIiestræde 35 - København K 

Tlf. Central 9230 

- W2 70 - 4,50 

- W12 97 - 6,00 

- W17 145 - - 15,00 
Færdigbygg. W 5 40 - 1,25 

W1 49 - 5,75 

W2 70 7,50 
W12 97 - - 18,00 
W17 145 - - 36,00 

Bllv Medlem af Erik Wlllumsens Instruktionskursus for Modelflyvere og lær at flyve W-Modellerne (75 Øre for Sæsonen 1941) 
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DANSK MODELFLYVER 
FORBUND 

ELITEFL YVEICEl\IHLEl\lEH. 

K ASSEHEHEN meddeler , al Elilerty
veremhlemerne koster l~r. 7,ao incl . 

Skal. 

D.K.D.A.S. OG l\1-F. 

F OHBUNDET har valgt Formanden, 
Sven \Viet Bang, til Hepræsenlanl 

for Forbundets Interesser i Selskabets 
Bestyrelse. Bang tiltraadte Posten fra og 
med den exlraordinærc Generalforsam
ling i Selskabet d . 16. April. 

DANSK LUFTSPOHTSUAAD. 

SOM Forbundets Hepræsenlanler i 
Dansk Luflsporlsraad er følgend e 

blevet indvalgt : 
Formand: Sven \Viet Bang, K.M.K. 
Sekretær: ,Jørgen Dommergaard, O.Z. 
Hekordprolokolf'ører: ·wmy Olsen, OM-F. 

Navnene paa de personlige Suppleanter 
for ovenslaaende kan først meddeles i 
næ~le Nummer. 

FOIWUNDETS GENEHALFOHSAMLING 
afholdes efter al Sandsynlighed Lørdag 
cl. 2. August d. A. i Forbindelse med Som
merlejren paa Mols. Nærmere Meddelelse 
herom vil direkte blive tilsendt Klub
berne. 

Da der er vigtige Ting, der skal afgø
res paa denne Generalforsamling, forven 
ter Bestyrelsen, al alle Klubber giver 
Møde med del reglementerede Antal He
præsentanler. Alle Medlemmer af For
bundet har Het lit al overvære General
forsamlingen, men har ikke Stemmere!. 
Om Forslag til Lovændringer m. m. hen
,·ises til den direkte Meddelelse til Klub
berne. 

NOHDISKA l\lODELFLYGPOKAL. 

DELTAGELSEN i Konkurrencen om 
, Nordiska l\lodelflygpokal c paa Alle

berg i Sverige den 2\1. ,Juni l\l-ll. 
Hesultalel at' den Udtagelseskonkur

rence, som Forbundet har l'oranslullel 
mellem de danske Molormodel-Eliterty
vere, blev sauledes: 
Nr. 1 Jørgen Larsen Cirrus 1 :51,9 
Nr. 2 Per Weishaupt OM-F 1 :50,7 
Nr. a Peter Christiansen Condor 1 :42,2 
Nr. 4 Johs. Thinesen OM-F 1 :33,4 
Nr. 5 Frank Hendrh·k KMK 1 :21,8 
Nr. (i Finn ,Johansen KMK 1 :14,0 

Som Leder af Holdet vil deltage Sven 
Wiel Bang. 

FOUBUNDETS PINSESTÆVNE. 

H ELLEH ikke i Aar undgik vi del tra
ditionelle Stormvejr i Pinsen. Del 

var en stor Skuffelse for de Klubber, der 
havde paulagel sig al arrangere Stævnet. 
Kun faa l\fodelflyvere modte op, og som 
Følge af Vejret og den ringe Deltagelse 
er Hesultalerne heller ikke særlig bemær
kelsesværdige. 
Klasse I. ,J. Morlen~en - Termik . ,J.M. -19 

- 0:13,li5 
Klasse 2. ,I.Christiansen - Condor - XP 19 

• 0:44,3 
Klasse 3. H. ,Jensen - OM-F - Kordu -

0:49,8 
Klasse 7. J. I. Olsen • KMK - S.H.S. I. 

1:30,4 
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Medlemmer af Københavns Modelflyveklub med nogle af deres Modeller. 

H. Jensen - Oi\l-F - Selvkonsl. 
- 1:20,1 

Klasse 8 . .r. A. Ericsson - Kl\lK - ,J.E. 3 .. 
3.57,0 
A. Møller - Kl.\·IK - W 17 - 2:40,6 

Klasse \). G. Petersen - Aviulor - F.J 6 -
2:2!.l,\l 
P. Weishaupt - OM-F - Per\V 56 
- 2:00,0 

NYE HEKOUDEU. 
Klasse 3 g. Knud Hartvig Jensen, KMK, 

salte paa i\lujstæ,·nel Hekor
den op til 3:08,7. Modellens 
Data : \Vakefieldmodel m. 
fældbar Propel og oplrække
ligl Undc r1,lel. Spv. 1200 mm. 
Kroptvs. 104 Kvcm. Vægt 
243 !l· 

Klas!,e ib. Deu 18. i\luj salte Hichard 
.Jeu~en. Ol.\1-F, Hckorden op 
til 1250 m. l\lodellens Data: 
Spv. 1130 mm. Planareal 
t t ,:l K vdm. V ægt 2:l6 g. Bæ
rende Huleplan. 

Klasse 7 c. Den -l. l\luj salt" Svend Skou, 
O1\1-F, Hekord i denne Klas
se: 410 m, denne blev imid
lertid slaael uf Hichard .Jen
sen, OM-F, med en Distance 
pua !150 111. Denne Hekord 
fik hl•ller ikke Lov al leve 
ret længe, idel en anden 
Klubkammerat, Carl Høst 
Aaris, salle Hekorden op til 
1400 m. med en F.J la. 

Klasse 8 c. ,J. Ingemann Olsen, KMK, 
salte ligeledes paa Mujslæv
nel Hekord, idel han op
nuaede en Distance pau 2295 
m. Modellens Data: Spv. 1500 
mm. Planareal 20 Kvdm. 
Vægt 310 g. 

NYE ELITEFL YVERE. 
S. 10. Egon Wallentin, OM-F, med Ti

derne: 4:03,3 - 4:06,0 - - -l:117,(i 
Modellens Data: Spv. 1(i80 mm. 
Planareal 128,5 Kvdm. Kroptvs. 
78,09 K. Vægt 535 g. 

S. 11. Per \Veishuupl, O1\I- F, som her
ved er blevet Dobbeltelitertyver. 
Tider : 4:55,4 - 4:57,5 - (i :31 ,0. 
l\lodellens Data: Spv. 2200 mm. 
Planareal 45,2 Kvdm. Kroplvs . 
98 Kvcm. Vægl 720 g. Modellen 
var forsynet med Kurveudløsning 
og Bremseklup. Sidstnævnte vir
kede efter ca. 4 Minullers Flyv
ning. Pneumatisk Udløser. 

KLUBNYT 
ZEPHYH, VOHDINGBOUG 

er nu begyndt at tage fat. SI. lh•dedug 
var nogle l\Iedlemmer ude al I ly,·1•. Kl. 
10,10 starlede Sv. Aoge Hansen sin selv• 
byggede Strolch med 10 111 Snor. 1'1111 

Grund uf del særligt fine Vejr lykkcde1-
det Modellen al faa Termik, og efter en 
en halv Times Tids Forløb forsvandt den 
uf Syne. En Times Tid se;iere beslullede 
Ejermanden at gua hjem, da han ikke 
regnede med at faa Modellen at se mere. 
Suu pludsellg, idel hun lager sin Cykle, 
ser han Strolch komme svævende ind over 
Flyvepladsen, og efler nogle Minullers 
Forløb landede den kun ca. 400 m fru 
Startstedet. Du var Klokken 11,32. Altsuu 
82 Minutters Flyvning. 

ASSENS M.-F. 
afholdt d. 20. l\Iaj ekstraordinær Gene

ralforsmnling. Der blev valgt en ny Be
!,tyrelse, 1,0111 kom til al be1,lau af: .Jørgen 
Chri~lensen, Fmd., Jørgen Holm Hasmus
sen, Sekr., Sv. \Vohlerl , Kass . 

K.M.K. 

DEN 1\l. l\faj, Aarsdugen for Klnbhen~ 
Start, afholdt Klubben Generalfor

samling. Kluhhen har i Dag :10 l\lcdlem
mer, efter al den har oplaget i\lcdlcmmer 
fra Eks-1\lodell'lyvekluhherne lilobus, Aero 
Klub og Windy. 

1 den korte Tid Klubben har eksisteret, 
har den for1,lauel , al hævde sig saaledes, 
al den i Dag stuar som en af de førende 
Klubber i Danmark. Der er el glimrende 
Sammenhold i Klubben, og for at øge In
teressen har Klubben udsat 2 Sølvpoka
ler, en for Svæve- og en for Motormodel
ler, som der konkurreres om hver Man
ned. 

Klubbens Bestyrelse beslaur af: Fmd. 
Sv. Wiel Bang, Knss. ,J. I. Olsen, Næsll'md . 
,I. A. Ericsen. 

"KRATMO" Benzinmotor for Modelflyvere 
4 ccm og 10 ccm Cylindervot. 
Vægt 2!l0 g - 0,15 Ilt{ 
Pris J{r. 1-15.00 - 195.00 

"KRATMO" Byggesæt for Benzinmotoren 
i ran Dele hvoraf De selv 
knn fabrikere • l{rnlmo to, 
llfoloren - Pris t{r, 59,00 

Arne Fog, EnghaveveJ 76, Kbhvn., Eva 37 01 



DET KGL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB, 
Dagmarbus, Kbhvn. V. Tlf. C. 7220, Lokal 9. 
Anerkendt n.f F.A.I. (FM~ration Aeronautique 
Internationale) som Enerepræsentnnt for 
aeronautis ke Interesser i Danmark. 

DANSKE FLYVERE. 
Fmd.: Oberst Tage Andersen, Lyngbyvej 315, 
Ge ntofte . 

DANSK MOTORFLYVER UNION*) 

Fmd. : A. T. H. Ohrt, Blegdamsvej 88, Kbh. Ø. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION.*) 
Fmd.: Kapt. H. Heinrich Nielsen, Raadhus• 
pladsen 45, København V, 
Sekretær: Fru Oberstinde H. Forslev, Dron• 
ninggaardsall~ 120, Holte. 
Kasserer : P . li. Nielsen, Haraldsgade 33, Kø. 
benhavn N. 

DANSK MODELFLYVERFORBUND,*) 
Fmd.: Sven Wiel Bang, Gardes All~ 4, 
He lle rup 

LUFTFARTSMEDARBEJDER•FORENINGEN. 
Fmd. : Leif B. Hendil. 

LUFTFARTS-HJÆLPEFONDEN. 

Protektor: Trafikminister Gunnar Larsen og 
fhv. Trn.flkminister Axel Sørensen. 
Bestyrelse: Direktoren for Lultrartsvæsenet 
Knud Gregersen, Formand lor •D.D.L.«, Inge
nior Per Kampmann og Bestyrelsen lor Luft• 
fartsmedarbejder-Foreningen med Red. Hendli 
som Formand. 

*) Tilsluttet Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab. 

MOTORFLYVEKLUBBER UNDER 

DANSK MOTORFLYVER UNION: 

AALBORG FLYVEKLUB. 

Fmd.: A Schlottz-Christensen, Nytorv 5, 
Aalborg. 

AARHUS FLYVEKLUB. 
Fmd.: Tage Fabricius Rasmussen, Zonered, 
ningskorpset, Eckerøberggd. , Aarhus. 

CUB-FLYVEKLUBBEN »ACTIV1. 
Fmd.: lb Kroyer Christensen, Omøgd. 24, 
Kbhvn, Ø. 

8PORT8FLYVEKLUBBEN, 

Fmd.: A. T. H. Ohrt, Blegdamsvej 88, 
Kbhvn. Ø. 
Sekretariat: Østerbrogd. 84, Khhvn. Ø, 

SYDVESTJYSK FLYVEKLUB. 
Fmd.: Arkitekt OehlenschlUger, Gormsgd. 17, 
Esbjerg. 

SVÆVEFLYVEKLUBBER TILSLUTTET DANSK 

SVÆVEFLYVER UNION: 

AARHUS FLYVEKLUB. 

v/Hr. Leo Kæ rne., Banegn.ardsplads 8, Aarhus. 

BORNHOLMS FLYVEKLUB. 

v/Hr. Mølbæk, Bro11anrd pr. Nyker. Bo rnholm. 

28BJERG SPORTSFLYVEKLUB. 
v/Hr. li. Holm, Skolegade, Esbjer11. 

KLUBADRESSER 

FYENS LUFTSPORT, 
,·/Hr. Borge J ensen, Fengersvej 27, Odense. 

HOLTE SVÆVEFLYVEKLUB. 

v/Hr. V. Anstcd-Frandøen, Geelsvej 25, Holte. 

KOLDING SVÆVEFLYVEKLUB. 
v/Hr. W. Chr. Jensen, Drejersvej 3, Kolding. 

NÆSTVED FLYVEKLUB. 

v/Hr. Henry Christiansen, Kildema.rksvej 17, 
Næstved. 

ODENSE SVÆVEFLYVEKLUB, 

v/Hr. Ebbe Kring, Amtssygehuset, Odense. 

ROSKILDE SVÆVEFLYVEKLUB. 

,·/lir. llorge Johansen, Købenba.vnsvej 63, 
Roskilde. 

SILKEBORG FLYVEKLUB, 

,·/Hr. Knud P. Andersen , Fasanvej 2, 
Silkeborg. 

SLAGELSE FLYVEKLUB. 
v/Hr. 0. Jensen, Hellig Andersvej 3, Slagelse. 

»STAMGRUPPEN•. 
v/Hr. Erik Ho!f-Ha.nøen, Frd.bolmø Ha.vnev. 14, 
København V. 
Værksted: Vesterbrogade 97 C, Kbhvn. V. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN »AVIATOR1, 
v/Hr. Odgnard Chriøtensen, Kong Hansgade 
18, Aalborg. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN »MAAGEN AF 19381, 
v/Hr. P. H. Nielsen, Hnraldsga.de 33, Kbhvn. N. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN •FALKEN<, 
v/H r. Sv. Johansen, Nørregade 6 Il, Hjørring, 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN •TERNEN«. 

v/Hr. 0hr. Mlcheelsen, Bnjonetten 12, 
Fredericia . 

SVÆVEFLYVEQRUPPEN •RINGEN•. 
v/Hr. Ing. G. Hansen, Ø. Bøgade 104, 
Kbhvn. Ø. 

VEJLE FL YVEKLUB. 
v/Hr. N. Gøtze, Klrsebærvej, Eskholt pr. 
Vejle . 

VIBORQ SVÆVEFLYVEKLUB, 
v/Hr. P . Petersen, Vestergade 3, Viborg. 

VORDINGBORG SVÆVEFLYV&RGRUPPE 

v/H r. Hnns Axel, Vordlnborg. 

MODELFLYVEKLUBBER UNDER 

DANSK MODELFLYVER FORBUND. 

M. F. 

MF •ACATON«. 
Klubleder: B. Dnnieløen, Frodesvej 40, 
Anbybøj. 

ALS MODELFL YVEKLUB, 
v/Hr. H. Agerley, Blegen 9, Sønderborg. 

ASSENS MODELFLYVEKLUB, 
Fmd.: Jorgen Christensen, Adelgade 21, 
Assens. 

AVIATORS MODELFLYVEKLUB. 
Adr. : All Houlberg, Fredericiagade 24, 
Aalbo rg. 

MF •CIRRUS«, 
Fmd.: Jørgen Larsen, •Brinken•, Stations
s tien , Holte. 

MF •CONDOR« 
Fmd.: P. Christiansen, Sabroesvej 10, 
Heisingur. 

MF »FREM•. 
~'md.: Boy KoDBtmann, Sdr. Vollum, 
Bredebro. 

MF •FREDERICIA Ile, 

Fmd. : M. S. Friis, ~' ælledvej 61, Fredericia . 

GLOSTRUP MODELFLYVEKLLUB »STRATUS«. 
Fmd. : A. Bengtson, Rosenvej 5, Glostrup. 

MOTORMODELFLYVEKLUBBEN »HAWK~ 
v/Hr. He!lnlng Schrøder, Helieruplundsnlie 11, 
Hellerup. 

HERNING MODEL-FLYVEKLUB, 

Fmd.: Hnns Nyholm Johnslev, Flnsensg 13, 
IIerning. 

HOBRO MODELFLYVEKLUB AF 1940, 
Fmd. : Henning Klok, Nyvej 10, Hobro. 

KØBENHAVNS MODELFLYVSR•KLUB. 
Fmd.: S. W. Bang, Gardes All~ 4, Hellerup. 

KØGE MODELFLYVEKLUB, 
Fmd.: Emil Relll, Vestergade 10, Køge. 

NÆSTVED MODELFLYVEKLUB. 

Fmd.: N. W. Sørensen, Præøtøvej 190, 
Næstved. 

MODELFLYVEKLUBBEN •OLYMPIA•. 
v/Hr. E. Schmidt, Ll. SnndmarkøveJ 3, Køge. 

MODELFLYVEKLUBBEN •OZ•. 

~'md.: Christian Zoylner, Evnldsvej 22, 
Rungsted. 

MODELFLVYEKLUBBEN •SØLVFALKEN1, 
Munkevænget 4, Slagelse. 

ODENSE MODEL•FLYVEKLUB. 
Fmd.: Gustav W. Binderkrantz, Kla.rega.de 27, 
Odense. 

RINGKØBING MODELFLYVEKLUB •TYFON«. 
Fmd.: Einar Lund, Ø. Strandgade 16, Ringk. 

ROSKILDE MODELFLYVEKLUB, 
Fmd.: Erik Sørensen, Gl. Landevej 14, 
Roskilde. 

SILKEBORG MODELFLYVEKLUB , 
Fmd.: E. B. Jørgensen, Borgergnde 10, 
Silkeborg. 

MF •SWIFT«. 

Fmd.: Niela Greve, Jernbanega.de 17 B, Viborg. 

MF •TERMIK•. 
Fmd.: Jørgen Mortenøen, Slnngerupga.de 20, 
Hillerød. 

VANLØSE MODELFLYVEKLUB. 

Fmd. : Juncker Jørgenøen, Peter BangøveJ 
2501, Vnlby. 

MF »ZEPHYR«, 

Fmd.: Knud Anderøen, Algade 116, 
Vordingborg. 
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Rombeluftfartøjet 

DORNIER DO 215 
forbinder frem r.ag ende Flyveegenskaber med 

højeste Kampkraft. Vaabnenes Anbringelse giver 

Den helt glasdækkede Kabine rummer hele den 

4 Mand store Besætning, som derfor kan samarbejde 

under ideelle Forhold saavel under Flyvning som i Kamp. 

DORNIER-WERKE 
G. M. B. H. / F R I E D R I C H S H A F E N 

PRIS 
Pr. Aargang Kr. 6,00 
Pr. Nummer 50 Øre 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAO 
Vesterbrogade 60 • Tel1. 13404 





... ·, (. '! A•• • 

Unser Pliegwerkstoff 
~ . ~- .'', . 

.. --~-~· .. , 
'r. '1 

f::vereinigte Leichtmetall-Werke G·m ·b·H· Hannover 
A-'i.;~~ ' 



TELEGRAMADR. : 
INTAVA 

INTAVA leverer over 
hele Jorden Brændstof 
og Smøreolie af højeste 

Kvalitet til Brug i 
Flyvemaskiner 

SCT. ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 
Repræsenterende 

Det Danske Petroleums Aktieselskab og Vacuum Oil Company A/S. 

TELEFON NR.: 
CENTR. 5622 
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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 

¼ 011 f. A\SIP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 65, LOKAL 12 og 22 

FLYVEFORBINDELSE 
ALLE HVERDAGE 

København-Berlin 

København-Berlin-Munchen 

København-Oslo 

København-Malmø 

København-Rønne 

13i/Ltdter og Op/yJninger 

i a!Le 'RejJebureauer 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 
CENTRAL 8800 



OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oa DANSKE FLYVERE 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER FORBUND 

AALBORG FLYVEK LU B 
DANSKE PRIVATFLVVERE 
SPORTSFLYVEKLUBBEN 
VESTJYSK FLYVEKLUB 

Tldsskrlft..Jor 

~i~ 
~ ......... :~ 

TRAFIKFLYVNING • MILITÆRFLYVNING 
SPORTSFLYVNING 

SVÆVEFLYVNING • MODELFLYVNING 

Redaktør: 
Kaptajn J. FOL TMANN 
An•v. overfor Prea,alovon: 
EJVIND CHRISTENSEN 

Eftertryk af ,FLYV,s Artikler uden 
Kildeangivelse er Ikke t 111 ad I . 

Nr. 8 August 1941 14. Aargang 

Verdens største Landflyve
maskine under Bygning 

DET amerikanske Luftfartselskab 
Transcontinental and Western Air 

Ine. meddeler, at det er ved at anskaf
fe nogle Kæmpeluftlinere, der har 
Plads til 64 Personer. Det bliver den 
største Landflyvemaskinetype, der no
gensinde har været hygget; Kons truk
tionsforberedelserne, der har taget ca. 
to Aar, har fundet Sted under Ledelse 
af Howard Hughes og Jack Fry; s id t
nævnte er Præsident for TWA. Maski
nerne skal bygges af Firmaet Lock
heed, og de faar Typebetegnelsen 
, Constallationc . 

· TWA. har ialt bes tilt 40 af disse 
Kæmpeluftlinere, og den første skal 
kunne leveres i Foraaret 1942. 

Denne nye , Constallalionc-Type vil 
kunne yde ret imponerende Præsta
tioner. Den bliver udstyret med fire 
Wright Motorer, hver paa 2500 HK. 
Den kan rumme 64 Personer, inclu
si ve en Besætning paa 7 Mand; som 
Lastflyvemaskine kan den medføre 16 
Tons. Den faar en s tørs te Hastighed 
paa 560 km/ T; d. v. s. den bliver 160 
km hurtigere end nogen anden Trans
portflyvemaskine, de nye Boeing Stra
tolinere indbefattet. Ved 47,5 pCt. 
Motorydelse skal den kunne flyve 455 
km/T, saaledes at Flyvetiden fra New 
York til Los Angeles bringes ned paa 
8½ Time. Dens Rækkevidde bliver 
6436 km. Motorer med Overladere og 
en tryktæt Kabine gør det muligt at 
foretage Flyvninger i ca. 9000 Meters 
Højde. Byggesummen for hver Ma
skine vil blive ½ Million Dollars, og 

Regeringen har givet Tilladelse til, at 
der foreløbig maa sættes tre l\Iaskiner 
i Arbejde. 

Hvis den nye Luftliner bliver an
vendt som Troppetransportmaskine, 
vil en Flaade paa 40 Maskiner kunne 
transportere 16.000 Mand til Alaska 
paa 36 Timer, 12.000 Mand til Kanal
zonen paa 36 Timer eller 7.500 Mand 
til Hawaii paa 48 Timer. I Løbet af 
48 Timer vil de kunne transportere en 
Las t paa 5 Millioner Kilo fra U . S. A. 
til Kanalzonen, og de vil kunne naa 
en hvilken som helst af Europas Ho
vedstæder i Løbet af 16½ Times Flyvning. 

De 2500 HK. Motorer, der skal be
nyttes, er de kraftigste, som endnu 
har været anvendt i et amerikansk 
bygget Luftfartøj. Det bliver 18-cyl. 
Wright Cyclones. Naar Luftfartøjet 
befinder sig i 7600- 9150 m's Højde vil 
der ved Hjælp af Kompressorer blive 
vedligeholdt et atmosfærisk Tryk i Ka
binen, der svarer til 2500- 3650 m's 
Højde. Kabinens Kompressor sættes i 
Gang straks efter Starten, og den vil i 
indtil 3000 m's Højde vedligeholde et 
Tryk i Kabinen, der svarer til Tryk
ket ved Havets Overflade. Medens 
, Tophøjdenc for TWA's Stratolinere er 
6100 m, er den for den nye Types Ved
kommende 9150 m. 

Med det normale Antal Passagerer 
til Natflyvning samt Post og Ekspres
gods kan de nye Maskiner flyve fra 
Los Angeles til New York uden Mel
lemlanding med en Brændstofreserve 
til yderligere 5 Timers Flyvning. 
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SYNTETISK ELLER 
NATURLIGT GUMMI? 

VEHDENSPRODUKTIONEN af Na
lurgummi andrager aarligt ca. 1,5 

i\lillioner Tons, medens den samlede 
Produktion af syntetisk Gummi kun 
naar ca. en Tolvtedel af denne Mæng
de. Forskelli ge Faktorer har værcl 
medvirkende Lil, at en forholdsvis ny 
Industri i Lobct af faa Aar har naucl 
en ret bctydning<; fuld Stilling. Den 
storste Forbruger af Naturgummi er 
for Tiden De Forenede Stater i Nord
amcrilrn, hvis Aarsforbrug ligger om
kring 750,000 Tons Raagummi, og da 
hele dette Forbrug kommer fra Eg
ne, hvorfra Tilførslen vil standse i 
Tilfælde af en Krig i Stillehavet, vil 
der kunne opstaa en højst ubehagelig 
Situation, naar de forhaandenværen
de Lagre er opbrugt. Man kan derfor 
godt forslaa, at Amerika er blevel 
stærkt interesseret i det syntetiske 
Gummi, og at man kræver indfflrt cl 
Produktionsprogram i storrc Maalc
s tok. I denne Forbindebc henviser 
man til Udviklingen af den syntetiske 
Gummiindustri i Tyskland, der be
gyndte i 1934 med en A:m,produklion 
Jrna 10 Tons, og som allerede i 1937 
var oppe paa 4000 Tons, medens den 
nuværende Produktion an~laas til ca. 
60,000 Tons. I Sammenligning her
med er den amerikanske, syntetiske 
Gummiindustri kun ringe, idet den 
kun andrager ca. :1000 Tons aarligt. 

Selv om ogs:1:1 Aulomohilin<luslrien 
er Hovedaftager af Gummiprodukter, 
saa er Flyvemaskineindustrien i de 
o,;enere Aar blevet en -;aa -;tor Aftager 
af Gummi og navnlig af syntetisk 
Gummi - at man i Flyverkredse har 
faael den storsle Inleresse af al h~lrc, 
hvordan del syntclio,;kc Stofs Egen
..,kaber og Forskelle bedo111mes i Sam
men ligning med Nalurproduktel. 

I Dag er det ikke blot del Raastof, 
der ud vindes af Gummilnecrnes Se
kret, <ler betegnes med Ordet Gummi, 
i al Almindelighed er del alle hludc, 
elastiske Stoffer, idel man mlelukken
de henholder sig Lil Lighe<len mellem 
de fysiske Egenskaber og ikke til 
den kemiske Lighed mell Nalurslor
fel. I Modsætning Lil de fleste Kunst
s toffer, hvis Syntese er n11je i Over
en5stemmelse me<l Naturproduktet, 
afviger alle de syntetiske Gummiar
ter, der i Øjeblikket kan fans i Han
delen, i deres kemiske Opbygning me-
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re eller mindre fra Naturproduktet. 
Da de gummiagtige Materialers fysi
ske Egenskaber, saasom Trækstyrke, 
Spændkraft og Elasticitet, i mindre 
Grad er afhængig af Arten af de ke
miske Elementer end af Atomerne.., 
Fordeling i Molekylerne, af Moleky
lernes Størrelse og af den Struktur, 
der er blevet frembragt ved Vulkani
seringsprocessen, inddeles de l\[ale
rialer, der kan henføres under Begre
bet Gummi, efter deres fysiske Egen
skaiJer. 

Lederen af det amerikanske Good
rich & Co.'s Forsøgsafdeling har nylig 
holdt et Foredrag om de I(unstgum
miprodukter, der kan faas i Handelen 
i U. S. A., og han skelner mellem føl
gende fem forskellige Arter af Kunst
gummi: 1) Ncop1·c11, 2) Thiokol, 3) 
Pcrbwzan, Buna S, Amcripol, llycar, 
Chcmigum, 4) Koroscal og 5) l'isla-
11ex. 

Det syntetiske Gummis rent meka
nbke Egenskaber slaar paa ingen 
l\la:ule over Naturgummiens, og med 
Kunstgummiets nuværende høje Frem
slillingsomkoslninger vil delte ikke 
kunne fortrænge Nal.urproduklet, saa
længe disse Egenskaber spiller en 
Holle. Del sker dog hyppigt, al Gum
mi under dels daglige Brug bliver ud
sat for Paavirkninger, der meget hur
i igt forringer dels mekaniske Egen
skaber; ofte kan h11je Temperat11re1:, 
direkte Beslraaling af Solen eller Be
roring med Haaolie-Derivaler ikke 
forhindres. I saa Tilfælde kan man 
opnaa visse Forbedringer ved Hjælp 
af Sammensætning af forskellige Ar
ter af Ktrnslgummi eller ved al blande 
Naturgummi med Kunststof. 

Af særlig Betydning for del synteti
ske Gummis Anvendelse i Flyvema
skiner er dels M.oclslanrlsdygtighed 
overror Paavirkninger af Raaolie-De
rivater og organiske Opløsningsmid
ler. Alle Tilforselsledninger, som an
vendes til Benzin, Smureolie eller Kø
Jervæ<l-ike frem si i Iles næsten udel11k
ken<le af syntetisk Gummi, idet man 
vel at mærke i hvert enkelt Tilfælde 
maa s11rge for, al anvende den rigtige 
Art af Kunstgummi. En anden For
del, som del syntetiske Gummi har 
ved Anvendelsen i Flyvemaskiner, er 
dets Modstandsdygl ighed overfor Solens 
Paavirkning, og det har bl.a. ført til, 

at man nu anvender Neopren til Afis
nings-Belægning paa Bæreplaner. Del 
er ganske vist noget tungere end Na
turgummi; men det spiller ikke nogen 
nævneværdig Rolle for de forholds
vis smaa Mængder det drejer sig 
om. Endvidere har Neopren en an
den interessant Egenskab, naar det 
blandes med Grafit, idet det bliver 
elektrisk ledende. Delte »ledende« 
Gummi er derfor særdeles godt an
vendelig til Understelshjul og Hale
hjul, hvor det straks afleder en mulig 
statisk Opladning. 

Ifølge den amerikanske Fagmands 
Mening kan Fordelene og Ulemperne 
ved det syntetiske Gummi kortelig! 
stilles op i forskellige Punkter. Det er 
overlegent overfor Naturgummi i føl
gende Tilfælde: 

a) Ved Paavirlming af Raaolie-Deri
vater, organi.,;ke Opløsningsmid
ler og Vand. 

b) Ved Paavirkning mod direkte 
Best raaling af Solen. 

c) Vedvarende Varmepaavirkning. 

d) Del er modstandsdygtigt overfor 
stærke oxyderende Forbindelser, 
og 

e) del er modstandsdygtigt overfor 
Gas-Diffusioner. 

Naturgummi er i Dag alle kunstige 
Gummiarter overlegen! med Hensyn 
til; 

a) Elaslicitel. 

b) Ringe Varmedannelse ved Hyste
resis. 

c) Strækkeevne, og 

d) 1\lodslandsdyglighed overfor lave 
Temperalurer. 

Naar det syntetiske Gummi ikke i 
højere Grad overalt har gjort Natur
gummi Rangen slri<lig, er del et 
Pengespørgsnwal. I U. S. A. opgives 
Fremstillingsprisen for syntetisk 
Gummi at være (iQ Ccnts pr. Pund, og 
det er seks Gange saa meget, som Haa
gummi koster. Ikke desto mindre for
bereder man i U. S. A. en betydelig 
Udvidelse af Kunstgummi-Produk
tionen. I alt skal fire store Fabriker 
indrettes til hver al kunne levere 
10,000 Tons syntetisk Gummi om 
Aaret. 



Ad Luftvejen over Atlanterhavet 
EFTER at Søvejen viste sig for usik

ker og for langsom for Afleverin
gen af mellemstore Bombeluftfartøjer 
fra U. S. A. til England, foretog man 
sidste Efleraar de første Forsøg med 
at flyve Maskinerne over Atlanten. 
Begyndelsen blev gjort med den to
motorede Lockheed Hudson med lo 
Wright Cyclone 1100 HK l\lolorer, 
hvis normale Flyvevægt for en Af
stand paa 2740 km ved en Rejsehastig
hed paa 274 km/ T er 7950 kg. Delte 
Luftfartøjs Lasteevne er 2770 kg, og 
dets største Hastighed angives al være 
396 km/T i 3700 m. Da Erfaringerne 
fra Imperial Airways og Pan Ameri
can Airways Trafikflyvninger over 
Nordatlanten i Retning fra Vest mori 
Øst med ret stor Sikkerhed havde 
vist, at der der kunde regnes med en 
Rykvind paa 32 km / T, og at en 
Brændstofreserve til fire Timers Flyv
ning var nødvendig, blev Flyvetiden 
beregnet til 15 Timer og Brændstof
forbruget til 4550 I Benzin og 230 I 
Olie. Lockheed Hutlson maatte der
for overbelastes med ca. 1000 kg (Af
standen New Foundland- London er 
3,380 km) , hvorved den normale Plan
belastning blev forøget fra 151 kg/ m' 
til 175 kg/ m", en Værdi, der flere 
Gange har været betydeligt overskre
det ved tidligere Langdistanceflyvnin
ger. For at knnne rumme den ekstra 
Brændstofmængde paa ca. 1500 I 
blev der indbygget nogle Gummibe
holdere, hvis Indhold blev ledet over 
de normale Beholdere, saaledes at de 
kunde fjernes, naar de var tømte. 

Man havde regnet med at kunne 
navigere efter Stjernerne, fordi der 
ikke kan gøres Regning paa Radio
s tøtte; men kun i megel faa Tilfælrle 
har man - - paa Grund af ugunstige 
Vejrforhold - kunnel foretage en 
Pladsbestemmelse ved Hjælp af Sex
lant. Besætningerne har maattet kla
re Navigationen med Kompas og Ur. 
Starten fra New Foundland skete kort 
for Mørkets Frembrud, og efter Flyv
ninger paa mellem 7 og 11 Timer 
kunde der landes England ve<l 
Dagslys. 

Nedenfor skal mcvnes nogle af de 
opnaaede Flyvetider og Belastninger 
for amerikanske Luftfartøjer, der er 
blevet fløjet over Atlanten: 

Lochheed VeIZlurci; normal Flyve
vægt 8400 kg; overlastet F lyvevægt 
9,400 kg; Brændslofbeholdning 4550 1, 
Planbelastning i Start 183 kg/m'; gen
nemsnitlig Marchhastighed med 30 
km/ T Rykvind 354 km / T; Flyvetid 
9½ Time. lllarlin Marylmul (167 Bli); 
normal Flyvevægt 6950 kg; overbe
lastet Flyvevægt 8.400 kg: Brænd
stofbeholdning 4.160 l; Planbelastning 
i Start 167 kg/ m• ; gennemsnitlig 
Marchhastighed med 30 km / T Ryk
vind 354 km/ T. CoIZsolidaled Cala
liIZa (P8Y); normal Flyvevægt 13.900 
kg; overbelastet Flyvevægt; Brænd
stofbeholdning 4160 1; Planbelastning 
106 kg/m2 ; gennemsnitlig Marchhastig
hed med 30 km / T Rykvind 258 km / T; 
Flyvetid 13,7 Timer. Comolidaled Li
beraler (B-24); normal Flyvevægt 
18.600 kg; Planbelastning 190 kg/ m'; 

SHELL 

I\Iarchhastighed med 30 km / T Ryk
vind 404 km/ T; Flyve lid 8 ½ Time. 

Foruden Overførsel af Bombere ad 
Luftvejen har man ogsaa planlagt al 
flyve Jagere over Nordatlanten. Det er 
Hensigten at dele Vejene i 3 Etaper, 
hvoraf den første fra New Foundlanrl 
til Grønlands Sydspids er 1350 km; 
den anden er paa 1200 km (Grøn
land- Island), og den tredie og kor
teste Strækning over aahenl Hav ti-I 
Nordspidsen af Storbritannien er paa 
945 km. Slr: •kningen over Vand kan 
forkortes endnu mere, hvis Starten 
over Atlanten i Stedel for fra New 
Foundland, kommer til al foregaa fra 
en Flyveplads i Kanada eller Labra
dor. l\len, hvordan det end kommer 
til al foregaa, saa vil de amerikanske 
Jagere ikke kunne flyv e over om Nat
ten, og de maa uden Tvivl have Ra
diohjælp til Navigeringen. 

Luftf artf orsi kringer. 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

Jiviation 8ervice Verden over 
Telegram-Adr.: S h e 11 air A/s DANSK SHELL Telefon: Central 9838 

Kampmannsgade 2 • SHELL-HUSET • København V. 
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JUNKERS 
FLYVEMOTOR 

JUMO 211 
EN af de Flyvemotorer, der har foael 

en udstrakt Anvendelse indenfor 
det tyske Luftvaaben, er Ju11kel's-Fly
uemolol' ./umo 211. Det er den Motor
type, som blev anvendt i en Ju 88 til 
Verdensrekordflyvningen, og den be
nyttes ogsaa i de fra Krigen kenrlte 
Ju 87 og He 111. Jumo 211 er en væd
skekølet 12-cyl. firetakts Benzinmotor 
med to Rækker hængende Cylindre i 
V-Form (60° ). Dens Konstruktion og 
ydre Form er den samme som den 
vædskekølede Karlmrator-Flyvemotor 
Jumo 210. 

Direkte Bl'ændslofindspl'Øjt11i11fl. I 
Modsætning til Karburator-Motoren Ju
mo 210 arbejder Jumo 211 med direk
te Brændstofindsprøjtning. Hver af de 
tolv Cylindr.e faar det nødvendige 
Brændstofforbrug tilført fra sin sær
lige Pumpe, der kan reguleres saale
des, at Jumo 211 faar tilført det sam
me Blandingsforhold af Brændstof og 
Luft ved alle Omdrejningstal. 

Som Følge af den direkte Indspr~l.it 
ning af Brændstoffet og den nojagtige 
Reguleringsmuligheri er Brændstoflil
førslen uafhængig af rle yrlre Paavirk
ninger, der skyldes Temperatursving
ninger eller Ændringer i Vejret. Ind
sprøjtningsmotoren kender heller ikke 
til nogen >Overgangsfase< ved huri ig 
Acceleration, fordi Indsprøjtning.-.
mængden kan reguleres meget fint. 
Endvidere er Brandfaren blevet he
lydeligt forringet, fordi der ikke dan -

JUNKERS 
JUMO 211 
MOTOR 

Ydelse .... 1200 HK 

Cylinderindhold 35 l 

Olieforbrug 
8 12 g/HKT 

Længde ... 1745 mm 

Højde . ... 1069 mm 

Bredde . ... 804 mm 

Motorvægt . . 635 kg 
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nes nogen eksplosiv Blanding udenfor 
Cylinderen. 

Økonomi. Paa Grund af Brændstof
fets direkte Indsprøjtning af Brænd
stoffet i hver Cylinder kan man opnaa 
et meget økonomisk Brændselsforbrug. 

Motorens Ophængning. En overor
dentlig stærk Konstruktion af Krum
taphuset muliggør en elastisk Ophæng
ning af Motoren ved Hjælp af en Kas
sedrager paa hver Sirle af rlenne. Det 
giver en vis Vægtbesparelse, en over
skuelig Anbringelse af Ledforbindel
ser og Ledninger saml let Adgang til 
Eftersyn. 

Motol'en.~ Fl'onlal'eal. Da en Motors 
Frontmodstand er af afgoren<le Betyd
ning for Kroppens gorle aerodynami
ske Form, er riet praktisk, al l\Iotorens 
Frontareal ikke er megel storre end 
Navet til en normal, Lrehladel Propel 
med stilbare Blade. Derved opnaas 
ogsa god Sigtbarheri lil alle Sider, der 
gør Jumo 211 velegnet til .Jagere og 
Dykhomhere. 

1'olrins-0ul'l'lndel'. For al forhindre 
at Motoren i Nierheden af .lorden bli
ver overladet og dermed o\'erbelastet, 
er den udstyret med automatisk Tryk
regulator. 

Kølingen ar .1111110 211 er foretaget 
paa en ny i\laade, der kun kræver An
vendelse af en forholdsvis lille Koler, 
hvorved Vægten ar <len l\længde Køle
,·ædske, der skal hrnges, hliver hetyrle
lig mindre end normalt. 

Hvorfor har man ikke 
lydløse Flyvemaskiner? 

VORE Dages Flyvemaskine er end
nu et temmeligt larmende Trans

portmiddel, hvad enten den benyttes 
Lil militær eller civil Brug. Et Bombe
luftfartøj skulde helst ikke kunne hø
res mange Kilometer borte, og i en 
Trafikflyvemaskine skal Passagererne 
helst kunne tale sammen uden at raa
be til hinanden. 

Selvfølgelig er alle Flyvemaskine
og Motorkonstruktører interesseret i, at 
disse Ulemper bliver afhjulpet, i hvert 
Fald i videst mulige Grad. Støjen 
fra en Flyvemaskine kan skyldes for
skellige Aarsager. For Motorens Ved
kommende foraarsager Udblæsningen 
den meste Spektakel, og rlernæsl er 
der Ventilerne, Tandhjulene i Gear
udvekslingen og Luftindsugningen i 
Karburatoren. Den anden medvirkende 
Hovedaarsag til Spektaklet er Propellen. 

Bestræbelserne paa at foretage den 
bedst mulige Lyddæmpning har væ
ret fortsat i Aarevis, og man har og
saa opnaaet ret gode Resultater. Ved 
l\fotorens elastiske Ophængning er 
noget af Støjen blevet formindsket, og 
Indkapslingen af Ventiler og Drivhjul 
har ogsaa hjulpet til. 

Udblæsningsstøjen er . vanskeligere 
at faa Bugt med. Man har ganske vist 
forsøgt at fremstille særlige Udblæs
ningsrør med lyddæmpende Anord
ninger, og saarlanne er ogsaa i Anven
delse, men de nedsætter paa den an
den Side Motorens Virkningsgrad. 
Derfor undlader man i nogle Tilfælde 
at anvende den Slags Lydrlæmpnings
anordninger, medens man f. Eks. i 
andre Tilfælrle netop udnyller Ud
stødsgassen bl. a. til nt drive Over
laderen med. De Fremgangsmaader, 
rier har været benyttet til Løsning af 
Udblæsningsstojens Lyddæmpning er 
meget forskellige. Man har forsøgt al 
opnaa en lyddæmpende Virkning ved 
Afkøling og langsom Udvidelse af Ud
stødsgassen, og den anden Vej, man 
er gaaet, er at lede Spildegassen gen
nem særlige Rørforlængelser. 

Propellen har beredt Konstruktø
rerne betydeligt større Vanskelighe
der, og navnlig da de luftkolede Mo
torer med stor Rotationshastighed 
kom paa Markedet. Propelbladtipper
nes store Hastighed var en meget væ
sentlig Sløjgiver. Da man, for bed
re at udnytte Propellens Virknings
grad, ret hurtigt gik over til at anven
de Propelgear, kom dette ogsaa Støj
dæmpninf 3n til gode. Det lykkedes 



paa denne Maade at faa Bladtippernes 
Hastighed tilstrækkelig langt under 
Lydens Hastighed. Endvidere kom 
man ind paa Anvendelsen af 3- og 4-
bladede Propeller, der ogsaa bød paa 
lignende Fordele, selv om Forskellen i 
Støjfrembringelse mellem disse og 2-
bladede Propeller ikke er særlig stor. 

Under Flyvning paa Marchhastighed 
er det imidlertid ikke Propelstøjen, 
men Udstødsgassen, der er værst. Fly
ves der derimod med største Hastighed 
er Forholdet omvendt; saa er Propel
støjen den overvældende. Den Støj, 
der høres, naar en Dykbomber farer 
mod Jorden, er ikke Motoren, men 
Propellen, der laver Spektakel. 

En fuldkommen lydløs Flyvemaski
ne vil man saaledes kun kunne frem
stille, hvis man kan komme Støjkil
derne til Livs: Udblæsning og Propel. 
Men Udsigterne i saa Henseende er 
meget smaa. 

For Trafikflyvemaskinernes Vedkom
mende behøver man imidlertid ikke i 
den Grad at tilstræbe en Bekæmpelse 
af Støjen, som man var inde paa for 
7- 8 Aar siden, fordi man nu er naaet 
meget vidt med en ret effektiv Dæmp
ning af Lyden inde i Kabinen. Der
imod søger man stadig al opnaa en 
bedre Støjdæmpning for de militære 
Flyvemaskiners Vedkommende. Her er 
det ikke saa meget Spektaklet i Kabi
nen, det drejer sig om; her maa man 
søge at naa til en Dæmpning af selve 
Støjkilderne, for al gøre del vanske
ligere for Modparten al høre, naar cle 
angribende Luftfartøjer nærmer sig. 
Selvfølgelig har det ogsaa en vis Be
tydning, at Stø.ien bliver dæmpet i en 
militær Flyvemaskines Kabine, fordi 
det skaaner Belastningen paa Besæt
ningens Nerver; men i saa Henseende 
maa man som sagt søge andre Veje for 
at løse Problemet, og en skønne Dag 
vil dette komme Trafikflyvemaskinen 
til gode. 

.... - ·-=---::=> 

Ambulanceflyvemaskiner 

Junkers Ju 52 som Ambulanceflyvemaskine. 

ALLEHEDE i 1910 foreslog den hol
landske Læge, Dr. Moy, at udnylle 

Flyvemaskinen til Ambulancebrug, 
men i Betragtning af Flyvemaskinens 
daværende tekniske Udvikling, maalte 
der nødvendigvis gaa nogle Aar, inden 
man naaede saa vidt, som den holland
ske Læge foreslog. Tiden viste, at 
Flyvemaskinen i mangfoldige Tilfælde 
med meget stor Fordel kunde anven
des Lil Ambulancebrug, og eflerhaan
den opreltedm, der rundt om i Verden 
en ikke ringe civil, flyvende Ambu
lancetjeneste. 

* 
Første Gang Flyvemaskinen blev be

nyttet til Ambulancebrug var under 
Verdenskrigen i 1917, da man trans
porterede Patienter i Krigsflyvemaski
ner, der ikke var ~ærligt indrettet til 
delle Formaal; men som Aarene gik fik 
man dog specielt indrettede Ambu
'lanceflyvemm,ki ner al se. I første Ræk
ke skele det i de Lande, der efter Ver
den~krigen blev indviklet i Koloni
krige, og el af de Steder, hvor Flyve
maskinen i større Udstrækning blev 
anvendt til Tran~port af saarede, var 
under den spanske Krig i Marokko, 

§A\~I ILIEIBII ~ ID 
til "F L VV" 

Hurtig Indheftning - Let Oplukning 
PRIS Kr. 2.50 

11 F LY V II s Samlebind betyder Orden 
og Besparelse - Bladet kommer straks 
paa Plads, og Udgiften til Indbinding af 
de løse Blade ved Aargangens Afslutning 

undgaas. 

hvpr særlige Ambulanceflyvemaskiner 
førte de saarede Soldater hjem til Spa
nien. Maskinerne, der blev anvendt 
hertil var Junkers F. 13, en af de aller
første Trafikflyvemaskiner, der blev 
bygget. 

Det viste sig eflerhaanden, al de 
rummelige Trafikflyvemaskiner var 
særlig godt egnede Lil Anihulancebrug, 
og af den Grund fandt de .senere Jun
kers Konstruktioner G 24, G 31, Ju 34 
og Ju 52, i udstrakt Grad Anvendeh,e 
Lil samme Formaal. I cle senere Aar og 
under den nuværende Krig er del 
navnlig den sidste Type, der i mang
foldige Tilfælde har været benyttet af 
Tyskerne til Transport af syge og 
saarede. Ju 52 har været anvendt til 
Ambulancebrug i Gran-Chaco-Krigen i 
Sydamerika, i den spanske Borgerkrig 
og nu sidst i den nuværende Krig. 

I mange Tilfælde, hvor Transporten 
af haardtsaarede ad duarlige og søn
derskudte Veje vilde have varet flere 
Dage i Bil, er de saarede blevet kørt 
nogle faa Kilometer bag Fronten Lil 
nærmeste Flyveplads, hvor en moder
ne indrettet Ju 52 ventede paa dem. 
Kroppens Sidevægge blev aabnet, 
hvorefter Ambulancesoldaterne forsig
tigt løftede de saarede op i Flyvema
skinen. En Ju 52 er indrettet til at 
kunne medføre 8 liggende Patienter 
eller 22 siddende. Den flyvende Am
bulance befordrer derefter de saarede 
de ofte flere Hundrede Kilometer til
bage til Lazarettet i Løbet af forholds
vis kort Tid. 

Faas i enhver Boghandel eller fra FLYV's Ekspedition, Vesterbrogade 60, København V. 

Under Krigen i Polen er det mange 
Gange sket, at Soldater, der var blevet 
saarede om Morgenen langt inde i Po
len, endnu samme Eftermiddag er 
kommet under Behandling paa et La
zaret i Tyskland, og ikke saa faa l\len
neskeliv er blevet reddet paa den 
Maade. 
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FLYVNINGENS BØGER 
»Flugwesen filnfsprachig« (lysk-engelsk

fransk-italiensk-spansk} af L. Ahrens. 
VDI-Verlag Gmbll, Berlin. 576 Sider. 
Indb. HM. 12.00. 

Selv om man er nok saa meget inde i rt 
fremmed Sprog, saa rr del alligevel næ
sten umuligt at følge med i alle de nye 
tekniske Ord, der eflerhaandcn bliver 
dannet, og derfor er Ordbogen paa de 
fem Sprog, der udelukkende omfatlcr 
Flyvningens Omrnadc, en 1111111lværlill 
Hjælper for alle flyveinteresserede. Den 
er udarbejdet paa Grundlag af en man,:::c
aarig Erfaring, og 7:-l forskc llillc Bugcr og 
Tidsskrifter har været bl'nytlcl til Udar
bejdelsen. 

Inclholdcl er dl'll i en Hækkr Afsnil , cler 
hl. a. omfatter: lnddclin,::: af L11flfarlnjs
lypcr, Flyvemaskinens Bc~landdelr, Fly
\'emaskinens Udstyr, Flyvccllenskabcr, 
Modelflyvning, Luflfarlsindu~lricn, Lufl
vaabnel m . m .; under hvert cnkcll Af~nit 
rr de tyske Stikord ordnet alfaheli~I,, Oll 
ud for hvert Ord findes de I ilsvarenrlr 
Ord og Udtryk paa cn,:::elsk, fransk, itali
ensk og spansk. De sidste ca. 250 Sider 
omfatter alfabetiske Fortegncl~cr over 
samlligc Ord og Udlryk paa hcnholrlsvis 
ty~k, engelsk, fransk, italiensk og ~pa11sk. 
Derved er Værket blevet en praklisk Op
slagsbog. 

»Flug dureh Muskelkraft« af Hans 
Georg Schulzc og Willi Slia~ny. Verlag 
Fritz Knapp, Frankfurt a. l\L 22:-1 Sider. 

Kan et Menneske flyve ved Hjælp af 
egen Muskelkraft? Om delle s pændende 
Spørgsmaal handler hele Bollcn. D1•n ind
leder merl at fortælle om alle de mange 
forhistoriske Forsøg, der har været gjort 
paa at løse Problemet, og skildrer der• 
efter meget grundigt de senere, talrige 
Forsøg med Cykler udstyret med smaa 
Bæreplaner, ~om bl. a. salte Frunskman
den Poulain i Stand Lil i l!J21 al vinde en 
Præmie paa 10.000 Francs, der var udsat 
for den første •Cyclcflyvning < over en 
Strækning paa 10 m. 

Efter et længere Hcllncslykke kommer 
Forfallcrnc lil det Hesultat, al den Mini
mumskraft, der er nødvendig for al kun
ne udføre en propeldrevet Flyvning, er 
1,1 HK, og denne Ydelse mener man, at 
et Menneske godt kan præstere ved egen 
Muskelkraft, - llanske visl kun i en for
holdsvis kort Periode. 

Bogens sidste Afsnit omhandler de 
mange For~øg, der har været gjort de 
senere Aar paa at bygge en • l\luskclkrafl
flyvcrnaskinc •. 

»Die Deutsehe Luftfnhrt Jnhrbueh 1940« 
af Dr. Heinz Orlovius og Ing. Hichard 
Sclrnltz. Verlag Fritz Knapp, Frankfurt 
a . l\f. 494 Sider. 

Ligesom sine Forgængere er den lyske 
Luftfarts Ordbog for 19!0 en vægtig 
Hnandbog, der skildrer alt, hvad der har 
fundet Sled indenfor lysk Flyvning i Lø
bet af \\uret. Den indleder med Kri,:::cn i 
Luften og beretter paa 329 Sider om Luft
krigsførelsen lige fra Begyndelsen af del 
polske Felttog lil Vaabcnslilstanden med 
Frankrig den 24. Juli 1940. For hele den
ne Periode skildres der Dag for Dag, 
hvad der er skel i Luft~n, og i Dagbogs
fonn faar man meddelt en Mængde En-
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kclthcdcr. Del er en udmærket samlci 
Oversigt, der paa denne l\laadc bliver gi
vet, og som bidragc1· til al gore Bogen 
Lil cl nylligl Opslagsværk. 

Af IIaandbogcns øvrige Indhold skal 
nævnes Kapitlerne om Civilflyvningens 
Organisation og Forvaltning ~aml Afsnit
tet om den lyske kommercielle Luftfart, 
der giver en meget delaillcre l Oversigt 
over Dculsche Luflhansa Organi~alion og 
Virksomhed for Aaret 1939, med en 
l\længde Slat.islik over de opnaaedc Re
sultater. Lul'lspnrlcn er 0ll~aa meget ind
gnaende skilclrel, og den foclæll er om all 
de Stævner og Konkurrencer, der har væ
ret afholdt i rn:.m. Alsnillet om Luf'tfarls
lcknik <'r ikke ~aa fyldigt, ~om i dr tid
ligere Aarbøgcr, men dette skyldes Kri 
gen, og Forfatterne bcbudPr en mere ud
lomml'ncl1• Behandling af drll r Emnr i 
dr næ~lc Aargange. 

Del er rn llUd llaandhog o,·1·r lysk 
Flyvning. 

»Praktisk Flygllira« af Nils Sodcrberg. 
Albe rt Bonniers Forlall, Slockhohn. 207 
Sider. Sv. Kr. 6,25. 

Nils Soderberll t•r 1111 Obcrsl ved del 
~vcn~ke Flyvcvaahen og Chef for dels 
tekniske Tjeneste, Mm en bedre Fagmand 
sum Forfatter til en Bug om, hvordan 
man flyver, kan næppe lænkes. Bogen er 
populært skrevet, og den behandler alle 
de Problemer, ~um hor ke ndes af den, 
rier giver sig i Lag med den praktiske 
Fly,·ning. Den fortæller om Flyvningens 
Principper, Stabilitet og Styring, Flyvnin
gens Psykologi, clemcnlær Flyveruddan
ncbe, Ligeudflyvning, Stigning og Glide
flugt, Sving, Kor~cl paa .Jorden, Starten, 
Landingen, Vingeglidning, Spind, Nøcllan
din,::: og Faldskærmens Anvendelse. Og 
Læseren kan forslaa, hvad Nils Siidcrberg 
skriver 0111 Flyvning; det er den trænede 
Flyvelærer, der lader andre nyde godt af 
~ine mangcaarigc og dyrekoble Erfa
ringer. 

Henved 100 in~lrnklive llluslralioncr 
stoller Bugens Tck~I. 

»Der l\h•nseh flle~t« af Dr. Paul Karl
son. lm Deu\schc n Verlag, Berlin. 38(; 
Sider. 

Om Bogen • Der :\len~ch flicgl • har Ge
neralløjtnant Udel skrc\'el : • Der er ingen 
Mangel paa Flyvebøger, hverken gode 
eller daarligc. Denne her er ikke en ny 
Bog blandt de mange, men en særlig Bog 
ved Siden af de andre. Flyvningens Hi
storie har aldrig været tør, men altid le
vende og farverig, og denne Bog er lige 
saa farverig og levende. • Pau en spæn
dende og fornøjeli,::: l\laacle bliver Læseren 
præsenteret for hele Flyvningens Historie 
og Teknik, og vel at mærke paa en saa
dan l\Iaadc, al Lægmand forstaar selv de 
,·anskeligsle Problemer. Der er ikke en 
eneste mathematisk Formel i Bogen, og 
alligevel er Problemernes Forslaaclse 
bygget op saalcdes, at Læseren faar For
staaclsc af del hele. 

Den begynder med Leonardo da Vincis 
Udkast til Løsning af og Grublen over 
Flyveproblemet, som behandles ret ind
gaaende, og gaar derefter videre lige til 
Flyveproblemet endeligt blev løst. Flyv-

ningens Teori omfatter 100 Sider, men 
ikke en cncsle af dem er trættende at 
læse, og naar man er færdig, har man 
forstaacl del all sammen. Under Flyvnin
,:::en i Praksis fortælles der om Motorer, 
Konslrnktion, Start o,::: Landing, Blind
flyvning og Lufllrafik. Over 200 Billeder 
og morsomme instruktive Tegninger støt
lrr Fnrslaarbcn af Trkslen. Det er nok 
rn stor Bog, men den er lige saa god, som 
den er stor. 

»Dt•r Scefliegcr nls Seemann«. Verlag 
Dr. l\f. l\latthic~cn & Co., Berlin. 128 Si
der. HM. 5,00. 

Som Forfallrr lil Drr Seeflieger ais 
Seemann , der er ovrrsal til lysk fra den 
rngelskc •The Air l\lariner •, staar der 
paa Tilclbladcl : en Fagmand, og det 
fremgaar ogsaa af Bogrn, al Forfatteren 
kl'11<ler sil Kram. Paa en mrgrt overskue
lig MaaclP hehandlrr drn allr de sømands
mæssigc Sporgsmaal, chll' har Forbindelsr 
nwrl l\lanovrcrinllen af Soluftfartøjer. 
Dt•n fortæller om Luftfartojcls Søudstyr, 
0111 Forankring, Manøvreringen paa Van
del ved egen Motorkraft og under Slæb, 
0111 Start og Landing, Nødlandinger, Flyv
ning og Landing om Natten m. m. El sær
ligt Kapitel omfatter en Mæn,:::de Detaillcr 
om Fyr, Signaler og Søvejsregler, og For
fatteren gøre Hede for alle Spørgsmaal 
paa en sæ1·dcles praktisk Maade. 

»Die \Veltgelhmg dur deutsehen Luft
fnhrt« af Dr. Heinz Orluvius og Dr. Ernst 
Schnllzc. Ferdinand Enke Verlag, Stutt
garl. 11.\0 Sider. HM. 6.00. 

I en Hække Artikler, skrcvel af' forskel 
lige Forl'allere, skildres den tyske Civil
luf'll'arts Indsats i Verdensluftlrafiken. 
Dr. Orlovius skriver om den tyske Lufl
farls Tilblivelse, den kendte Atlanterhavs
flyver Frcihcrr v. Buddcnbrock fortæller 
om de slorc Luftveje over Atlanten, Dr. 
Hugo Eckcner om Luflskibsfarter over 
Oceanerne, von Gronau om den tyske 
Luftsport ude og hjemme, og andre 
kendte Skribenter skildrer Verclensluft
po~ttrafikcn, Geopolikken Oll den lyske 
Handelsluftfart, Svæveflyvningen, Forsk
nini;en, Trafikflyvemaskiner ug kolonial 
Luftfartspolitik. Som man ser, bliver Em
net hchancllet fra flere Sider, Oll de man
ge vægtige Indlæg, der hver for sig er 
inlcressanlc, giver tilsammen cl fyldigt 
Billede af den tyske Luftfarts Betydning 
indenfor Verdensflyvningen. 

Bagest i Bogen er samlet 52 Illustratio
ner, der alle er gode fotografiske Gengi
velser. 

»l\liinnisknn flyger« af Paul Karlson & 
IL G. Molin. Forlaget Natur og Kultur, 
Stockholm. 245 Sider. Sv. Kr. 7.50. 

Det er en Skildring af Flyvningens Ud
vikling fra de aller første Dage til de før
ste praktiske Forsøg for 30-40 Aar siden 
og derfra videre til vore Dages velorllani
scredc Luftfart. Men Bogen indeholder 
meget mere. Den forklarer Flyvningens 
teoretiske Grundprincipper, og det gøres 
paa en saadan Maade, at enhver kan for
staa det. I Kapitlet om Flyvemaskinens 
Anvendelse faar Læseren et Indblik i 
Blindflyvning, Hadionavigation, moderne 
Flyvernolorer o. m. m. Baade Teksten og 
del righoldige Billedmateriale er ført helt 
op til Dato. Bag i Bogen er en Ordforkla
ring, der supplerer selve Teksten. 



•Unser Kampf in Norwegen« af Dr. H. 
H. Ambrosius, Fritz Dettmann, Karl Eck, 
Georg Engelbert Graf og Kontreadmiral 
Z. V. Liilzow. F. Bruckmann Verlag, 
Miinchen. 224 Sider. Indb. RM. 5,50. 

•Unser Kampf in Norwegen • giver en 
sammenhængende Skildring af Krigen i 
Norge. 

Først skildres drn lyske Marines For
hold undrr Besættelsen; dernæst Land
operalionrrne og Luflvaabnets Andel i 
Angrebet, og herunder fortællrs der en 
hel Del om Indsatsen af Faldskærmstrop
prr og •flyvende Infanteri •, idet Tilførs
lrn af Tropper til Norge i udstrakt Grad 
fandt Sted ad Luftvejen. I et Kapitel gør 
Dr. H. H. Ambrosius Rede for Folkeret
ten og den tyske Aktion i Norden. Sidste 
Halvdel af Bogrn omfatter Overkomman
doens Beretninger om Krigsbegivenheder
nrs Forløb i Forbindrlse mrd en Hække 
Særbrrelningrr, bl. a. omhandlende Ta
bene 

7 Kort og 64 Billeder illustrerer Teksten. 

»Krlgsflyg« af Kaptajn i det svenske 
Flyvevaaben Eric Carleson. Albert Bon
niers Forlag, Stockholm. 85 Sider. Kr. 
3.90. Tilsendt fra P. Haase og Søns Forlag. 

Hvis man vil have at vide, hvordan 
Krigen i Luften foregaar, bør man læse 
den svenske Bog •Krigsflyg •, der giver en 
populær Skildring om dette aktuelle 
Emne. Eric Carleson fortæller om, hvad 
et Flyvevaaben bestaar af, om Bombe
formationers Maal, Jagernes og de øvrige 
Luftfartøjers Opgaver, Flyvevaabnets Ind
deling (med de udenlandske Benævnelser, 
der anvendes for de forskellige Enheder), 
de forskellige Former for Bombeangreb 
(ledsaget af mange instruktive Tegnin
ger), om Bombetyper og deres Virkning, 
Kampen i Luften, Transport af Luftinfan
teri og om Flyvemateriel. Sidste Halvdel 
af Bogen bringer en Række Tegninger af 
de mest anvendte svenske, engelske, tyske, 
amerikanske, italienske og sovjetrussiske 
Krigsluftfartøjstyper, ledsaget af Luftfar
tøjernes vigtigste Data. 

Det er en praktisk Haandbog for Læg
mand. 

»Flygvapnens Indsatser under det an
dre vlirldskriget« af Age Lundstrøm. Al
bert Bonniers Forlag, Stockholm. 85 Sider. 
Sv. Kr. 2.25. Tilsendt fra P. Haase & Søns 
Forlag. 

Forfatteren, der er Oberst ved det sven
ske Flyvevaaben og Chef for Flyvekrigs
skolen, skildrer i denne Bog de Erfarin
ger, som man har gjort under Flyvevaab
nets Indsats i den nuværende Krig, under 
Felttoget i Polen, i den finsk-russiske 
Krig, Norges Besættelse, Krigen paa Vest
fronten, i Balkan og i Middelhavet. Han 
skildrer Forløbet af de enkelte Krigsepi
soder med særlig Henblik paa Flyve
vaabnets Anvendelse, og Læseren faar et 
ganske udmærket Overblik over Luftflaa
dernes vældige Betydning og Indsigt i den 
Maade, hvorpaa de bliver anvendt. Der 
har hidtil ikke foreligget nogen Bog, der 
udelukkende har behandlet Krigen i Luf
ten, og det er lykkedes Forfatteren at 
skabe en god og en livligt skrevet Bog 
om dette saare aktuelle Emne. Oberst 
Lundstrøm slutter med al sige: •Alt tyder 
paa, at det er Udgangen af Kampen mel
lem det tyske og engelske Flyvevaaben, 
som bliver det afgørende for Europas 
Fremtid.« 

Civilingeniør C. V. Thymann 
27.Juni1891 -29.Juni1941 

DEN 29. Juni afgik den ledende In
geniør ved Det Danske Luftfart

selskab, Civilingeniør C. V. Thymann, 
ved Døden - to Dage efter at være 
fyldt 50 Aar. 

Ingeniør Thymann, der var Søn af 
Skovrider Thymann, udgik som In
geniørassistent fra Søværnets Inge
niørelevskole i 1913 med speciel Ud
dannelse som Skibsbygningsingeniør. 
Efter i nogen Tid at have gjort Tje
neste ved Orlogsværftet og blandt an
det været beskæftiget ved Konstruk
tion af Flyvebaade blev han i April 
Maaned 1915 udkommanderet til Fly
vebaadsstationen og blev her Flyveelev. 

Aaret efter, den 10. Maj 1916, blev 
han, samtidigt med Flyvevæsenets 
nuværende Chef, Kommandør A. 
Grandjean udnævnt til Flyvebaadsfører. 

I Slutningen af September 1918 af
gik Ingeniør Thymann fra Flyve
baadsstationen og blev af Marinemini
steriet sendt til Tyskland, hvor han 
indtil 1920 paa Techn. Hochsch. Char
lottenborg studerede Skibsbygning og 
Aeroteknik. 

Efter endt Studium an.sattes han 
som Leder af Orlogsværftets Kon
struktionskontor for Skibsbygning, 
hvilken Stilling han indtog til 1. April 
1925, da han atter tiltraadte Tjeneste 
som Ingeniør ved Marinens Flyvevæ
sen. Her deltog han med Iver i den 
Udvikling af Flyvemateriellet, som nu 
fandt Sted, men maatte allerede i 
Midten af 1931 søge sin Afsked fra 
Søværnet paa Grund af nogen Svigt i 
Helbredet. 

Fra 1936 til sin Død var Thymann 
ledende Ingeniør i Det Danske Luft
fartselskab. 

Som det vil fremgaa af ovenstaaen
de har Ingeniør Thymann fra første 
Færd været med i Flyvningens og Fly-

veteknikens store Udvikling og denne 
Udvikling ofrede han hele sin Inter
esse og alle sine Evner og Kræfter. 
Han har deltaget i mange Rejser til 
Udlandet for at studere Flyvemateriel 
og for at indkøbe Materiel eller kon
trollere Luftfartøjer under Bygning. 

Ingeniør Thymann var en forholds
vis flittig Skribent til fa g tekniskc 
Tidsskrifter o. I. Han er Medforfatter 
til Lærebog for Flyvepersonel og igen
nem mange Aar har han været Lærer 
i Aeroteknik ved Søværnets Flyve
skole. Fra 1922 var han Medlem af 
D. K. D. A. S. 

Ingeniør Thymann efterlader Min
det om en velbegavet, ivrig, flittig og 
nobel Personlighed, rier altid var paa 
Højde med Aeroteknikens mange for
skelligartede, teoretiske Problemer. 
Han var en loyal Medarbejder i de 
Virksomheder, han tjente og han var 
en god og trofast Kammerat, der 
vandt sig mange Venner, saavel her
hjemme som i Udlandet. 

Ære være hans Minde. 

M. P. Eskildsen. 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 

I Flyvemaskiner, I BIier, I det hele taget over

alt, hvor en Motor arbejder Side om Side med 

et Radioanlæg, borteliminerer Bosch afskær

mede Tændrør og øvrige Afskærmningsdele alle 

motoriske Forstyrrelser. Ogsaa paa dette Om

raada yder Bosch an Indsats, der er anerkendt. 

A/sMAGNETO 
JAGTVEJ 155 KØBENHAVN N. 

Generalrepræsentanter for 

ROB, BOSCH, G. m. b, H. - STUTTGART 
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NYT FRA VERDEN 
En ordentlig Forsikringspræmie. 

NA~R man h~rer, hvor stor Forsik
rmgspræmien er for Prøveflyv

ningen med den nye firemotorede 
Kæmpebomber Douglas B-19, faar man 
det Indtryk, at Forsikringsselskaberne 
ikke er særlig forhippet paa at tage 
Risikoen. Man forlanger nemlig en Ri
sikopræmie paa 100.000 Dollars for det 
første Flyveminut efter Starten, og 
hvis B-19 »overlevede« dette første Mi
nut, dalede Præmien til 4000 Dollars 
pr. Flyvetime under Prøveflyvningen. 
Luftfartøjet, der har kostet 2 % Million 
Dollers at bygge, er forsikret for 
1.200.000 Dollars, d. v. s. ca. Halvde
len. Naar B-19 er færdig med sine 
Prøveflyvninger, skal den anvendes 
som en flyvende Fon,~)gsanslalt for 
Langclistanceflyvninger. Man regner 
aahenbart ikke med at skulle hygge 
flere Luftfartojer af denne Type; m e n 
Douglas-Fabriken skal alligevel være 
fremkommet med Planer lil Bygninq 
af en Troppetransportmaskine, der er 
endnu større end B-1!!. Foruden en 
Besil'lning paa mellem li og lyve Mand 
~kal det nypro.iektcredc Luftfartoj kun
ne rumme 125 Mand med fuld Udrust
ning. 

* 
Flyvebaad med en Fuld,·ægt 11:m 

113.000 kg. 

INSTITUTE OF THE AEHUNAUTI
CAL SCIENCES i New York har 

for Aaret 1940 tildelt Guggenheirn-Pri
~en til den kendte Flyvemaskinekon
struktør Glenn L. Mari in for hans Ind-

sats ved Bygning af Flyvemaskiner 
med stor Ydeevne. Ved denne Lejlig
hed fremkom Glenn L. Martin med 
nogle Oplysninger om en Kæmpeflyve
baad, som hans Firma arbejdede paa. 
Ved en Fuldvægt paa 1rn.O00 kg og en 
Hastighed paa næsten 500 km/ T skal 
Luftfartøjet kunne transportere en 
Bombelast paa 36.000 kg over en Di
stance paa 6000 km, eller en Bomhe
lasl paa 18.000 kg over en Strækning 
paa 11.000 km. 

* 

Sikring af l<'lyvnin~ i stm·e Hø_ijde1·. 

I Forbindelse med Flyveprøverne 
med den tomotorede, lunge .fager, 

Lockheed P-38, hvis Stigeevne og Top
højde synes at stille særlig store Krav 
til Flyveren, har man truffet særlige 
Forholdsregler til Beskyttelse af Fø
reren. For al udelukke den hurtige 
Trykforandrings Indvirken paa den 
menneskelige Organisme, har man for 
forste Gang anvendt en Metode, der 
har været pmvet paa l\layo-Kliniken i 
Rochestcr de sidste Par Aar. Paa 
Grundlag af Kendskabet til, at den saa
kaldle Hojde-Emholi først og fremmest 
stammer fra det i Kroppen værende 
Kv,cblof, formindsker man før Flyv
ningen den K nclslofnucngde, som fin 
des i Flyverens Krop. I 30 Minutter 
før Starten holdes han afsondret fra 
den ydre Luft, og han maa kun ind
aande ren Ill. Under disse Forbere
delser maa der ~orgcs for, al han faar 
tilstrækkelig Bevægelse, saaledes at 
Kvælstoffet drives ud af alle Legemets 

!:{ler ,\nmodning fra flere af , Flyv«s Læsere bringer vi hermed et Billede af det 
amerikanske Trafikluft{ ar tøj Douglas D C 4. 
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DERUDE 
Dele, og for at Metoden ikke skal mi
ste sin Virkning, maa Flyveren ikke 
afbryde lltindaandingen, før Højde
flyvningen er afsluttet. Paa Vejen til 
Flyvemaskinen maa han derfor med
føre en lille Iltbeholder, og naar han 
er kommet op i Flyvemaskinen, maa 
han straks sætte sin Illmaske i Forbin
delse med Anlægget i Maskinen. Under 
Flyveproverne med P-38 blev Læge
undersøgelserne foretaget paa Lock
heed-Fabrikens Indflyver, M. Pur
cham, og de viste, at Flyveren ikke 
paa nogen som helst Maade tog Skade 
af de megel hurtige Trykforandringer. 
I Fremtiden skal alle Besætninger ved 
Lockheed-Fabriken, der skal foretage 
Flyvninger i 10.000 l\lclers Højde, gcn
nemgaa denne Kvælstofbehandling. 

* 

Kvinde1· tage1• Del i den aktive Luft-
beskyttelse. 

I del nordlige l\lidland har Engl,cn
derne som Fon;og opslillcl en Bal

lonspærring, hvis Betjening udeluk
kende beslaar af Kvinder. Af den 
Grund har den faael Navnel :. Amazon 
Flight«, og Personellet er udtaget 
blandt Kvindernes Hjælpetjeneste 
(\\'omen' Auxiliary Air Force). Man 
venter ogsaa a l kunne erstatte l\land
skabel ved andre Ballonspærreafde
linger med Kvinder. Kvinderne ~kal 
ogsaa hjælpe til ved Luft værnsari ille
riet, idet de bl. a. skal anvendes til Be
t.iening af Lytteapparater, Afstands
maalere m. v. 

* 

Ord1•e1· paa ove1• 4 Milliarder Kro-
ner til et enkelt Firma. 

VED Begyndelsen af indeværende 
Aar laa Douglas Aircraft Co. i Cali

fornien inde med ikke-effektuerede 
Ordrer til et Beløb af 348.866.2:n Dol
lar, og man var i Færd med at accep
tere nye Bestillinger, saaledes at det 
samlede Ordrebeløb kom op paa 800 
Millioner Dollars, eller over 4 l\lilli
arder Kroner. Af sidstnævnte Beløb 
skal de 300 Millioner Dollars anvendes 
til Samling af de firernolorede Lang
distance-Luftfartøjer af Typen Conso
lidated B-24. Pr. 15. April 1941 be
skæftigede Douglas-Fabrikerne 26.295 
Mand, men efter Fuldendelse af Fa-



brikerne ved Long Beach og Tulsa, 
kommer Douglas op paa en samlet Ar
bejdsstyrke af 55.000 Mand. 

* 

Chrysler bygger Bombere. 

DEN amerikanske Automobilkoncern, 
Chrysler Corporation, arbejder nu 

for Luftfartsindustrien og fremstiller 
Dele til den tomotorede Bomber Mar
tin B-26. 

* 
Republic P-43 »Lancer«. 

OM den nye amerikanske eensædede 
Jager, Republic P-43 :. Lancere fo

religger følgende Enkeltheder: P-43 er 
særlig beregnet til Flyvning i Substra
tosfæren.Motoren er en Pratt & Whit
ney R-1830-35 Twin Wasp paa 1100 
HK. med en Curtiss Propel med elek
trisk stilbare Blade. Spændvcidde 11,8 
m, Længde 9,2 m, Højrle 3,36 m, Fulrl
vægt 3130 kg, Tornvægt 2480 kg, La
steevne 650 kg. Planareal 20,7 m", 
Planbelastning 151 kg/m2• Normal 
Brændstofbeholdning 550 1, ekstra 
Brændstof 276 I. Bevæbning: to 12,7 
mm Maskingeværer i Kroppen over 

Motoren, fire 7 ,6 mm Maskingeværer i 
Planerne, og Ophængningsanordning 
til smaa Bomber. 

Luftfartøjets Ydelser holdes hemme
lige, men saa ·meget kan siges, at den 
beregnede største Hastighed under 
Prøveflyvningerne blev oversteget 
med 32 km/T. 

* 
»Flyvei·nes Hus« i Sverige. 

Den kendte svenske Industrimand 
og Sportsflyver, Carl-August Wicander, 
har for nylig skænket den kongelige 
svenske Aero Club et Klubhus. Det er 
en stor fire-etages Bygning, der for 
Giverens Regning bliver ombygget og 
indrettet med Klublokaler, Mødeloka
ler, Kontorer m. m. Ombygningsarbej
det skal være færdig i Oktober i Aar. 

* 

Svævefly,·ningen i Italien. 
Trods Krigsbegivenhederne kunde 

Svæveflyverne i Italien fortsælte deres 
Træning. I Løbet af 1!)40 trænede 969 
Elever til Certifikatprøverne; 56 op
naaede C-Cerlifikatel og 752 B-Cerli
fikatet. 

Sportsflyvekl ubbensJ
1
j 

Fond 

SOM et Led i Bestræbelserne for at til
føre Sportsflyveklubben tilstrækkelige 

Indtægter til at kunne fortsætte sin Pro
paganda for Sportsflyvningen gennem Af
holdelse af Kursus o. I. - Vedligeholdelse 
af Materiel - og til Imødegaaelse af de 
Krav Klubben stiller til sig selv med Hen
syn til billig Flyvning, den Dag der igen 
kan flyves - er Bestyrelsen for Tiden i 
Færd med at indbyde Personer og Institu
tioner til at tegne sig som overordentlige 
Medlemmer desformedelst aarlige Kontin
genter af mindst 200 Kr. 

Det er allerede lykkedes at tegne ad
skillige Medlemmer, og i Forstaaelse med 
disse har Bestyrelsen oprettet 

»Sportsflyveklubbens Fond«, 

der ledes af en Bestyrelse paa fire l\Ierl
lemmer som følger: 

Oberstløjtnant L. Bjarkov, Landsrets
sagfører Peter E. Buhl, Kontorchef Her
mann Nielsen og Trafikassistent v. Stats
banerne A. Ohrt. 

Fondets Midler og Renterne heraf skal 
anvendes til Sportsflyveklubbens Arbejde 
for Flyvningens Fremme under de For
mer og med de Beløb, som Fondsbesty
relsen til enhver Tid maalte anse som 
værende rigtig. 

Sports/lyveklubbens Bestyrelse. 

Firmaet BØGER OM FLYVNING 

AUTOFLUG 
Flygning, indb. i Lærred, C. E. Holmquist. . . . Kr. 12.35 

Jørn Ulrich: 

GERHARD 
SEDLMAYR 

er 

Indehaver af de tyske 

lrvin-Patenter 

der er blevet anvendt til 

AUTOFLUG
FALDSKÆRME 

.A.UTDFLUG BERLIN-
INH. GERHARD SEDLMAYR TEM PELHOF 

Døden har Vinger ....... Kr. 5.75, indb. Kr. 7.00 

Saa flyver vi - . . . . . . . . . . . . . indb. Kr. 10.00, heft. 8.50 
Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen m. fl. 

Haandbog for Flyvere li (Motorer) ........... Kr. 5.75 
Af Civilingeniør S. A. Jaensson. 

Die Luftmåchte der Welt. Smukt Billedværk 
med de forskellige Landes Flyvemaskin-
typer, heftet............. . . . . . . . . . . . . . . Kr. 7.75 

Die Deutsche Luftwaffe. Samme Udstyr som 
ovenstaaende. Skildrer det tyske Luft.vaa-
ben i pragtfulde Billeder, heft.et . ..... .. Kr. 7.75 

A. Felgiebel: 
Benzinmotoren fur Flugmodelle und ihr 
Selbstbau (Ny Udgøa,e) . . . . . . . . . . . . . . Kr. 6.75 

Bøgerne leveres omgaaende fra 

.FLYV·s Ekspedition • Vesterbrogade 60 - København V • 
Udenlandske Bøger forskrives paa hurtigste Maade. 
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EN TAK -

DET har ikke kunnet undgaas, at 

FLY\'s Økonomi er blevet paa

' irkel af J"rig-;siluationcn, idel en 

,·æsentlig Del af del Annoncestof, der 

er en Betingelse for Bladet-; Udgivel

i.e, er udeblevet. 

Det har derfor været Det Kgl. Dan

ske Acronauliske Selskab ug FLYV-; 

Redaktion en stor Glæde al 111udlagc 

en meget værdifuld økonomisk Støtte 

fra forskellige danske Firmaer, som 

vi har henrendl os til med en Hede

gørelsc for vor Stilling, og denne 

Hjælp vil vi gerne med dbse Linier 

sige Tak for. 

Den Offervilje der her er vii.t, er 

et Bevis paa, al man lillægger Bladeli, 

fortsatte Udgivelse i,lor Betydning ug 

vore Bestræbelser vil derfor forbat 

gaa ud paa, I rod s de vanskelige For

hold , at oprelholdc den Standard, vi 

igennem Aarenc har oparbejdet. 

Del l(yl. Danske .4.cronautiske Sclsk(lb 

FLYVs Redaktion. 

25 Aars Jubilæum ved 
Hærens Flyvertropper 

DEN 22 . .Juli kunde Meknniker ved Fly
vertroppcrnes Værksteder, Peter Tho

rup. fejre 25-Aaret for sin Ansællclse ved 
»Værkstedet«, som det kaldtes dengang 
Flyvertropperne hed Hærens Flyveskole. 
Peter Thorup har været med fra den 
vanskelige Periode; det var dengang en 
Flyvemotor roterede - eller maaske ret
tere: alt for ofte holdt op med at rotere 
- hvor hver enkelt i\fotor havde sine 
Særheder og skulde behandles som cl 
vanskeligt Barn. Men hvad der saa end 
var i Vejen, saa forstod Thorup al finde 
ud af det - og faa den til at gaa igen. 

Alle, der har været med i Hærens 
Flyveskoles første Aar lærte ikke blot 
Peter Thorup at kende som en dygtig 
i\lolormckaniker, men i lige saa høj Grad 
som el fortræffeligt Menneske, man kom 
til al holde af. Han var som Mekaniker 
Paalidclighcdcn og Dygtigheden selv, og 
som Menneske havde han en ægte Hjer
tets Dannelse. Baade Kammerater og 
Flyvere, som han kom i Beroring med 
gennem Aarene, lærte at sætte Pris paa 
og føle Venskab for den dygtige og sym
patiske Mekaniker. Thorup blev i sin Tid 
tilbudt Stillingen som Maskinofficiant ved 
Flyverkorpset, og det var et Tab for Hæ
ren, at Thorup hellere vilde blive ved 
Værkstederne. Men hans store Dygtighed 
og hans rige Erfaring er heldigvis allige
vel kommet Flyvertroppernc tilgode i alle 
de mange Aar. 

I Anledning af 25-Aars .Jubilæet føjer 
>,Flyv« sin Lykønskning til de mange, der 
er strømmet Peter Thorup i Møde. J. F. 
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50 AAR 

DEN 14 . .Juli fyldte Luftfartselskabets 
populære Overchauffør Axel Nielsen 

50 Aar og modtog i den Anledning en 
Mængde Lykønskninger fra forskellig 
Side, ikke mindst fra D. D. L. og dets 
Personale. 

Axel Nielsen var i længst forsvunden 
Tid Etatsraad H. N. Andersens Privat
chauffør og blev senere Privatchauffør 
hos Direktør Benny Dessau og derefter 
hos Fru Louise Hasselbalch. I sine unge 
Aar arbejdede Axel Nielsen paa Dftrkops 
Cyklefabrikker i Tyskland og sejlede se
nere som Maskinassistent i Ø. K. Han var 
en Overgang en meget kendt og dygtig 

Cyklerytter, og hans Interesse for Sporten 
har han bevaret gennem Aarene; i 1934 
tog han Icirætsmærket i Guld med Sløjfer. 

Overchauffør Axel Nielsen har været 
ansat i D.D. L. i 16 Aar, og har i Løbet 
af de mange Aar vundet sig talrige Ven-
ner blandt Flyvepassagererne. J. F. 

Fra Dansk Svæve8yver Union 
NY KLUB I UNIONEN. 

U NDEH Navnet >Dansk Ungdoms
korps • er der i København starlet 

en ny Svæveflyverklub. 
, Dansk Ungdomskorps • rr upolitisk og 

tæller 30 Medlemmer, hvoraf Størstedelen 
er ungr Polyteknikerr. 

HollP Svæveflyverklub har stillet sit 
Materiale og sine Medlemmer til Korpsets 
Dispos ition, og der er indledet Samarbej
d<' nwd Flyveklubben >Hingen •. 

, Dansk Ungdomskorps • ledes af Mili
tærflyver Ljt. Therp, og Adressen er Dr. 
Priemesvej 2, København V. 

S TA!\IGHUPPEN har aller i Aar optaget 
Medlemmer fra undre Klubber som 

Gæster. For Tiden deltager Hr. Adjunkt 
Kai Borch fra •Aviator og Frk. Huth la 
Cour fru Flyveklubben •Ringl'n • i Slam
gruppens Øvelsesflyvninger. 

H H. llnrry Nielsen fra •Slamgruppen • 
er d. 1. Juli afrejst til Grunau for, 

puu Slipcndicplads, al delluge i cl Svæve
flyverkursus til •C• Certifikatet. 

PAA BESØG HOS VORE l\lASKINER. 

T IT og ofte har Medlemmerne spurgt 
Bestyrelsen om, hvorledes vore her

lige Maskiner havde del, og der er dci for 
ikke Tvivl om, al alle Klubbens Medlem
mer vil slromme til, naar vi nu den 10. 
August arrangerer en fin Sondag~udflu;:;t 
op til Maskinernes nuværende Opmagasi
neringsplads. 

l Klubbens Sekretariat udleveres Bil
leller Lil Udflugten mod Betaling af Kr. 
3.80 pr. Billet og samtidig udleveres del 
udførlige Program for Turen. For de Kr. 
3.80 faar De Jernbaneluren København
Humlebæk og retur, Øl og Snaps til Fro
kosten og derefter Kaffe og Wienerbrød. 
At De kan faa dette for det lille Beløb, 
skyldes at Direktør Bryde Nielsen, >Sinds
hvile •, der er Vært for vore Maskiner, og
saa har ønsket at være Vært for vore 
Medlemmer. 

Foruden at vi faar Lov at gense vore 
Maskiner under kyndig Ledelse af Klub
bens Flyvechef, Ingeniør Beekmann, faar 
vi ogsaa Lejlighed til at stifte Bekendt
skab med et Mønster-Landbrug, og da vi 
erindrer, at Medlemmerne under Flyve
kursus'et paa Teknologisk Institut ogsaa 
interesserede sig for de der udstillede Mal
kemaskiner, vil det planlagte Arrangement 
sikkert falde i Smag. 

Der arrangeres Algang med senere Præ
mieuddeling, og hele Turen vil blive fil
met. Tegn Dem straks i Sekretariatet, 
Østerbrogade 84. 



Staal - med særligt Henblik paa Beslag til Svæveplaner 

I Øjeblikket, hvor vore mange Svæve
flyvere Landet over ikke kan • røre 

Vingerne• , bygges der forhaabentlig saa 
meget mere paa Værkstederne rundt om
kring i Klubberne. Ganske vist er det i 
Øjeblikket dyrt at bygge, men til Gengæld 
sparer vi jo Penge paa ikke at flyve. Des
værre er det ikke let at fremskaffe de 
rette Materialer i denne Tid, men - og 
det m a a man være klar over - der maa 
ikke spares paa dette Punkt. Det er lige
saa nødvendigt nu som før, at et Svæve
plan, hvad enten det er et aabent Skole
plan eller en lukket Maskine, skal bygges 
af Materialer, der slaar for enhver Kritik. 
Ved Planernes Godkendelse kan ikke la- . 
ges Hensyn til Materialevanskeligheder, 
idet Svæveflyvning - der er omtrent 
ufarligt i gode Planer - er livsfarligt i 
daarligt Materiel. 

I denne Artikel skal vi beskæftige os 
med Beslagene og andre Staalmalerialcr 
til Svæveplaner. Staalplade af den for
nødne Godhed er i Øjeblikket vanskelig 
at fremskaffe, men det er simpelthen util
giveligt at fremstille bærende Beslag af 
Materiale, hvis Godhed man ikke kender. 
Jeg vil derfor gøre vore Svæveflyvere, der 
har Planer under Bygning, det Tilbud, for 
en Pris af Kr. 10 pr. Afprøvning, (der 
gaar i Dansk Svæveflyver Unions Kasse) 
at afprøve Staalplade Lil Beslag for de re
spektive Klubber rundt i Landet. Af Prø
ver foretages Trækprøve, Bukkeprøve og 
mikroskopisk Bedømmelse. Materiale be
des sendt til min Adr.: Østersøgade 104, 
København Ø. Indsend et Stykke Plade
materiale af Størrelse 100 X 200 mm. Re
sultatet af Bedømmelsen følger hurtigst 
muligt. 

Staalcts Konsistens. 
Staal er et kompliceret Materiale. Dels 

Hovedbestanddel er del metalliske Grund
stof Jern. Desuden indeholder det smaa 
Mængder Kul, Svovl, Fosfor, Mangan, Sili
cium, saml, for Specialslaals Vedkom
mende, ogsaa Krom, Nikkel, Molybdæn 
o. s. v. Til B es 1 a g maa ikke anvendes 
Staal med større Kulstofmængde end 0,2 
pCt. , idet saadanl l\fateriale ikke eller kun 
vanskeligt kan svejses. Den samledl' 
Mængde af Svovl og Fosfor, der bt>gge 
er skadelige Stoffn i Staal, maa ikke 
overstige 0,08 pCt. Mangan er ikkr egent
lig skadeligt, men maa ikke gerne ovt•r
stige 1 pCt. Silicium ligger bedst omkring 
0,2 pCt. Specialstaal kommer ikke i B~
tragtning for normale Svæveplankon
struktioner og skal derfor ikke omtalt•s. 

Staalplade maa som bt>kendl ikkt> be
handles ganske som man finder det for 
godt. F. Eks. maa del aldrig bukkes 
skarpt; enhver Hund;ng i el Beslag skal 
mindlit have en Hlldius lig Pladl'lykkl'l
sen. Det maa ikke udglødes ved megt•t 
høj Temperatur, og det maa ikke flam
meskæres i Facon. Der er saaledt•s en 
Mængde Hensyn at tage ved Fremstillin
gen af Beslag, og det har maa~ke Inter
esse at faa lidt at vide om, hvorfor Staal
plade er saa krævende med Hensyn li! 
Behandling. 

Staal er som alle faste Metaller et kry
stallinsk Materiale. Det skulde man ikke 
tro ved et overfladisk Kig paa en Staal
plade; men tages et Mikroskop til Hjælp 

Af Civilingeniør Gerhard Hansen 

vil den krystallinske Struktur hurtigt 
vise sig. > Fig. 1 • viser et Mikrofotografi 
af et Tværsnit langs Valseretningen af en 
•Aero 50« Staalplade, som f. Eks. er fore
skrevet til Hovedbeslag i • Grunau Baby«. 
Dette Staal, der er et Krupp-Staal, har 
ca. 0,2 pCt. Kulstof, ca. 0,05 pCt. Svovl 
plus Fosfor, ca. 0,8 pCt. Mangan, og ca. 
0,2 pCt. Silicium. Det er et udpræget 
Kvalitetsstaal uden Slagger og med god 
Struktur. Dets Trækstyrke er 50--55 kg 
pr. Kvadratmillimeter Tværsnitareal, 
hvilket f. Eks. vil sige, at en 2 mm tyk og 
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Fig. 1 .• 4ero 50, 200 X, æl.\et. 

Fig. 2. Mate1·iale med Val.se.struktur, 
100 X, ætset. 

Fig . • 'J. Stærkt slaggefylclt MalCI"iale, 
200 X, svagt ætset. 

20 mm bred Strimmel af •Aero 50c kan 
bære 2000 kg uden at briste. Samtidig er 
det Forlængelse (maalt paa en Materiale
længde paa 11,3 Gange Kvadratroden uf 
Tværsnitsarealet) . over 20 pCt. Materialet 
er med andre Ord meget smidigt. Det vil 
maaske være rigtigt her at paapege, at 
et Beslag i et Svæveplan naturligvis al
tid er meget stærkere end de Spændinger, 
det normalt kommer ud for i Praksis. 
Rundt regnet er alle Beslag ti Gange saa 
svære som de skulde være, for lige nøj
agtig at holde til Paavirkninger ved nor
male Flyvninger. Men derfor skal alle 
Maalene for Beslag alligevel absolut over
holdes, idet Paavirkningerne ved u n o r
m a 1 Flyvning og haarde Landinger, bli
ver mange Gange forstørrede. De fleste, 
som har fløjet med Skoleplaner over læn
gere Perioder, ved sikkert, at en haard 
Landing kan •tage• Hovedbeslagene, 
og her kan lige nævnes, at saadanne Be
slag ikke maa rettes, men skal udskiftes 
med nye. Opretning af Beslag kan skade 
Materialet, som senere skal vises i el Mi
krofotografi. 

Staalpladens Behandling. 
•Aero 50c Pladen, som Fig. 1 viser i 

200 Ganges Forstørrelse, ses tydeligt at be
staa af Krystaller. De er strakt noget i 
Valseretningen, hvilket ikke er mærkeligt, 
naar man paalænker, at Plademateriale 
fremstilles ved gentagne Gange at valse en 
glødende Staalhlok ned Lil den fornødne 
Dimension. 

Strækningen er normalt mere end 100 
Gange. Ved Udglødning Lil passt>nde Tem
peratur omlejres Krystallerne ganske 
vist, sauledes at del helt er muligt al gore 
Valseretningen usynlig, men i normalt 
frpmslillel og normaliseret (udglødet) 
Plademateriale vil man altid finde Spor uf' 
Valseretningen. For al faa Strukturen 
frem er del nødvendig! forst at planslibe, 
derpaa planpolPre, og slultelig ætse den 
Overflade af et Materiale, man vil under
søge. Ætsningen er i delte Tilfælde forr
taget med 1 pCt. alkoholisk Salpetersyre, 
der trækker 1wlop den Struktur, Plade
materialet har, stærkt frem. Billedets hvi 
de Partier bestaar af rent .Jern uden 
Kulstof, idet delle er .samlet i mørke Par
tier i en Forbindelse af ,Jern og l{ulstof, 
Perlit, med 0,9 pCt. Kul.stol'. Ilar man 
derfor den fornødne Erfaring Pr del mu
ligt ved el Skøn over Forholdet mellem 
Arealerne af de hvide og sorte Partier al 
bedømme Pladematerialets gennemsnitligt• 
Kulstofindhold. Fig. 2 viser el Plademate
riale med udtalt Valsestruktur, altsaa ikkP 
godt Materiale til Beslag. Forstørrelsen 
er 100 Gange. Ætsningen 1 pCI. SalpPter
syre. 

Slagger. 
Staalplade til Beslag maa kun indPl10lcle 

minimale Mængder af Slagger, d. v. s. For
bindelser af Jern med Ilt, Svovl eller Fos
for, samt Forbindelser af Mangan og 
Svovl. Slaggeaarer har ingen Styrke. De
res Konsistens er som Glas, og et stærkt 
slaggefyldt Materiale svarer derfor nær
mest til et Materiale med lagdelte fladt> 
Hulrum. 

Undersøgelsen af' et i\falcriales SlaggP• 
indhold foretages paa det planpolerede 
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Materiale-Gennemsnit efter en ganske svag 
Ætsning, der trækker Slaggen frem uden 
at J'aa Strukturen frem. Fig. 3 viser et 
stærkt slaggefyldt Plademateriale, der 
vilde være ganske u, nvendeligl til Beslag. 
Slaggeaarernes Form kan ikke ændres "cd 
Udglodning. De viser derfor l\Iaterialets 
Strækning. Af Slaggens Form og Farve 
er det muligt erfaringsmæsigt at faa Be
sked om, hvad Materiale, Slaggeaarerne 
beslaar af. I dette Tilfælde fortrinsvis af 
Mangansulfid. Iltslagge er ofte forrevet og 
sprængt i Slumper, og er særlig farlig i 
Materialer, der ud~ælles for kraftige Hy
~lepaavirkninger, idel de kan give Anled
ning til Udmatlelsesbrud. I Svæveplaner 
er Brud dog normalt rene Træk- eller For. 
skydningsbrud, f. Eks. Beslag, der er 
brudt ved haarde Landinger. 

Ved Udglodning ved for høj Temper'.1-
tur vokser Staalel~ Krystaller, og Mate
rialet bliver derved mere skørt end til
ladeligt. Udglodning uden Konlr'll maa 
derfor ikke foretages. Ved Svejsning vil 
Varmepaavirkningen i og omkring de':1 
~vejsede Zone ganske vist være meget høJ, 
men ved Dimensioneringen er der laget 
suadannc Hensyn, al de ikke virker ' ska
deligt for hele Materialet. I mange Mo
torplaner er det forn>'rigt foreskrevet , al 
uære11Cle Beslag skal udglodes , ~d nær
mere bes temt Temperatur og Tid, me<I 
paafolgende langsom Afkøling. 

Beslagmalerialel. 

Beslagmaterialet undergaar ved enhver 
Paavirkning en Forandring. Af Hen~~ n 
til Stivheden forsynes som bekendt f. Eks. 
llovedueslag paa Planernes Hm•edbjæl
ker med en vinkelbøjet Kant, og en saa
dan Bukning skal efter Heglerne have 1·11 

passende Hunding, med Hadius lig med 
Pladetykkelsen. At Materialet forandres , 
vises i Billederne, Fig. 4 og 5, som er ti 
Gange forstørrede Tværsnit af bukkel 
•Aero 50• , planpolerede og ætsede for at 
fremkalde Strukturen. I Fig. 4 ses el 
skarpt vinkelbukkel Tværsnit. Det kan 
ses, al Strukturen saavel paa Ydersiden 
~om paa Indersiden i det skarpe Knæk er 
undergaael Forandringer. Paa Ydersiden 
er l\foterialet strakt ganske betydeligt og 
Krystallerne er dels gledet, dels sprængt, 
ligesom Materialets Tværsnit paa tværs er 
formindsket ret betydeligt. I Knækket vi
~er den forøgede Ætsefarve en overor
denllig kraftig og skadelig l\Iaterialepaa• 
virkning. Krystallerne er vredet rundt og 
har helt forandret Form i Knækket. I 
Modsætning hertil viser Fig. 5 et rigtigt 
bukket Beslags Tværsnit. Strukturen har 
kun i ringe Grad forandret sig, og Mate
rialets Længdestruktur er ganske ensartet 
hele Rundingen rundt. Hvis man prøver 
at rette et skarpt bukket Beslag op, vil 
det ofte revne. Materialet er i Knækket 
og paa Ydersiden saa kraftigt koldbearbej . 
det, at Strukturen ikke tillader yderligere 
Paavirkninger. Fig. 6 viser hvordan et 
Plademateriale opfører sig ved en skarp 
Bukning med paafølgende Opretning. Der 
er fremkommet en Revne saavel paa 
Ydersiden som i Knækket, og den slorn 
Forstørrelse viser en Mikrorevne udgaa
ende fra den synlige Revne i Knækket. En 
saadan Mikrorevne har stor Tendens til 
at blive større under kraftig Paavirkning, 
og et Beslag, som er fremstillet paa den 
Maade, er derfor ikke egnet til at sidde i 
et Svæveplan eller overhovedet i nogen 
Konstruktion med Materialepaavirkning. 
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Staalwire. 

S t a a I wire er en Væsensbeslanddel 
i Staalet i et Svæveplan. Det bruges til 
Styreliner og til Opspænding i Skoleplaner. 
Slaaltraaden i Staalwire er ved Hjælp af 
en særlig Koldt rækning givet en meget 
høj Trækstyrke. Klaverstreng kan naa op 
paa en Trækstyrke pr. Kvadratmillimeter 
paa m er e end 200 kg. Traad af denne 
Art giver imidlertid en meget haard Staal 
wire, og Lil Svæveplaner skal derfor an
vendes en noget blødere Wire, hvis En-

Fig. 4. Skarpt bukket Plade, 10 X, 
ætset. 

Fig. 5. Rigtigt bukket Plade, 10 X, 
ætset. 

Fig. 6. Skarpt bukket Plade med paa
f ølgende Opretning. Pladen er revne/ 

paa begge Sider. 

keltlraadstrækstyrke pr. Kvadratmillime
ter ikke overstiger 150 kg. Udglødes en 
Staalwire i længere Tid vil Trækstyrken 
gaa ned til ca. Halvdelen. Heraf frem
gaar, at Staalwire absolut ikke maa ud
glødes, heller ikke fordi den saa lettere 
•splidses •. Splidsningen af Staalwire er 
en Kunst for sig, som dog enhver kan 
lære. >Werkstattspraksis • af Hans Jacobs, 
som burde findes i ethvert Svæveflyver
værksteds Bibliotek, viser overordrntligl 
instruktivt, hvordan rigtig Splidsning 
foretages. 

Beslagene og Wire paa et Svæveplan 
skal være fri for Rust og anden Korro
sion. Hermed er sagt, at den Plade, Be
slagene er fremstillede af, ikke maa være 
rusten. Let Overfladerust kan slibes af 
med fint Smergellærred og Olie. Bukkede 
og svejste Beslag er særlig tilbøjelige til 
at ruste, idet den Koldbearbejdning og 
Varmepaavirkning, de er ude for ved 
Bukning og Svejsning, bevirker, at der 
mellem forskellige Partier paa Beslaget er 
Tendens til elektrolytisk Spændingsfor
skel. Bliver Beslagets Overflade , r adt og 

snavset er der alle Muligheder tilstede for, 
at den cirkulerende elektriske Strøm mel
lem forskelligartede Partier paa Beslaget 
giver en kraftig Rustdannelse. Rust har 
absolut ingen Styrke, og gammel Grav
rust gør Beslagets oprindelige Dimensio
nering ganske illusorisk. Beslagene skal 
derfor overfladebehandles, og af Hensyn 
til Inspektion skal Behandlingen ske paa 
en saadan Maade, al den metalliske Over
flade kan ses. Det anbefales al anvende 
en god klar Lak, saasom Baadlak eller 
syntetisk Lak. Staalwirc - undtagen 
Styreliner og Udløserwire - kan over
fladebehandles med Aluminiumbronce. 
Dog er det bedre at holde dem godt ind
fedtede i Vaseline. Saaledes skal ogsaa 
Styreliner behandles. Rustne Wirer maa 
naturligvis udskiftes. 

Bolte, 

Til Slut skal nævnes de Bolte, der ind
gaar i et Svæveplans Konstruktion. Al
mindelige Maskinbolte med skarp Over
gang mellem Hoved og del cylindriske 
Stykke maa ikke anvendes. Bedst er den 
Type Bolte, som anvendes i Automobil
industrien, hvis Overgang mellem Hoved 
og Stang er afrundet. Møttrikker skal 
mindst have samme Tykkelse som Bund
diameteren af Gevindstykket, idet en Møt
trik med mindre Tykkelse uvægerligt vil 
blive trukket af Gevindet ved en Træk
prøve, før Boltens Trækstyrke er over
skredet. Som bekendt skal Møttrikker, 
der ikke er sikrede med Split, sikres ved 
at afsave Gevindstykket ca. 1 mm over 
Møttrikkens Overflade og kørne den sa
vede og filede Flade med tre, fire kraftige 
Kørneprikker nær ved Fladens Kant. Kør. 
ningen giver Fladen en meget kraftig 
Koldbearbejdning med stor Mulighed for 
Hust og Tæring. Derfor skal ogsaa alle 
Bolteforbindelser lakeres omhyggeligt. 

Konklusionen af dette er: Vær omhyg
gelig med Materialevalget til Svæveplaner 
og fremstil Beslag og andet paa rette 
Maade. Daarligl og forkert fremstillet 
Materiale maa ikke anvendes i Svævepla
ner. Lad Fagmændene i Deres Klub om 
Beslagarbejdet og gaa aldrig paa Akkord 
med Hensyn til Kvalitet i Materiale og 
Arbejde. 

G. H. 
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Bygning af Modellen H. S. 112 Spit6re 
I sidste Nummer af F~yv fulgte t~ed 

Artiklen >Konstruktion og Bygmng 
af Skala- og Halvskalamodel< Tegning 
til Modellen HS 112 Spitfire. For de 
Læsere, der har Lyst til at bygge Mo
dellen, skal vi hermed bringe en kort 
Byggevejledning, idet vi gaar ud fra, 
at i\fodelbyggere, der paabegynder 
Bygningen af en Halvskalamodel, har 
Erfaringer fra Flyvemodeller og saale
des ikke staar paa >bar Bund<. Paa 
Tegningen i Flyv havde >Spitfire< 
Spændvidde 14 cm. Ønskes Modellen 
bygget med f. Eks. 70 cm Spændvidde, 
maa Tegningen altsaa forstørres 5 
Gange. Dette gøres lettest paa samme 
Maade, som man konstruerer et Profil 
efter Tabel, nemlig ved Afmærkning af 
Punkter paa den Vinkelrette oprejst 
paa en Midterlinie tegnet gennem hen
holdsvis Kroppen, Planet og Rorene; 
alle Liniestykker multipliceres med 5. 

Kroppen bygges som Strømliniekrop, 
og man benytter den i Flyv No. 1 
1941, Side 20, beskrevne Byggemaade. 

Planet, der er ellipseformet, bygges 
som anvist i Flyv No. 10, 1940, Side 
235 med Profilafstand 2,5 3 cm. 
Clark-Y Profil er velegnet til denne 
Model. 

Rorene bygges med Strømlinieprofil 
paa følgende Mande: Bagkanten ud
skæres meget bred og udføres af 1 mm 
Balsafiner, den sammenlimes med 
Forkantlisten (3 X 3 mm Balsaliste), og 
derefter indsættes Hovedbjælken (2X 7 
mm tilspidset Balsaliste). Man har nu 
den færdige Ramme om Roret, men 
mangler Profilerne (Se Fig. I). Disse 
udføres af 1 mm Balsalameller, der er 
ca. 5 mm brede. 

Lamellerne fastlimes paa begge Si
der af Roret og holdes paa Plads med 
Tøjklemmer, indtil Limen er tør. Den 
færdige Stabilisatorhalvdel ser ud om
trent som vist paa Fig. II. Naar alle 3 

Rordele (2 Stabilisatorhalvdele + Fin
ne) er færdige, limes de paa Kroppen. 
Denne Maade er den hurtigste at bygge 
Ellipseror paa, og den burde anven
des i stor Udstrækning ogsaa til Flyve
modeller. 

»Lamelrorene< maa fremstilles abso
lut uden Skævheder, da de ikke lader 

Fig. ]. 

• -,.i,, ~(tt', 
\ A I 
\ u / 

c· 4 '~ / ,ig. . --

E = Elastik. A = Aluminiumrør. 
U = Understelben af Klavertraad. 

Modellens Vægt holder Understellet ude, 
saalænge Modellen kører paa Jorden. 

sig rette, hvis de først er bygget skæ
ve, paa den anden Side er Lamel
rorene ikke tilbøjelige til at slaa sig 
senere, naar Modellen er færdig, saa
ledes som almindelige >Profilror« ofte 
gør. 

Propellen: De 3 Blade fremstilles 
hver for sig og fastlimes paa Spinne
ren. Til Friløb bør anvendes et Sy
stem, der kan indbygges i Spinneren 
(f. Eks. med >Snegl< se Fig. III.J. 

Understellet kan bygges fast, med 
Forsvindingshjul eller Automathjul. 
Paa »Spitfire< trækkes Understellet 
udad op i Planet (se Fig. IV) i Mod
sæl ning til de fleste andre Luftfar
tøjer, hvor Understellet trækkes indad. 

Forsvindingshjul kan uden særlig 
indviklede Mekanismer udføres som 
vist paa Fig. IV. Paa disse Hjul kan 
Modellen jordstarte, naar den er i Luf
ten klapper Understellet op, og Model
len lander >paa Maven<. Til Automat
hjul kræves >automatisk Pilot«. Dis!.e 
Hjul kommer ud, naar Motoren er 
løbet ud og er altsaa kun til at lande 
paa. Starten maa foretages som Haand
start. Vi skal senere i »Flyv< med Teg
ning til »H.S. :\.rmyc bringe Tegning 
til automatisk Pilot. Det er muligt at 
fremstille en Anordning, saaledes al 
Modellen starter paa Hjulene, disse 
klapper derefter op, men kommer ud 
igen inden Landingen. Et System her
til er udtænkt, men endnu ikke afpro
vet, hvis det viser sig at virke paa
lideligt, skal »Flyv< bringe Tegning og 
Forklaring . 

Forbilledet for Halvskalamodellen 
Wickers Supermarine Spitfire er æn
dret flere Gange. Den nyeste Udgave 
er saaledes med lige afskaarne Plan
tipper, og en >Rolls-Royce Griffine 
Motor paa 1600 HK. Forbilledet for 
>H.S. 112< er udstyret med en 1050 
HK. Rolls Royce Merlin Motor, Bevæb
ningen udgøres af 8 fast indbyggede 
Mg. 

H. Schrøder. 

Motormodellen H. S. 8 
Materlales•t med Tegning i fuld Størrelse 
og udførlig Byggevejledning . . . Kr. 4.25 
Te-1ng i fuld Størrelse med udførlig Bygge
vejledning . . • . . • . . . . . . • . Kr. 1.50 

Byggesæt til W 1 Modelsvævepl., Spændvidd. 49 cm Kr. 3,25 

4,50 
6,00 

Motormodellen W 7 Kr. 2.85 
Komplet i Æske - klar til at flyve 

Man behøver ikke at skrive efter •W• Mo
deller - de kan købes hos næsten alle Sports
og Legetøjsforhandlere samt Bog- og Papir-

handlere. 

En gros: ERIK WILLUMSEN 
PIiestræde 35 - København K 

Tlf. Central 9230 

W2 ro 
- W 12 97 -

- W17 145 -
Færdigbygg. W 5 40 -

W1 49 -

W2 70 -

W12 97 -

W17 145 -

- 15,00 

1,25 

5,75 

7,50 

- 18,00 

- 36,00 

Bllv Medlem af Erik Wlllumsens Instruktionskursus for Modelflyvere og lær at flyve W-Modellerne (7 5 Øre for Sæsonen 1941) 
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Modelflyverens Brevkasse 
Redigeret nf H. Schrøder 

Fra adskillige Læsere har >Flyv« 
faaet Anmodning om at bringe Teg
ninger til Halvskalamodeller. Flere 
Indsendere ønsker Tegninger til hen
imod en Snes forskellige Luftfartøjer. 

Desværre ser Redaktionen sig ikke 
i Stand til at bringe Tegninger til alle 
de ønskede Typer, og heder derfor in
lcrcsscrede Læsere om kun at opgive 
cl mindre Anlal. Vi skal derefter, saa
snart Pladsen tillader det, bringe de 
Tegninger, der viser sig at være mest 
erterspurgte. 

* 
Sp. 

Ved Forbundet's Stævne i sin Tid i 
Ilillcrod havde Hr. Schrøder en Svæ
vemodel (saavidt jeg husker med ca. 

1,50 m Spændvidde), hvor Kroppen 
var bygget paa en ny Maade, vil Brev
kassen ikke venligst bringe Tegning af 
denne Model. H. N. 

Sv. 
Kroppen var bygget af 3 mm blød 

Balsafiner, som vist paa hosstaaende 
Tegning. 

Modellen set for{ ra. 
P = Plan. B = Beklædning. 

A = 3 mm Balsaplade. 

DEN NYE SV ÆVEMODEL S. H. S. I. 

SOCIAL DEMOKRATENS Sondags
Tillæg >Hjemmcll, Søndag« har 

udsendt en ny Svævemodel, der sik
kcrl vil blive en Model, som man kan 
-;e Landel over i Sommer, da del har 
vist sig, at l\Torlellcn ikke alene er 
smuk og nem al bygge, men ogi,aa er i 
Besiddelse af meget fine Flyveegenskuber, 
ligesom den er meget stabil i I-Iøjstarl. 

Modellen er konslrueret af Ingemann 
Olsen, som er Kasserer i Københavns 
l\Iodelflyvcr Klub. Vi kan iøvrigt op
lyse, al Ingemann Olsen i et Stævne 
paa Lundtofte Flyveplads Langfredag, 
deltog med en S. H. S. 1., som gik i 
Termik og steg til meget stor Højde, 
men efter 10 Mi.nullers Forløb for
svandt den af Syne. Ligeledes deltog 

66 
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Ingemann Olsen 2. Pinsedag paa Lund
tofte Flyveplads i el Stævne, som 
Dansk Modelflyver Forbund havde ar
rangeret, med en S. H. S. 1. Trods me
get s tærk Blæst forsvandt S. H. S. 1. 
igen i Skyerne, men blev senere fun
det pna en Mark i Farum, hvilket er en 
Flyvetur paa ca. 11 km. Saa man kan 
vist god l anbefale Modelflyverne u l 
hygge S. H. S. 1. 

S. H. S. 1.s Data er følgende: 
S. H. S. 1. er en Svævemodel Kl. 7, 

som opfylder F. A. I.s Regler. 
Spændvidde: 1000 mm. 
Kroplængde: 625 mm. 
Beklædning: 30 gr. Papir. 
Planbelastning: 15 gr. pr. dm" 
Vægt: 150 gr. 

DANSK MODELFLYVER 
FORBUND , 

F ORBUNDETS ordinære Generalfo1·
samling afholdes Lørdag d. 2. Augu~t 

Kl. 16,30 i Sommerlejren paa Mols. 

F ORBUNDETS Rekordprotokolfører, 
Willy Olsen, har skiftet Adresse, saa

ledes at denne nu er: \Villy Olsen, Ejlers
vej 24, Kolding. 

NYE ELITEFLYVERE OG REKORDER. 
S. Nr. 12. Den 17. Juni blev Anders Han-

sen fra OZ med FJ 6. Tider: 
4:52,2 - 5:03,2 - 4:25,3. 

S. Nr. 13. Den 26. Juni blev Karl Johan 
Petersen fra OM-F Eliteflyver 
med en Selvkonstruktion. Data: 
Spv. 1750 mm. - Planareal 28,98 
Kvdm. Vægt 440 gr. Bærende 
Haleplan. Tiderne blev: 4:17,7 
- 4:04,2 - 4:10,9. Petersen er 
i Forvejen Motormodelelitefly
ver Nr. 18. 

S. Nr. 14. Henning Schrøder fra Motor
modelflyveklubben •Hawk • er 
blevet Svævemodclelileflyver 
med en Strømlinjemodel med 
Maagevinger og et Sideforhold 
1 :18. Data: Spv. 1500 mm. Plan
areal 12,75 Kvdm. Kroplængde 
700 mm. Vægt 193 gr. Bærende 
Haleplan Profil Gøttingen 602. 
Tider: 4:11,2 - 4:23,7 - 4:04,5. 

M. Nr. I\). Levin Jensen (•Lilie Jensen •) 
fra Om- F med en Selvkon
struktion. Data: Spv. 980 mm. 
Planureul 9,92 Kvdm. Vægt HlO 
gr. Gummitværsnit 71,2 kvdmm. 
Propeldiameter 380 mm. Stig
ning 560 mm. Tider: 1 :3:i,6 -
l:36,0 - 3:50,0. 

M. !lir. 20. Hans M. Jemen OM-F blev d. 
23. Juni Eliteflyver med føl 
gende Tider 1 :49,5 - 1 :55, 1 -
1 :58, 1. Modellen havde fældbar 
Propel. 

l\l. Nr. 21. Ogsaa Svend Skou fru OM-F 
der hidtil har holdt sig Lil Svæ. 
vemodellerne, er blevet Motor
modelelileflyver. Modellen hav 
de fældbar Propel og Forsvin
dingshjul. Tider: 1 :35,5--1 :30,1 
- 1:40,0. 
1 Klasse 7 har Ingemann Ole
sen fru KMK sat Distancere
korden med Højstart op til 
10730 m. Modellen, en SHS-1, 
blev startet fra Lundtofte og 
blev senere fundet Nord for 
Farum. 

PROPAGANDALEDEREN. 

ALLE Henvendelser bedes adresseret 
til Jørgen Lindgreen, Fa. Aage Hu

vemanns Eftf., Postgaurden, Holstebro. 

"KRATMO" Benzinmotor for Modelflyvere 
4 ccm og 10 ccm Cylindervol. 
Vægt 290 g - 0,15 HK 
Pris Kr. 145.00 - 195.00 

"KRATMO" Byggesæt for Benzinmotoren 
i rna Dele hvoraf De selv 
knn fabrikere •Krntmo 10• 
Motoren - Pris Kr. 59.00 

Arne Fog, EnghaveveJ 76, Kbhvn., Eva 3701 



Fortegnelse over Svæveflyvere der er Indehavere af det danske Ai:Emblem. 
Nr. Dnto 

156 "23.8.39 
157 18.(\.39 
158 18.6.39 
159 8.\.1.3\) 
160 8.9.39 
161 24.\l.39 
162 8.10.39 
163 8. 10.3\J 
164 12.11.39 
165 :W.10.3!) 
160 12.11.3\l 
167 1.5.40 

1 20.11.34 
2 2\l.\l.35 
3 17.11.35 
4 22.3.30 
5 3.5.36 
7 1.5.3(\ 
8 24.5.30 
9 24.5.36 

10 5.7.36 
11 5. 7.30 
12 1.11.36 
13 10.1.37 
14 10.1.37 
15 14.2.37 
16 6.G.37 
17 20.6.37 
18 28.7.3G 
19 12.\l.37 
20 23.1.38 
21 23.1.38 
22 13.3.38 
23 13.3.38 
24 15.4.38 
25 15.4.38 
26 15.4.38 
27 19. 7.38 
28 22.7.38 
29 lUJ.38 
30 15.8.38 
31 18.11.38 
32 9.10.38 
33 24.10.:!8 
34 24.10.38 
35 16.10.38 
36 23.10.38 
37 2.10.38 
38 25.10.38 
39 25.10.38 
40 !J.10.:-!8 
41 12.3.3!1 
42 12.:-l.39 
43 19.3.39 

1 11.4.311 
2 9.4.311 
3 9.4.36 
4 3.1.37 
5 30.7.3G 
6 13. 7.37 
7 7.11.37 
8 8.12.37 
9 22.5.38 

10 22.5.38 
11 25.7.38 
12 25.7.38 
13 19.7.38 

~uvn 

Bengt Olson 
Viggo Linclsko,· Hansen 
Søren Kristian Sørensen 
Leo Jørgensen 
Svend Aage Lassen 
Knud Hahhek Ascanius 
Kristian Torsten Pedersen 
Kristian Torsten Pedersen 
Kaj Egon Georg Nielsen 
l\lichael Hansen 
I(arl Johan Jørgensen 
H. Slenfc ldl Hansen 

Ulrik Birc h 
Sigurd Sjohulm 
Willy Jem,en 
Carl Johan~en 
\V. Dannerljord 
S. Tscherning 
Kn. P. Andersen 
Gunnar Christiansen 
Johannes Jorgensen 
F. Hclms 
Henning Olsen 
Edmond Syrovy 
E. Ploug Hansen 
Gunnar Larsen 
C. A. Laurilsen 
N. C. G. Hansen 
Ejvind Vogg 
Jens Erikseu 
Hans Axel 
P. Lynghoj Olsen 
Bent Nissen 
Charles Nielsen 
Henri Fugl 
C. A. J. Zuschlug 
K. Flenstcd Jensen 
Kai Borch 
C. C. E. Nielsen 
Bent Halling Pedersen 
Gerhard Jensen 
F. It Anes 
John Arvid Ericsson 
Carl C. Koh·ig 
Curt Schrocl<>r 
Gerhard E. Nielsen 
C. C. Trueisen 
Sigurd Bernskov 
Børge Nielsen 
Hugo Holm 
J. Øs tergaard Vejvad 
Olaf .Tens(•n 
H. Grauengaard 
Harry \V. Nielsen 

Ulrik Birch 
Otlo Weibel 
Willy Jensen 
Sigurd Sjnholm 
Ej,·ind Vngg 
Kn. P. Andersen 
Harriet Forslev 
Edmond Syrovy 
Erik Ploug Hansen 
Gunnar Larsen 
C. C. E. Nielsen 
Kai Borch 
Carl Johansen 

l(lub 

Svæveflyve kl. 1 !138 
Flyvekl. • Hin gen 

Viboq~ Sncveflp·ekl. 

Silkeborg Fly,·eklub 

Viborg Svæ,·pflp·ekl. 
Slamgrupp(•n 

Nr. Uato 

168 1.7.40 
lH\l 28.7.40 
170 2\l.!l.40 
171 22.12.40 
172 22.12.40 
173 25.12.40 
17-! 25.12.40 
175 2(i. l 2.40 
17G 30.3.41 
177 1.4.!1 
178 1.4.41 

B-Certi6kater. 
Dansk Luftsport 

Svævcfl.gr. , Gl<>nlen • 
Kblwn .s Svævet lvverk 

Silkeborg Flyveklub 

Aarhus Fly,·ekluh 

Khhvn.s Svæniflyverk . 
Køge Svæveflyve.rklub 

Silkeborg Flyveklub 
D. K. D. A. S. 
Silkeborg Fty,·eklub 
\'ordingb. Svævefl.gr. 

Silkeborg Flywklub 

Vordingh. Svæ\'crl.gr. 

•Aviator Aalborg 

Kbhvn.s Svæveflyverk. 
Svævefl.sk. Lunstrup 
• l\Iaal{en af 111:1n 

Slagelse Flyvekluh 
• !\langen af HJ3G« 

Bornh. Svæveflyverkl. 
Esbjerg Sports! lyvekl. 

Slagelse F l~•,·pk\11h 

Kbhvn.s SvæveFlyverk. 

44 9.4.39 
45 10.4.:-!9 
4li :-I0.4.3\l 
47 25.6.3\l 
48 17.6.39 
49 18.5.39 
50 21.5.3!) 
51 21.5.39 
52 25.H.39 
53 25.6.3!1 
54 25.6.39 
55 24.6.39 
56 9. 7.311 
57 9.7.:m 
58 !l.7.3\l 
5\l 3. 1.;rn 
liO lli.7.3!J 

25.7.3\l 
15.1.39 
23.7.39 
23 .7.3!) 

(\1 
li2 
63 
64 
G5 G.7.:-l9 
(j(j 30.7.31) 
67 20.8.39 
68 12.8.311 
(j\} 17.8.39 
70 l.!l.311 
71 1.10.39 
72 8.10.39 
73 27.8.39 
74 27.8.39 
75 24.9.39 
76 10.9.39 
77 17.12.39 
78 24.3.40 
7!) 28. 7.40 
80 8.8.40 
81 13.10.40 

82 27.10.40 
83 2-1.11.-10 
84 22.12.40 

C-Certi6kater. 
Khlwn .s Svæveflyverk. 

Dansk Luftsp. · Forh. 
D K. D. A. S. 
Silkehori: FIYveklub 
D. K. D. A. S. 
Ifoge Snevefly\'erkluh 
Hnskilde Svæveflkl. 
Kc•ge Svæveflyverklub 
•Avialor • Aalborg 

Kbhvn.s Svæveflyverk. 

14 17.7.38 
15 17.7.38 
16 25. 7.38 
17 25. 7.38 
18 17.8.38 
19 25.9.38 
20 25.!l.38 
21 27. 7.311 
22 8.!l.40 
23 rn.!l.40 
24c 8.12.40 
25 8.12.40 

Na\'n 

Ib Aller 
Erik Hoff-Hansen 
Burger Hansen 
Helge Jensen 
Christian Hansen 
Johannes Bisled 
Henning Pedersen 
Carl \V. Carlsen 
Zenila Jorgensen 
Yedors Han~en 
Henning Christiansen 

Ebbe Kring 
Frederik H. Christensen 
Henry J . H. Petersen 
Øjvind Andresen 
Carl Ollo Nielsen 
Kai Petersen 
P. Hanefeld Møll er 
Thorvald Jensen 
Poul Beldring 
Tage Christensen 
E. \V. Jeppesen 
Ingvard Jacobsen 
Eigil Christensen 
Gerhard Hansen 
Ebbe Henriksen 
K. Asbjørn Hansen 
Knud Høgslund 
P. E . Vigenbe rg 
E. l\lalmose Clausen 
Edmond Nielsen 
J. \Vernlund Nielsen 
Alvin Andersen 
Hallen Hansen 
Knud Anderse n 
Edward Heyhe 
Bjarne Landgren 
Bengt Olsson 
Erik Christiansen 
K. E. Ploug Hansen 
Hoberl Voss Hansen 
Egon Ollo~on 
Alfred Anton Carlsen 
J. C. Ginnerup 
Leo Jørgensen 
Svend Aage Lassen 
Juul Larsen 
H. Slenfeldt Hansen 
Borge Jensen 

Erik Hoff H:111 ~en 
Allan Vigenherg 
Harry Nielsen 

Gunnar Christiansen 
Jens Eriksen 
Bent Nbsen 
Gerhard Han~en 
Gerhard Jensen 
P . Lynghøj Olsen 
Henri Fugl 
Bent Halling Peder~en 
Henry Petersen 
E. \V. Jeppesen 
Erik Hoff Hansen 
H. Slenfeldl Hansen 

Klub 

Sla mgruppe n 

Slagelse Fl)""eklub 

Gæs t Slamgruppen 
1:>lagelse Flyveklub 

Odense Svæveflvverkl. 
Khhvn.s Svævefiyverk. 
• Mangen af 193(i < 
Værløse Flyveklub 
s,·ævefl.sk. Lønslrup 
• Aviator < Aalborg 

Næstved Flyveklub 

Khhvn.s Svæv<>flyverk. 
Svævefl.sk. Lønstrup 
Værløse Svæveflyverk. 
Flyvekl. • Ring<>n 
Kbhvn.s Svæveflyverk. 
Svævefl.sk. Lønstrup 
Roskilde Svæveflkl. 
V ær løse Svæveflyverk. 
Odense Svæveflyverkl. 
Svævefl.sk. Lønstrup 

Esbjerg Sporlsflyvekl. 

Ringsted Flyveklub 
Svævefl .sk. Løns trup 

Hings lcd Flyveklub. 
Køge Svæveflyverklub 
Flyvekl. •Ringen• 

Viborg Svæveflyverkl. 

Viborg Svæ,·eflyverkl. 
Slamgruppen 

Fyns Luftsport 
(Gæst hos Slamgruppen) 

Slamgruppen 

Slagelse Flyveklub 

Silkeborg Fly,·eklub 

s,·ævefl.sk. Lnnstrup 
Yordingh. Svævefl.gr. 

Kblwn.s s,·æveflyverk. 
Slamgruppen 
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TELEGRAMADR,: 
INTAVA 

INTAVA leverer over 
hele Jorden Brændstof 
og Smøreolie af højeste 

Kvalitet til Brug i 
flyvemaskiner 

SCT. ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 
Repræsenterende 

Det Danske Petroleums Aktieselskab og Vacuum Oil Company A/S. 

. -

-=--=--

TELEFON NR.: 
CENTR. 5622 
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FOR 

DET KON6ELl6E DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oG DANSKE FLYVERE 

OANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER FORBUND 

AALBORG FLYVEKLUB 
DANSKE PRIVATFLYVERE 
SPORTSFLYVEKLUBBEN 
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TRAFIKFLYVNING • MILITÆRFLYVNING 
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EJVIND CHRISTENSEN 

Eftertryk af •FLYV•s Artikler uden 
Klldeaaglvelse er i k k e t 111 a d I • 

Nr. 9 September 1941 14. Aargang 

Luftkrigen paa Østfronten 

DA Tyskland den 22. Juni om Mor
genen indledede Felttoget mod 

S,ovjetrusland, satte dets Luftvaaben 
øjeblikkeligt al Kraft ind paa at skaffe 
sig Herredømmet i Luften, og dets 
første Opgave gik ud paa at ramme 
Hovedfjenden, det sovjetrussiske Luft
vaaben. Stærke, krigsvante Bomberen
heder angreb uophørligt Modstande
rens Flyvebaser overalt langs hele 
Frontlinien, og den vældige Indsats 
af Material førte ogsaa Resultater med 
sig. 

Allerede samme Dags Aften meddel
te de tyske Communiqueer, at der var 
blevet ødelagt 1811 sovjetrussiske Fly
vemaskiner, Aftenen efter var Tallet 
steget til 2600, og den 26. Juni var det 
naaet op over 3500. Allerede paa dette 
tidlige Stadium skulde Tyskerne have 
tilkæmpet sig Herredømmet i Luften; 
efter fire Dages selvstændige Luftope
rationer meddeltes det, at man nu i 
større Omfang kunde hellige sig Sam
arbejdet med Jordtropperne, og An
grebene mod Troppetog, Troppesam
linger, Etapper og Forbindelseslinier 
fandt Sted med forøget Intensitet. 
Samtidigt udførtes en Række Angreb 
mod Industrimaal, navnlig i Lenin
graddistriktet. Paa nogle faa Dage 
blev der tilføjet det sovjelrussiske 
Luftvaaben et Nederlag af el saadant 
Omfang, at man 1iæsten kan kalde det 
en Katastrofe. Paa de vigtigste Dele af 
den vældige Front fra Ishavet til Sor
tehavet erobrede Tyskerne Luftherre
dømmet, og fik derved Mulighed for 
at kunne indsætte Luflslridskræfter
nes Hovedstyrke morl Fjendens Lanrl
stridskræfler. 

* 

Uvilkaarligt spørger man: Hvor stor 
var Sovjets Luftstyrke og hvorfor blev 
den saa hurtigt rendt over Ende? 

Paa det første Spørgsmaal er det 
vanskeligt at svare med Sikkerhed. I 
sin Propaganda har Sovjelflyvevæse
net selv kaldt sig Verdens største 
Luftvaaben; men som det er gaaet 
med alt andet i Sovjetruslanrl, saa har 
Russerne ogsaa forstaaet at skjule de 
virkelige Forhold. 

Man har skinsygt vogtet over, at Ver~ 
den ikke fik noget at vide om Lurt
vaabnets talmæssige Styrke ro. m., og 
kun ved de aarlige Luftparader i 
Moskwa har Sovjetmagthaverne vis t et 
Glimt af deres Luftvaabens Hemme
lighed. 

Første Gang Verden udenfor Sovjet
rusland fik Lejlighed til at kigge lidt 
bag ved Kulisserne, var under den 
spanske Borgerkrig, da der optraadte 
talrige russiske Flyverenheder paa det 
spanske Regeringspartis Side, og hvor 
de havde Lejlighed til at prøve Kræf
ter med den tyske Condor-Legions 
Flyvere. Her lærte Europa for første 
Gang Sovjets Krigsberedskab at kend«:' 
i Praksis og begyndte al furslaa, al 
Sovjetunionens uhyre Oprustning ikke 
maatle underkendes. Paa den anden 
Side fik man ogsaa al se, al det so,·
jetrussiske flyvende Personel i det 
store hele ikke kunde komme paa Høj
de med de andre førende Luftfarlssta
tl'rs, Den sidste finsk-mssiske Krig 
gav heller ikke noget gunstigt Indtryk 
af rl c sovjetrussiske Flyveres KvalitC'L 

og heller ikke af det Materiel, som 
rle benyttede. De var overlegne i 
Kvantitet, men absolut underlegne i 
Kvalitet. Den røde Luftflaarle gik ud 
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En Eskadrille sovjetrussiske Jagere er blevet opdaget i deres Skjul og ødelagt 
fra Luften. 

af den finsk-russiske Krig med et Pre
stigetab, som dengang bevirkede, at 
Udlandet ikke fik noget særligt gun
stigt Indtryk, hverken af Luftvaabnel 
eller af Landet som Helhed som en 
Faktor af , militærpolitisk Betydning. 

Den talmæssige Styrke af det sov
jetrussiske Luftvaaben er det svært at 
blive klar over. Visse Kilder, bl. a. 
svenske, anslaar Antallet af Maskiner 
i første Linie til ca. 5000 plus ca. 30 
pCt. i Reserve; men efter de store 
Tab, som de tyske Meddelelser brin
ger, maa disse Tal være sat alt for 
lavt. Det italienske Fagblad >Le Vie 
dell' Aria< mener derimod, at Sovjet 
ved Krigsudbruddet raadede over ca. 
50 opstillede Flyverdivisioner, at hver 
Division bestod af 3- 5 Flyverregi
menter, og at Luftflaaden ialt raadede 
over ca. 15,000 Flyvemaskiner, hvoraf 
de 30 pCt. udgjorde en Reserve. Luft
vaabnets Sammensætning skulde være 
følgende: 45 pCt. tunge og lette Bom
bere, 40 pCt. lunge og lette Jagere og 
15 pCt. Rekognoscerings- og Søflyve
maskiner. Af denne Styrke skulde 
godt og vel de to Tre.diedele være pla
ceret i det europæiske Rusland, me
dens ca. een Trediedel skulde befinde 
sig i det fjerne Østen. 

nens Flyvevæsen er inddelt i Briga
der, Grupper og Eskadriller; og Ind
delingen er forskellig for de fire Flaa
dekommandoer, nemlig Øslersø-, Sor
tehavs-, Ishavs- og Stillehavsflaaden. 
Antallet af Søluftfartøjer anslaas til 
Maksimum 500. Sovjetunionen raader 
over 3 Hangarskibe paa 10,000 til 
15,000 Tons af 3 Hjælpeskibe. 

I Luftvaabnet indgaar ogsaa Fald
skærmstropper i et ukendt Antal. 

* 
Den sovjetrussiske Flyvemaskinein

dustri er vokset op sammen med Lan
dets øvrige Industrialisering, og den 
har efterhaanden naaet et meget bety
deligt Omfang. Fra første Færd var 
den lagt an paa at skabe en offensiv 
Luftflaade af vældige Dimensioner, og 
de Pengemidler, der blev stillet til 
Raadighed, var saa at sige ubegrænset. 

Om Kapaciteten af Flyvemaskine- og 
Motorindustrien oplyser den tyske 
Bog >Ruslands Greb om Nordeuropa«, 
at Antallet af de i den sovjetrussiske 
Luftrustnings - Industri beskæftigede 
Arbejdere blev tredoblet under den 
første Femaarsplan; det blev i 1932 
opgjort til 110,000, og naar den tredie 
Femaarsplan var udløbet i 1939 skul
de det være naaet en halv Million. Fra 
1929 til 1936 tidobledes Aarsproduk
tionen af Flyvemaskiner fra 500 til 
5000. Efter Programmet skulde den i 
1937 have naaet 8000 og derefter stige 
til 12,000, for til sidst at naa 15,000 
Maskiner om Aaret. 

Hvor meget, man i Virkeligheden er 
naaet op paa, er ikke godt at vide, for
di <.let er en kendt Sag, at Sovjetrus
land kun i ret begrænset Omfang dis
ponerer over kvalificeret Arbejds
kraft, baade med Hensyn til Ledere, 
Ingeniører og Arbejdere. 

De Flyvemaskiner, der bliver byg
get, er delvis af egen Konstruktion, 
hvorimod Motorerne bygges efter Li
cens fra England, Frankrig, Tyskland 
og U. S. A. 

Flyvemaskine- og Motorfabrikerne 
ne var lagt efter strategiske Hensyn, 
idet en stor Del af dem var anlagt 
dybt inde i Rusland. Af de 15 Flyve
maskinefabriker, der var i Drift i Be
gyndelsen af 1939, laa de 6 i Nærhe
den af Moskwa, 5 laa andre Steder i 
Landet" og 4 var lagt i det østlige Si
birien. 

* 

Hvad var saa Grunden til den tal
mæssigt set betydelige sovjetrussiske 
Luftflaades vældige Tab allerede i 
Krigens første Dage? 

Under de første tyske Luftangreb 

. I 

·' 

Det italienske Tidsskrift fortsætter 
med at sige, at FlyverdiYisionen ud
gør den taktiske Hovedenhed, og at 
den, som nævnt, bestaar af 3- 5 Fly
verregimenier, der igen er inddelt i 
Grupper og Eskadriller. Rver Division 
rander over en Park, omfattende den 
tekniske Tjeneste (Jordorganisation, 
Reparation, Ers tatning m.m.), samt et 
Antal Flyvepladser med tilhørende 
Transportflyvemaskiner, Vognparker, 
Benzinvogne og Jordpersonale. Mari-

En sovjct1'11ssfak Flyveplads med et stort Antal sønderskudte Flyve~wskinel' 
af forskellige Typer. 
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var de sovjetrussiske Flyverstyrker i 
store Mængder sammendraget paa de 
mange Flyvepladser langs Sovjets 
Vestgrænse (aabenbart for hurtigt at 
kunne anvendes til en forestaaende of
fensiv Kamphandling). Den frem
skudte Gruppering vilde have været 
forsvarlig, .hvis Sovjet havde begyndt 
Offensiven. Som det nu gik, var Op
stillingen uheldig. De forreste Fly
vebaser skulde være Flyveenhedernes 
Springbrædt ind i Fjendeland; men 
Opholdet paa disse Pladser burde ind
skrænkes til kortest mulige Tid. Alle 
Forberedelserne til Angrebet skal fo
retages paa de bagved værende Baser, 
hvor Materiel og Personel kan holdes 
i Ro. Opholdet paa de fremskudte 
Pladser bør ikke vare stort længere 
end det tager for at efterfylde Tanke
ne med Brændstof og for eventuelt at 
komplettere Ammunitions- og Bombe
last. 

En af Blohm & Voss' Nykonstruktioner 
BV 138 Søf lyvemaskine. 

Som Forholdene nu udviklede sig, 
stod en stor Del af det sovjetrussiske 
Luftvaaben opstillet som Slagtekvæg, 
parat til at blive ofret ved de første 
tyske Angreb. Og saadan gik det og
saa. I Løbet af Krigens fire første 
Dage mistede Ruserne over 3500 Fly
vemaskiner, af hvilke Hovedparten 
blev ødelagt paa Jorden. 

Selvfølgelig opstod der ogsaa en 
Række Luftkampe; men det blev Rus
serne, der trak det korteste Straa. 
Grunden eller rettere Grundene - er 
ikke vanskelig at faa Øje paa. Den tal
mæssigt store sovjetrussiske Luftflaa
de kunde i teknisk Henseende slet 
ikke staa Maal med den tyske. Største 
Parten af de mange sovjetrussiske 
Flyvemaskinetyper var forældede i 
Sammenligning med andre Stormag
ters, og paa et meget tidligt Tidspunkt 

af Krigen blev det bekræftet, at Sov
jets Flyvemaskineindustri var bagef
ter. De første Krigsdage viste for Eks
empel, at Sovjetluftflaadens Jageren
heder for Størstedelen var udstyret 
med Luftfartøjstyper, der ikke svare
de til mere end de Krav, der blev stil
let i 1934. Flertallet af Jagereskadril
lerne raadede over Typen J 16 (kendt 
fra Spanienskrigen under Typebeteg
nelsen »Rata«), medens andre havde 
endnu ældre Typer som J 12, L 15 og 
Biplanet D J 6. 

Naar man tænker paa, at J 16 ikke 
er i Stand til at kunne hamle op med 
den tyske Bomber Ju 88 hvad Hastig
hed angaar, saa forstaar man, hvor 
underlegne de fleste russiske Jagerfly
vere maatte være overfor de tyske Ja
gere. De nyeste sovjetrussiske Jagerty
per som f. Eks. J 17, J 61 og J 153 
fandtes kun i et forholdsvis ringe An
tal, men 'heller ingen af disse Typer 

Focke-Wulf 
FW 187. 

staar paa Højde med den tyske Jager 
Messerschmitt Me 109's Ydelser. Paa 
samme Maade forholder det sig med 
Sovjets Bombere, af hvilke Typerne 
SB 2 (kendt som »Martin«-Bomber) og 
SB 3 synes at danne Hovedbestanden. 
Ingen af dem kommer paa Højde med 
de tyske Ju 88 og He 111. 

Det første Indtryk af Sovjetluftflaa
dens flyvende Personel har ikke været 
stort bedre. I alle de Lande, der raa
der over et Luftvaaben, stilles der 
med Rette de højeste Krav til Flyve
rens Intelligens. Man skulde ogsaa tro, 
at det samme Synspunkt gjorde sig 
gældende i den sovjetrussiske Luft
flaade, men Erfaringerne har vist, at 
Sovjetflyverne kun staar paa et mid
delmaadigt Intelligenstrin. Faguddan
nelsen kan heller ikke staa Maal med 
det, der kræves i Mellem- og Vesteuro
pa, og det gælder baade det flyvende 
og det tekniske Personel. Karakteri
stisk for Sovjetflyveenhedernes Kamp
værdi er det, at de hidtil saa godt som 
ikke har kunnet foretage nogle Natan
greb. Det skyldes sikkert ikke alene 
tekniske Mangler, men ogsaa Besæt
ningernes svigtende Evne til at kunne 
løse navigatoriske Opgaver. 

Naar det gik Sovjetluftvaabnet saa 
galt, saa skyldes det ogsaa l\Ianglen 
paa en Enhedsledelse. Et Flyvevaa
bens største strategiske Værdi ligger 
nemlig i dets Evne til hurtigt at kun
ne indsættes med fuld Kraft paa de 
Steder, hvor det er vigtigst for Kri
gens Helheds Skyld - og det har den 
russiske Krigsledelse ikke kunnet ud
nytte, fordi Flyvevaabnet har manglet 
en fælles Ledelse. Selvfølgelig er der 
store Vanskeligheder forbundet med 
at lede en Luftflaade paa Tusinder af 
Maskiner fra et enkelt Centralsted; 
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Foclce-Wulf NærrelcognosceriJzgsmas/due FW 189. 

men at det kan gøres, har det tyske 
Luftvaaben vist. De russiske Luft
stridskræfter har derimod været for
delt mellem de forskellige Militærom
raader, hvor de har været underlagt 
de respektive Omraaders Landstrids
kræfter. Naar stærke tyske Luftan
greb fandt Sted mod et af Militærom
raaderne, har Luftstridskræfterne fra 
andre Omraader ikke kunnet gribe til
strækkelig hurtigt ind for at yde 
Hjælp, fordi der allerede var blevet 
disponeret over dem Lil andre Opgaver. 

* 
De tyske Hæres Fremtrængen paa 

russisk Omraade, Gennembruddet 
mod Nord i Leningradafsnittet, i Mid
ten over Smolensk .mod l\foskwa og 
mod Syd i Ukraine, har uafbrudt givet 
det tyske Luftvaaben fuldt op at be
stille. Det har sikret Hærgruppernes 
Flanker, holdt Forbindelsen vedlige 
med de langt fremskudte Panserafde
linger, det har banet Vej for Fremryk
ningerne, og ødelagt Fjendens Tilførs
ler og Tilbagetogslinier. Stærke Bom
berenheder har angrebet Moskwa, og 
andre Enheder har været paa Jagt ef
ter sovjetrussiske i\Iarinestridskræfter 
i Østersøen og Sortehavet, alt imedens 
Fjenden stadig ydede en sejg og for
bitret Modstand. Det vældige Tab af 
Flyvemaskiner i Krigens første Dage 
havde ikke helt udslettet den sovjet
russiske Luftflaade; nye Mængder 
væltede frem, og de russiske Reserver 
syntes at være uudtømmelige. I en Be
retning for den 21. August meddeler 
den tyske Værnemagt, at Tallet paa 
ødelagte sovjetrussiske Flyvemaski
ner er naaet op paa over 11000 Ma
skiner - og Striden raser stadig vi
dere. 
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Til Rekognoscering har Lu'tvaabnet 
faaet uvurderlig B~ly<lning fc,r de ty
ske Troppers Bevægelser paa Østfron
ten. Den tyske General Quade siger , 
Begyndelsen af August herom, at det 
faktisk er umuligt at fremskaffe nøj
agtige Kort over Kampomraaderne i 
Sovjetunionen. Vandløb og Veje kan 
skifte fra Aar til Aar. Antallet af Jern
baner og store Byer er meget ringe, og 
det er vanskeligt at bestemme de v:cl
dige Skovstrækningers Afgrænsning. 

I dette vanskelige Terræn, som riet 
er saa uhyre svært at have Overblik 

Bombeangreb paa en sovjetrussislc 
Flyveplads. 

over, fortsætter Generalen, har Kam
pene under de tre store offensive 
Fremstod mod Nord paa Centralfron
ten og mod Syd opløst sig i en Mæng
de mindre Slag, hvor de fremtrængen
.de tyske Grupper, efter at have stødt 
langt ind i Landet, ofte har maaltet 
kæmpe mod stærke l\lod:rngreb, der 
var rettet mod deres Flanke eller de
res Bagtrop. 

Da Jordrekognoscering dels er fur 
langsom og dels er umulig paa Grund 
af den russiske Palrouillevirksomhed, 
har Luftrekognosceringen været den 
eneste og den mest effektive, slutter 
Generalen. 

Lidt om Flyvemaskine- og 
Motorindustriens Indsats. 

UNDER Krigen paa Østfronten har 
man faaet det bedste Billede af, 

hvad det betyder at være overlegen i 
teknisk Henseende, for bortset fra det 
tyske Luftvaabens Krigserfaring og 
overlegne taktiske Ledelse, staar det 
ogsaa højt over Russernes med Hensyn 
til teknisk Ledelse, og det kan takke 
sin velorganiserede Flyvemaskine- og 
l\Iotorindustri for dette meget væsent
lige Forspring. I denne Forbindelse 
bringer vi en kort Omtale af de Fir
maer, der blandt mange andre har 
været medvirkende til dette Resultat. 

Arado A1• 196 og A1• 197. 
En Luftfartøjstype, der har været 

meget omtalt i Forbindelse .med Ope
rationerne til Søs, · er Arado Ar 196. 
Det er et Pontonluftfartøj til Katapult
start, beregnet til Kystopklaring og 
Bombeangreb mod U-Baade. Det er 
bygget af Meta!, og de to Planhalvdele 
kan klappes lilbage langs med Krop
pen. Bæreplanet er udstyret med Spal
teklapper. Besætningen bestaar af 2 
Mand. Det er kraftigt bevæbnet. Ar 
196 er udstyret med en luftkølet, 9-
cyl. Stjernemotor BMW 132 (800 HK). 
Paa Undersiden af de to Planhalvdele 
er Bombeophængningen anbragt. Luft
fartøjet kan ogsaa anvendes til Torpe
dokast. 

Til Anvendeles fra Hangarskibe fin
des der en anden ny Arado-Type, Ar 
197. Det er en eensædet Jager med 
Hjulunderstel. Det er et Halvandel
plan, udstyret med en luftkølet 9-cyl. 
Stjernemotor. Propellen har stilbare 
Blade. 

Blohm & Voss nv 138. 
I Flyvemaskineafdelingen hos del 

store Skibsbygningsfirma Blohm & 
Voss er der under Ledelse af Dr. Ing. 
Richard Voigt konstrueret og bygget 



en helt ny Flyvebaadstype, som efter 
grundige Prøver indenfor Luflvaalrnet 
er blevet taget i Brug til Rekognosce
ring. Det skal være et særlig fly,•e- og 
sødygtigt Luftfartøj, der er udstyret 
med 3 Motorer, og som har en Besæt
ning paa 5 Mand. Det er hygget af Me
tal, og dets særegne Konstruktion 
fremgaar tydeligt af hosstaaencle Bil
lede. Bæreplanet er anbragt langt til
bage paa den forholdsvis korte, haad
formecle Krop, og ovenpaa Planet er 
l\Iicltermotoren anbragt. Motorcellerne 
til de to Sidemotorer er forlænget bag
ud og bærer Halepartiet, der har dob
belt Halefinne og Sideror. Ved denne 
delte Kropkonstruktion er der opnaaet 
god -Sigtbarhed og et godt Skudfelt 
bagud. 

De tre Junkers-Dieselmotorer, der 
er meget økonomiske i deres Brænd
stofforbrug paa længere Flyvninger, 
er alle udstyret med Trækpropeller. 
Rækkevidden skal være særlig stor, og 
Bevæbningen, der bestaar af l\faskin• 
geværer og Kanoner, er saa stærk, at 
BV 138, som den nye Type kaldes, 
skal kunne yde et meget kraftigt For
svar under Rekognosceringsflyvnin
gerne over Havet. 

Luftfartøjets Konstruktør, Dr. Voigt, 
er iøvrigt ogsaa Ophavsmand til det 
kendte Pontonluftfartøj Ha 139, som 
Deutsche Lufthansa før Krigen an
vendte til regelmæssig Lufttrafik mel
lem Azorerne og U. S. A. 

BMW Flyvemotor Bramo Fafnh• 
Type 323 P. 

Bramo Fafnir Flyvemotoren 323 P 
er en firetakts, luftkølet Stjernemotor 
med 9 Cylindre. Med en Slaglængde 
paa 160 mm og en Cylinderboring paa 
154 mm er Motorens Cylindervolumen 
paa 26,82 I. BrændstoftilfØrslen sker 
ved Indsprøjtning under højt Tryk di
rekte i Cylinderens Eksplosionskam
mer. Motoren er forsynet med en to
trins Overlader. Hver Cylinder er for
synet med to Tændrør, der faar Strom 
fra to af hinanden uafhængige Bosch
Tvillinge-Tændmagneter. 

Motorens Ydelse reguleres af et en
kelt Haandtag. Dette er forbundet 
med Luftspjældet, Brændstof-Indsprøjt
ningsanordningen og Tændingsindstil
lingen paa en saadan l\Iaade, at der 
til hver af Gashaancltagets Stillinger 
1ivarer en bestemt Værdi af den nød
vendige Luftmængde, den indsprøjte
de Brandstofmængde og af Tændings
tidspunktet. 

Kraftoverføringen til Propelakslen 
sker gennem et Planetgear; Gearfor
holdet er 1 :1.61. Krumtap og Propel-

Arado AR 196 Katapultfartøj. 

aksel har saaledes samme Omdrej
ningsretning, nemlig højregaaende. 

Brændstoffet bliver suget fra Tan
ken og passerer Luftudskilleren, og 
derfra gaar det videre til Indsprøjt
ningspumpen. Denne bestaar af lige 
saa mange Enkeltpumper (Stempel
pumper), som Motoren har Cylindre. 
De ni Enkeltpumper drives af en fæl
les Knastaksel. 

Motoren har Tryk-Cirkulationssmø
ring med tør Sump. 

Motorens Data er følgende: største 
Længde 1415 mm; største Diameter 
1388 mm; Vægt med Motortilbehør 
uden Udstyr 580 kg. 

Dens Ydelser er følgende: 

Længdesnit af en 

BMW Bramo·Fafnir 

Flyvemotor 323 P. 
En firetakts, Luft-

kølet Stjernemotor 0 
med 9 Cylindre. 

Startydelse ved 2500 O/M 1000 HK; 
Ydelse under Stigning og Kamp i 1600 
m ved 2250 O/M 840 HK (i 4300 111 780 
HK); højeste Varigheclsydelse i !HiOU 
m ved 2100 O/1\I 680 HK; l\larchydelse 
i 2600 m ved 2000 O/M 620 HK (i 4900 
ved 2000 O/M 580 HK). 

DaimlCI•-Benz »DB 601«. 
Den kendte Flyvemotor Mercedes

Benz »DB 601 « har ydet et meget væ
sentlig Bidrag til Luftvaabnets Præsta
tioner. Navnet er vist nok mest kendt 
af den store Offentlighed fra de Ha
stighedsrekorder, som den har været 
med til at sætte. Den 30. Marts 1939 
naaede Luftkaptajn Dieterle at sætte 
Verdensrekord med en forbedret Ud
førelse af en »He 112 Uc, udstyret med 
en »DB 601 « Motor, idet han fløj 746,6 
km/T. En Maaned senere blev denne 
Rekord imidlertid slaaet af Luftkap
tajn W end el, der kom op paa en Ha
stighed af 755,11 km/T. Han fløj en 
Messerschmitt Jager, udstyret med 
den nye Mercedes-Bertz Motortype 
»DB 601 «. Denne Rekord er endnu 
ikke slaaet. 

, DB 601 « er i Bygning og Maal nøj
agtig Mage til Typen , DB 600«; der 
er kun den Forskel, at , DB 601« er 
udstyret med automatisk Benzinind
sprøjtning. Den er bygget til Brug i 
militære Luftfartøjer. Det er en 12-
cyl., vædskekølet, V-formet Rækkemo
tor med hængende Cylindre. Motoren 
er gearet og udstyret med Overlader. 
Den største Ydelse· er 1050 HK (i 3600 
m). Den vejer 560 kg. 

Focke-Wulf Fw 187, »Kurh•r« og 
Fw 189. 

Focke-Wulf har i Løbet af det sid
ste Aarstid bygget tre nye Typer til 
Luftvaabnet. Fw 187 er en tomotoret 
Jager, der blev konstrueret paa Grunp-
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NYT UDE FRA 
Varigbedsrekord med Helikopter. 

Den amerikanske Vought Sikorsky 
Helikopter VS-300-A, der tidligere har 
været beskrevet i >Flyv«, har fornylig 
sat Rekord i U. S. A. ved at foretage en 
Flyvning paa 1 Time 32% Minut. Den 
tidligere Verdensrekord blev sat af den 
tyske Helikopter Focke-Wulf Fw 61; 
den var paa 1 Time 201h Minut. 

Militær Lufttransport. 
Paa Aarsdagen for Italiens Indtræ

den i Krigen har Mussolini i en Tale 
i det fascistiske Kammer meddelt føl
gende Enkeltheder om det italienske 
Luftvaabens Deltagelse i Felttoget mod 
Grækenland: I Løbet af 7,102 Flyve
timer transporterede italienske Flyve
maskiner 30.851 Mand og 3.016 Tons 
Krigsmateriel til Albanien. Med tyske 
Transportflyvemaskiner blev der i Lø
bet af 13.313 Flyvetimer befordret 
39.816 Mand og 2.923 Tons Krigsmate
riel til Albanien. Under disse Trans
porter skete der kun et eneste Uheld 
ved Starten fra Flyvepladsen Puglie, 
hvor 20 Mand omkom. Den italienske 

4' Luftflaade, der var sat ind i Alba
nien, havde 35.079 Flyvetimer; den 
kastede 4.829 Tons Bomber og afskød 
700,000 Patroner. Ialt nedskød disse 
Luftstridskræfter 261 fjendtlige Flyve
maskiner og beskadigede 118, medens 
egne Tab var følgende : 97 nedskudte 
Maskiner, 71 beskadigede, 233 døde og 
savnede og 126 saarede. 

Hein kel, He 177. 
Den største af de nye tyske Bom

bere er Typen Hein kel He 177. Det er 
et midtvinget Monoplan, der er udsty
ret med fire Motorer (DB 603 paa 1450 
HK.). l\Iotorerne er anbragt i to Tan
demgrupper, og de driver modsat gaa
ende Propeller. Med Forbehold op
giver :,, lnteravia« følgende Data: 
Spændvidde 31,5 m, Længde 20,5 m, 
Højde 5,55 m, Planareal 154 m2, Tom
vægt 15.900 kg, middel Flyvevægt 
27.600 kg, største Vægt ved Overbelast
ning 37.200 kg. Største Hastighed i 
5.800 m (med Overlast) 450 km/T. 
Stigehøjde 7.600 m. Ved middel Flyve
vægt og en Marchhastighed paa 290 

lag af de seneste Krigserfaringer. Det pen er konstrueret af Fabrikens tekni
er et lavvinget Metalmonoplan, udsty- ske Leder, Dip!. Ing. Kurt Tank, er en 
ret med to »Jumo 211« å 1220 HK eller tomotoret Nærrekognosceringsmaski
to Daimler-Benz DB 601 å 1175 HK. ne med to Kroppe (Forlængelsen af 
Fw 187 har ingen bagudrettet, bevæge- Motorcellerne til Halepartiet). Det me
lig Bevæbning. Samtlige Vaaben er an- ste af den afkortede Midlerkrop er be
hragt inde i Kroppen paa en saadan klædt med Triplexglas, saaledes at Be
Maade, at Observatøren bagi kan pas- sætningen har et godt Udsyn til alle 
se Ammunitionstilførslen. Bevæbnin- -====· -
gen bestaar af 4 Maskingeværer og 2 I 
Kanoner. Besætningen er beskyttet af I 
en Staalpanserplade mod Maskinge- I 
værbeskydning og Granatsplinter. · 
Dens største Hastighed er 580 km/T; 
Tophøjde 11.800 m. 

Focke-Wulf :.Kurier« er en militær 
Udgave af Fw >Condorc . Den anven
des som Langdistancebomber, ,og er 
blevet udstyret med en langstrakt Ud
bygning paa Kroppens Underside, an
bragt paa den højre Halvdel af Under
siden. Forude og agterude er Under
delen indrettet med Maskingevær
standpladser i :.Linselavetter«. 

Foruden at kunne medføre en stor 
Beholdning af Bomber i Kroppen, kan 
den medføre Bomber i den bageste Del 
af de to udvendige Motorceller samt 
paa Undersiden af Planet. Besætnin
gen bestaar af 6 Mand. 

Fw 189, der ligesom :,Kurier«-Ty- Daimler-Benz Motor DB 601. 
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km/T. skal der kunne transporteres en 
Bombelast paa 500 kg over en Stræk
ning paa 11.200 km. Med en Bombe
last paa 6800 kg skal der kunne flyves 
7.700 km. 

Det franske Luftvaabens Indsats i 
Syrien. 

Den franske Flyverbrigadegeneral 
Bergerel er fornylig fremkommet med 
følgende " Oplysninger om det franske 
Luftvaabens Indsats under Kampene i 
Syrien: Ved Udbruddet af Fjendtlig
hederne var der 4 7 franske Flyvema
skiner i Syrien, og de blev forstærket 
ved Overførelse af 110 Flyvemaskiner 
fra Nordafrika og Sydfrankrig. Af den 
samlede Styrke mistedes to Trediedele 
af Besætninger og Materiel, d. v. s. ca. 
110 Flyvemaskiner. Efter franske Med
delelser skal det engelske Luftvaaben 
have mistet 120 Maskiner, og deraf 40 
i Luftkamp. Blandt de franske Eska
drilleF i Syrien var adskillige med for
ældet Materiel. Af nyere Typer raade
de de over nogle eensædede Jagere 
Morane 406, samt over Bombetyperne 
Liore 45 og Martin 167; af ældre Ty
per var der Potez 25 og Morane 37. 
De franske Styrker var hverken tal
mæssigt eller materielmæssigt paa 
Højde med Modstanderen. 

Sider . Den særegne Konstruktion med
fører et godt Skudfelt bagud. 

Junkers Ju 88. 
Universalluftfartøjet, som Junkers 

Ju 88 ogsaa kaldes, er en Konstruk
tion, der omfatter alle de Erfaringer, 
der har været gjort med Junkers-Ma
skiner paa de forskellige Fronter, baa
de i taktisk og i konstruktiv Henseen
de. Luftfartøjets Anvendelsesmulighe
·der er mangeartet. Det kan benyttes 
som Dag- og Natbomber, til horizontal 
Bombekast og Dykkekast, til Lavan
greb og til Fjernrekognoscering. Det 

l egner sig baade til Land- og Søopera
tioner, og skønt det er bygget som 
Landluftfartøj, har det i mange Tilfæl
de været sat ind til Kamp imod fjendt-
lige Skibe. 

Da >Flyv« tidligere (Nr. 4/1941) har 
bragt en Beskrivelse af Ju 88, skal det 
blot nævnes, at Ju 88 er udstyret med 
en særlig automatisk Anordning, som 
hjælper Flyveren til at rette Luftfar
tøjet op efter en Dykning. Ved Udløs
ning af Bombelasten paavirker Bom
beudløsningshaandtaget automatisk en 
Trimklap, der, efter at Bomben er ka
stet, bevirker et Udslag af Højdero-
ret, som retter Luftfartøjet op. Lige-



FLYVNINGENS BØGER 
»Foltmann's Flyvebog« af Kaptajn John 

Foltmann. P. Haase & Søns Forlag. 160 
Sider. 48 Illustrationer. Pris: uindb. 4,75. 

I en Tid, hvor den civile Fly, ning paa 
mange Omraader maa ligge i Dvale, er 
det forfriskende at læse Kaptajn Folt
mann's Bog, der fortæller om alle de man
ge Opgaver, som Flyvemaskinen - bedre 
end ethvert andet Transportmiddel - kan 
anvendes til. Det er ikke alene værdifuld 
Læsning; men de mange Beretninger og 
æventyrlige Oplevelser, der krydrer Skil
dringerne, er lige saa spændende som no
gen Roman. Man faar virkelig noget at vi
de, og faar det fortalt paa en Mande, saa 
enhver kan forstaa det. 

Læseren følger selv Flyvningens Æven
tyr fra det Øjeblik de første Tanker om 
en Flyvemaskines Tilblivelse spirer i Kon
struktørens Hjerne, til de Tusinder og at
ter Tusinder af Flyvemaskiner er færdige 
og sættes i Brug Verden over, hvor de paa 
den ene eller den anden Mande yder deres 
Indsats til Gavn for Millioner af Menne
sker. 

Med Liv og Fart skildrer Kaptajn Folt
mann det brusende Tempo paa en moder
ne Flyvemaskinefabrik og fortsætter saa 
med at fortælle om den trofaste Motor og 
de hjælpsomme Instrumenter; om hvor
dan Flyverens vær!!_te Fjende overvindes, 
om Trafikken i Luften og om Luftens 
Banegaard. Selvom Hovedvægten er lagt 
paa at skildre den civile Flyvning og 
Sportsflyvningen, har ogsaa den militære 
Flyvning sit Kapitel, og Bogen skildrer 
paa en meget morsom og fængslende 
Mande, hvad Flyvemaskinen kan præste
re. Sidste Halvdel af Bogen omtaler alle 
de Opgaver, som Flyvemaskinen bliver 
anvendt til hele Jorden over. Man læser 
om dens Kamp mod skadelige Insekter; 
hvorledes den anvendes i •Røde Kors •s 
Tjeneste og som Undsætning til en Fisker, 

som Ju 87 er Ju 88 ogsaa udstyret med 
Luftbremser, der sættes i Virksomhed 
under Dykning, De styres af et Olie
trykanlæg. 

Afisningsanordningen har i Vinter
maanederne vist sig at virke tilfreds
stillende. Den bestaar for Bæreplanets 
Vedkommende af Tilførsel af Varm
luft, der opvarmes ved at ledes forbi 
Udblæsningsrørene, og som strømmer 
igennem en Skakt langs hele Planets 
Forkant; ved Planenderne ledes den 
varme Luft ind i det indvendige af 
Planet. Til · Afisning af Styrefladerne 
anvendes det kendte, pulserende 
Goodrich-System. 

Afvigende fra hidtil anvendte Meto
der er ogsaa Køleanordningen, idet de 
to vædskekølede Junkers Jumo 211 Mo
torer er forsynet med ringformede Kø
lere, der giver Luftfartøjet Udseende 
af at være udstyret med Stjernemoto
rer. Kølereguleringen sker ved et lig
nende Klapsystem, som der findes paa 
Stjernemotorernes Ringskærme. 

som var blevet kvæstet, medens hans 
Trawler laa i aaben Sø. Endvidere fortæl
ler Kaptajn Foltmann om Politiflyverne, 
om Polarforskning pr. Flyvemaskine og 
om Kortlægning og Fotografering. 

Andre Kapitler omhandler, hvorledes 
Flyvemaskinen af Oldtidsforskerne lages i 
Videnskabens Tjeneste og anvendes paa 
Jagten efter Guld og meget mere, og hver 
enkelt Del er skildret paa en saadan Man
de, at man sluger Bogen med den aller
største Interesse. 

Man kan mærke, at Bogen er skrevet 
af en gammel Flyvepioner, der er vokset 
op i Flyvning, som har Kærlighed til Fly
vemaskinen, og som et Liv igennem har 
bestræbt sig for at udbrede Tilliden til 
Flyvning. Kaptajn Foltmann, der er kendt 
som Foredragsholder Landet over, er en 
brillant Fortæller, og dette gaar igen i 
hans Bog. 

Bogen har Bud til alle, baade gamle og 
unge, og den fortjener en meget stor Ud
bredelse, ikke blot fordi den giver Læser
ne et Indblik i Flyvningens Væsen; men 
ogsaa fordi den er saa glimrende fortalt. 
Bogen er forsynet med en Række aldeles 
fortræffelige Billeder, der illustrerer de 
enkelte Kapitler. Det er en rigtig Bog om 
Flyvning og Flyveoplevelser. 

Der er Grund til at lykønske Kaptajn 
Foltmann med denne hans seneste Frem
bringelse, der kun er et Led i en lang 
Række af saglige Flyvebøger, der forelig
ger fra Kaptajn Foltmann's Haand. 

K. Lybye. 

»Sturmsieg im Westen«, af Gotthart 
Meyer. Verlag Scherl, Berlin. 128 Sider. 
RM. 1,00. 

I en rigt illustreret Folkeudgave gives 
der en Oversigt over Forløbet af det tyske 
Felttog paa Vestfronten, begyndende med 
Indmarchen i Holland og Belgien den 10. 
Maj 1940 til Afslutningen af Vaahenstil
standen med Frankrig den 25 .. Juni. Det 
er en populær Skildring af Lynkrigt>n mod 
Vest. 

»Luftkrieg ilber Polen«, af Hauptmann, 
Dr. Frhr. von Siegler. Verlag Scherl, Ber, 
lin. 128 Sider. RM. 1,00. 

Den militære Oversigt har særlig Værdi, 
fordi den beskriver en ny Krigsforelses 
Anvendelse for første Gang: Luftvaabnets 
selvstændige Indsats. Af Indholdet skal 
nævnes: Inddelingen af den tyske og den 
polske Værnemagt, de militære Forbere
delser, Opmarchen, det første Slag, de 
dramatiske Kampe i Polen - og Slutkam
pen. Der er mange Illustrationer og Kort. 
Bogen indledes med et Forord af Chefen 
for 4. Luftflaade, Flyvergeneral Løhr. 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 

I Flyvemaskiner, I BIier, I det hele taget over

alt, hvor en Motor arbejder Side om Side med 

et Radioanlæg, borteliminerer Bosch afskær

mede Tændrør og øvrige Afskærmningsdele alle 

motoriske Forstyrrelser. Ogsaa paa dette Om

raade yder Bosch en Indsats, der er anerkendl 

A/sMAGNETO 
JAGTVEJ 155 KØBENHAVN N. 

Generalrepræsentanter for 

ROB, BOSCH, 6. m, b, H. - STUTTGART 

Luftf artf orsi kringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

SVÆVEPLAN TIL SALO 
Unionens Skoleplan, Spil (Buick), Wire, Transportvogn, Værktøj, 
Krydsfiner, Tegninger til ',,Grunau Baby 2a", sælges samlet eller delt. 

Oplysninger hos, og Tilbud til: 

~INGSTED FLYVEKLUB, 
c/o Erik Christiansen, Træskofabrikken, Ringsted. 

(Telf. 162. Kl. 17- 18.) 
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Luftkaptajn Harald Hansen er død 
TORDAG den 26 . .Juli indløb fra Eng
L land den sørgelige i\lcddclelsc, al 
Lullkaptajn Harald Hansen den 24 . .Juli 
yar omkommet ved cl Ulykkestilfælde. 

Under den foreliggende Situation er 
de Enkcllherlcr, man kan f'aa om Sted, 
Aarsag og lignende meget spar
somme, men ~aavidt vides blev 
han dræbt i en Ruteflyvemaskine, 
medens denne holdt stille paa 
.Jorden, idel et andet Luftfartøj 
kolliderede med den. 

Harald Hansen var født den 
17. .Juni 1892 i Bloustrød ved 
Birkerød og fejrede saaledes for 
kort Tid siden sin 49-Aars Fød
selsdag »soinewhere in England((. 
Da han som ungt Menneske kom 
ind til Militærtjeneste, gennem
gik han de behørige Skoler og 
gjorde derefter Tjeneste under 
Sikringsstyrken som Sergent ved 
43. Bataillon. Flyvningen havde 
dog allerede dengang hans udelte 
Interesse, og fra den 4. August 
1917 lykkedes det ham at blive 
antaget til Uddannelse ved Hæ
rens Flyveskole paa Kløvermar
ken. I Februar Hl18 erhvervede 
han sig l\Iilitærflyvercertifikatet 
og er senere avanceret til Sekond
løjtnant og Løj tnant af Reserven 
i Hærens Flyvertropper. 

Da Harald Hansens militære 
Flyveuddannelse var tilendebragt, 
blev han i Aarene 1920 til 1922 
knyttet til »Dansk Luft Rederi«, 
der med Flyveren, Kaptajn John Folt
nrnnn, som Direktør drev Passagerflyv
ninger fra Lundtofte· Flyveplads. 

Den 13. April 1921 erhvervede han sig 
Trafikflyvercertifikat ( dansk Trafikllyvcr
cerlifikat Nr. 2) og fløj blandt andet i 
Sommeren 1922 hver Søndag Morgen de 
kobenhavnske i\forgenaviser til Aarhus 
l'or Dansk Luft Rederi. 

Da dansk Flyvning i de efterfølgende 
Aar levede under meget trange Kaar, 
maatte Harald Hansen for en Tid søge 
over i andel Erhverv. Han var i nogen 
Tid ansat i Toldvæsenet som Toldrors
betjent og drev derefter en Vognmands
forretning i København, lig~som han en 
Overgang var Indehaver af en Cyklel'or
relning:i .Jyderup. 

Hele hans Lyst stod dog til Flyvningen, 
og da der i 1926 aabnedc sig en Mulig
hed for at komme tilbage til dette Felt, 
lod han sig knytte til Det Danske Luft
fartselskab som Trafikflyver. 

Harald Hansen har praktisk talt gjort 
hele Udviklingen med inden for Luft-
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trafikken, idel han i sin Tid begyndte 
al flyve de smaa og relativt usikre Luft
fartøjer, der end ikke var forsynet med 
Hadioinstallation, og Lil Slut fløj som 
Luftkaptajn paa internationale Luftruter 
med de store 4-1\lolors Luftfartøjer. 

Luftkaptajn Harald Julius Hansen 
født 17 .. Juni 1892, død 24. ,Juli 1941. 

Den 20 . .Januar 1937 havde Harald 
Hansen tilbagelagt 1 Million Kilometer i 
Det Danske Luftfartselskabs Tjeneste, og 
ved sin Død havde han udført lige ved 
2 Millioner Kilometer. - Medens det 
tog ham 8 Aar at tilbagelægge den første 
¼ Million Kilometer og 3 Aar om den 
anden ¼ Million, blev de resterende Kilo
meter - altsaa op mod 1 Million Kilo
meter - tilbagelagt paa godt 2¼ Aar. 
Dette viser bedre end mange Ord, hvil
ken Udvikling indcn~for Flyvningen Ha
rald Hansen har været med til at gen• 
nemføre. 

Da Harald Hansen som den første af 
D. D. L.!s Flyvere passerede 1 Million 
Kilometer, modtog han af Hans Majestæt 
Kongen Udnævnelse til Ridder af Danne
brog. Nogen Tid forud havde han l'aaet 
lildelt Clifford Harmon Trofæet, ligesom 
han ogsaa var tildelt Foreningen »Danske 
Flyvere«s Æresplaquette. I en Aarrække 
var Harald Hansen Medlem af Bestyrel
sen for Foreningen »Danske Flyvere<<. 

Harald Hansen var Flyver med ganske 

usædvanlige Anlæg for sit Fag. Han var 
praktisk talt »eet med sin Maskine((, og 
det skyldes utvivlsoml hans in~tinktive 
Reaktioner, at han, i alle de mange Aar 
han krydserle Lufthavet, aldrig har væ
ret urle for noget alvorligt Uheld - han 

var en Flyver i den højeste Klasse. 
Harald Hansen varovcrordcnl

lig pligtopfyldende og var kendt 
og afholdt af Tusinder af Passa
gerer, cler blandt andet skattede 
hans friske og frejdige Væsen og 
hans ukuelige Humør - Egen
skaber, der gjorde ham til en 
velkommen Gæst i alle Europas 
Lufthavne. 

For Det Danske Luftfartselskab 
er det el smerteligt Tab at miste 
den ældste og mest erfarne af 
sine Flyvere; men Harald Han
sen har ved sit Arbejde og sin 
Personlighed sat sig el Minde, 
som sent vil blive glemt af Kam
meraterne i Luftfartselskabet og 
Lufthavnen, saavel som blandt 
alle hans talrige Venner. 

Æret være hans Minde! 

K. Lybye, 
ndm. Direktør for 

l>ct Dnnske Luftfnrtselslwb ,\ ,S. 

.. .. 
Luftkaptajn Harald Hansen. 

H ARALD HANSEN's altfor tid
lige Død vil vække Sorg og 

Savn i vide Kredse. 
Indenfor danske Flyvere er Un

derretningen modtaget med Vemod. Vi 
føler alle, at Danmark har mistet en af 
sine gode Sønner, at vi har mistet en 
god Ven. 

Harald Hansen var i hele sin Færd 
en overordentlig hjælpsom Kammerat, 
der aldrig skyede nogen personlig An
strengelse, naar hans Hjælp var paa
krævet, og mange vil med den største 
Taknemlighed mindes den beskedne -
maaske noget generte - Maade, hvor
paa Hjælpen blev ydet. 

Alle vil mindes de mange gode Timer, 
hvor han med sit smittende Humør og 
sin uforlignelige Fortællekunst gjorde 
tidligere Tiders Oplevelser indenfor Flyv
ningens Historie lyslevende for Tilhø
rerne. 

Som mangeaarigt ~ledlcm ar Danske 
Flyveres Bestyrelse ydede han et stort 
og fortjenstfuldt Arbejde for den For
ening, hvis Ve og Vel altid Ina ham paa 
Sinde. 

Vi forstaar ikke, at vi aldrig mere 
skal gense vor gode og elskelige Kam
merat, men vi vil bevare hans Minde 
rent og uplettet, som han efterlod det 
fra sin Færden mellem os. 

Tage Andersen, 
Formand for Donske Flyvere. 



HOCHLEISTUNGS· . . 

FLUGMOTOREN 

• 

MW 
MONCHEN 

At flyve er at 

lande. Man lan

der godt; naar 

man lander hos 

AUTOFLUG 
Her faar Flyveren alt sit Behov af Bygge

materialer, Udstyr, Flyvemaskineinstru

menter, Faldskærme og Beklædning til 

hele Besætningen samt Materialer til 

Hangaren og Lufthavnen . 

.A.UTDFLUG BERLIN-
INH.GERHARDSEDLMAYR TEMPELHOF 

BØGER OM FLYVNING 
Foltmann's Flyvebog 

fortæller livligt og underholdende om 
alle de Muligheder, der er for FlyYema
skinens Anvendelse, dens Bygning og 
Konstruktion. - Læs Direktør Knud 
Lybye's Anmeldelse i FLYV - ib. 6.25, heft. 4.75 

Saa flyver vi - . . . . . . . . . . . . . indb. Kr. 10.00, heft. 8.50 
Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen m. n. 

Die Luftmåchte der Welt. Smukt Billedværk 
med de forskellige Landes Flyvemaskin-
typer, heftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 7.75 

Die Deutsche Luftwaffe. Samme Udstyr som 
ovenstaaende. Skildrer det tyske Luftvaa-
ben i pragtfulde Billeder, heftet . . . . . . . . Kr. 7.75 

A. Felgiebel: 
Benzinmotoren fiir Flugmodelle und 1hr 
Selbstbau er for Tiden udsolgt, men ny 
Udgave er under Forberedelse og ud
kommer i November. Det tilraades at 
indsende Bestilling paa denne fortrinlige 
Bog, der giver Modelbyggcrne en virke-
lig brugbar Vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 6.75 

Bøgerne leveres omgaaende fra 

øFLYV·s Ekspedition - Vesterbrogade 60 - København V. 
Udenlandske Bøger forskrives paa hurtigste Maade. 
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DET KGL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor : Nørre Fnrimngsgnde 3, Kbhvn. V., Tlf. C. 7220 - Sclsknbct fremsknffer Carnet til 
Flyvning i Udlandet - Uctorhejder Buler - Fremsknffer l{ortmntcrinler til Flyvning i 
Ucllandet - Anviser juridisk og teknisk Assislance - Bibliotek - Tidsskrifter - Forcdrng 

NYE MEDLEMMER 
Følgende nye Medlemmer er opta

get i Selskabet: 

Direktør Eigil Juel Wibolt, Zonered
ningskorpset. 

Civilingeniør B. J. Krebs. 

Hærens Flyvertropper 
anskaffer Svæveplaner 

FOR at kunne give Flyveeleverne fra 
Hold 1940 nogen praktisk Flyve

uddannelse, og for ogsaa at kunne 
give de ældre Flyvere Lejlighed til at 
træne en Smule, har Hærens Flyver
tropper opnaaet Tilladelse til at maat
le foretage Svæveflyvning paa visse 
stærkt begrænsede Betingelser. Til 
dette Formaal er der i Tyskland ble
vet indkøbt to Skoleglidere og to 
Overgangssvæveplaner, og samtidig 
har Flyvertropperne faaet Retten til 
paa egne Værksteder at bygge yderli
gere fire Skoleglidere og fire Over
gangssvæveplaner. Sidstnævnte er af 
Typen >Grunau Baby Il B«. 

Til Øvelserne, der skal foregaa med 
Spilstart, har man udset et Terræn 
ved Køge, og den første Træning er 
blevet paabegyndt for en Ugestid si
den. 

* * 

Resultatet af Konkurrencen 
om det bedste System for Bremseklapper 

RESULTATET af Konkurrencen om 
det bedste System for Bremseklap

per til Modelflyvemaskiner blev, at Per 
IVeishaupt, Odense, vandt Præmien. 

Paa Grund af Pladsmangel kan vi des
værre ikke bringe Beskrivelsen i dette 
Nummer, men den skal komme i Okto
ber Nummeret og vil forhaabentlig blive 
studeret med Interesse, da det sikkert 
er en god Løsning af Problemet. 

Vi takker alle Deltagerne i vor lille 
Konkurrence og haaber snart igen at 
kunne indbyde til Løsning af andre 
Modelflyverproblemer. 

Redaktionen. 

* * * 

Kendt Svæveflyvm• faldet i Krigen. 
Under Kampene paa Østfronten har 

den kendte Svæveflyver Otto Briiuli
aam fundet Flyverdøden. Briiutigam 
satte i 1938 Længderekord med Svæve
plan ved at tilbagelægge en Strækning 
paa 502 km (Rhøn-Briinn). 
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Firmamedlemmer: 

Det Danske Luftfartselskab A/S. 
F. L. Smidth & Co. A/S. 
Danalith A/S. 
A/S Nordisk Standard Sække Selskab. 
Jernkontoret A/S. 
A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik. 
Valby Maskinfabrik og Jernstøberi. 

Luftkaptajn Poul Jensen. 

Ny Halvmillionær i D.D. L. 

DA Luftkaptajn Poul Jensen den 28. 
Juli Kl. 19.50 ankom til Køben

havns Lufthavn som Fører af den 
danske Condor-Maskine paa Luftruten 
København- Berlin, Miinchen, havde 
han passeret sin første halve Million 
Flyvekilometer. 

Poul Jensen er født 1909 i Taarn
borg og blev i 1932 Militærflyver ved 
Hærens Flyvertropper. I 1935- 36 op
holdt han sig paa Grønland i et Aar 
for det amerikanske Luftfartselskab 
Par American Airways; han skulde 
foretage Observationer med Henblik 
paa Mulighederne for Mellemlanding 
paa Grønland for en transatlantisk 
Luftrute. 

Den 1. Februar 1937 blev han ansat 
som Flyver i Det Danske Luftfarlscl
skab, hvor han siden har virket som 
Fører af Selskabets forskellige Maskin
typer. 

* * * 

Forenin1en "Danske Flyvere"s 
Fond for forulykkede Flyveres Efterlad te, 
uddeler et Antal Legatportioner. Ansøg
ningsblanketter kan faas udleveret ved 
Henv. til Kassereren, Kaptajn H. J. Pagh, 
Prinsessegades Kaserne, København K. 

Berømt italiensk Flyver 
er omkommet 

En af ·de mest kendte italienske Fly
vere fra Aarene efter forrige Verdens
krig, Oberstløjtnant Arturo Ferrarin, 
er den 18. Juli omkommet under en 
Prøveflyvning med en ny Flyvema
skinetype. Ferrarins Navn var ver
denskendt for hans mange Rekordflyv
ninger. I Tiden fra 12. Februar til 30. 
l\Iaj 1920 foretog han den første Flyv
ning fra Rom til Tokio (18.000 km) 
med en Flyvetid paa 109 Timer og en 
Gennemsnitshastighed paa ca. 160 
km/ T; han fløj en tosædet SV A. Han 
deltog i Kapflyvningerne om Schnei
der-Pokalen i 1926 (ved Norfolk) og i 
1927 (ved Venedig); sammen med sin 
Landsmand Carlo del Prete satte han 
Varigheds- og Længderekord i 1928, 
idet han fra 31. Maj til 2. Juni op
naaede at flyve i 58 Timer 37 Minutter, 
hvorunder han tilbagelagde en Di
stance (i lukket Bane) paa 7666 km. 
Samme Aar satte han Længderekord i 
lige Linie ved at flyve 7188 km (Mon
tecelio i Italien- Tauros i Brazilien); 
det skete den 3.- 5. Juli, og hans Fly
vetid var 51 Timer. I begge Tilfælde 
fløj han en Savoia Marchetti 64 og 
havde del Prele med som Hjælper. For 
denne sidste Præstation fik han over
rakt den gyldne Luftfartsfortjenstme
daille. Oberstløjtnant Ferrarin har bl. a . 
været Flyvelærer for Hertugen af Aosta. 

* * * 
Ny amerikansk eensædct Jage1·. 

Den nyeste amerikanske Jager er 
Typen Republic XP- 4 7B Thunder
bolt, der for Tiden bliver prøvet ved 
Hærens Flyverkorps. Den minder i 
Udseende meget om :.P - 43 Lancer<, 
men i Modsætning til dennes 1100 HK. 
Motor er den udstyret med 18-cyl. »P. 
& W. Double Wasp paa 1850 HK, hvis 
Ydelse skal kunne forøges til 2000 HK. 
»XP-47B« er, bortset fra nogle For
søgstyper, den første eensædede Jager, 
der er udstyret med en firebladet Pro
pel med stilbare Blade. 

* * 

P. Thorup takker 

I Anledning af Opmærksomheden 
ved mit Jubilæum bringer jeg her

ved en Tak til alle, som var med til 
at gøre Dagen saa festlig. Tak for de 
mange skønne Blomster; de har givet 
mig gode Minder, der vil blive beva
ret langt ud Fremtiden. Hjertelig 
Tak til alle. 

P. Thorup, 
Kløvermarken. 
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SPORTSFLYVEKLUBBEN 
Sekretnrint : Østerhrogncle 84, l{øb,•nhnvn O. 

Telefon : Øbro 37 36 

Udflugten 
til vore Maskiner 

DEH ,·ar meget stor Tilslulning Lil 
Sporlsflyveklubbens Udflugt op til 

Direktor Bryde Nielsens i\løns lergaard 
Sindshvile • , hvor vore tre Flyvemaski

ner staar i Hi. Ikke mindre end 175 Del
lagere mødtes paa Øslbancgaardcn og i 
c l Par reserverede Vogne log vi af Sted 
mod Nord. 

Der var Humør allerede fra Starten, og 
mange Flyvcrspørgsmaal blev droflet, 
mens Toget dampede op gennem det 
sommerlige Nordsjælland. Ved Humle
bæk Station startedes Algangen med 
Sindsh\'ile som Maal. Damerne fik 5 Mi
nuller~ Forspring, saa de kunde naa ind 
omtrent samtidig med Herrerne. Del blev 
en Oplevelse uf Hang, og del viste sig, al 
d1•r blandt Klubbens Medlemmer er flin
ke Algængere, for de Lrc- fire Kilometer 
hlev al de fleste gaacl paa Hckordtid. 
Særlig Glæde vakte del, da Frøken Anne
marie Carlsen kom ind som en flot 
Nummer eel efter al have gauel den lan
ge Strækning i finest mulige Al-Gang-Art. 
llun viste derved, al hun ikke blot er Nr. 
1 i Flyveteori, men ogsaa hvad det sports
mæssige angaar. Paul l\Iørck blev Nr. 1 
paa den mandlige Side. 

Paa Sindshvile blev de mange Gæster 
modtaget af Direktør Bryde Nielsen og 
Frue og hurtigt sad de sullne Algængere 
omkring Frokostbordene i Danmarks fi
neste Kostald. Direktør Bryde Nielsen 
var en ypperlig Vært, der bød saavel paa 
ØJ og Snaps som paa rigtig Kaffe med 
Kager, og da Klubben tilmed mødte med 
rygelige Varer, var Stemningen storartet. 
Der blev holdt Taler for Direktøren og 
huns Frue, og der blev lall for Foder
mesteren og for Sporlsflyveklubben, og 
laktfasle Hurraraab lød gennem Stalden. 
En Skuffelse var del, at Tyren ikke var 

Deltagerne i Udflugten samles paa Stationen. Til højre (med Ryggen til) 
ses Formanden, Trafikassistent Ohrt. · 

Lil S tede, men den var desværre oplaget 
i Marken. 

Efter Frokosten viste Ingeniør Beck
mann vore tre !\faskiner frem. Det var 
jo ikke saa muntert al se Pegasus og 
Dokken staa opklodset, men del var til
fredsstillende at se, hvor godt de var i 
Behold. Ingeniør Bcckmann og vore Med
lemmer blandt Mekanikerne, der har sør
get fur Vedligeholdelsen, fortjener oprig
tig Tak for det gode Arbejde. 

Præmierne Lil de bedsll' Algængere 
blev nddell under megen .Jubel, og Vin
derne var begejstrede for deres Præmier : 
cl Par unge Duer, Høns, Karlol lcr og 
frisklagle Æg. Opmærksomhed vakle 
del, du Præmien for den Algængcr, der 
kom sidst til Maalet, blev uddell. Det vi
~le sig nemlig at være Sportsflyvcrcn Dr. 
Trydc, der fik den dejlige And. AL Dokto
ren kom sidst skyldtes, al han paa 
Vejen havde maattel udføre en Læges 
Pligt og hjælpe en Tilskadekommen -
dog ikke blandt vore Medlemmer - og 
derfor maallc se Algængerne passere for
bi. Dr. Trydc fik cl ekstra Hurra, og saa 
begyndte Dansen paa -staldgulvet. 

Del var vanskeligt al løsrive sig, men 
da Høstvognene stod for Døren, maatte 

SHELL 

,·i af Sled . Damerne kom op paa Vogne
ne og under Sang gik det mod Humlebæk 
Station. Nogle Efternølere fik svært ved 
al indhente Toget, men da vor Formand 
var blandt de første, der kom til Statio
nen, fik han Toget til al vente paa de 
sidste, ~aa alle blev reddede. Ved Klam
penborg sluttede den heil igennem vel
lykkede Tur, der .tjener Klubben til me
gen Ære. At en Del af Deltagerne festede 
videre i Dyrehaven tilhører Privatlivet. 

* 
Sl'OUTSFL YVEKKLUHBENS FOND. 

KLUBBEN har hal'I den Glæde, al der 
har tegnet sig en Hække nye over

ordentlige Medlemmer, der ønsker at 
5lolle Klubben gennem del nyoprettede 
Sporlsllyveklubbens Fond. 

* · DER BLEV fotograferet livlii:t paa Tu-
ren til Humlebæk. Fotoi:raferne be

des venligst sende el Aftryk af Billeder
ne Lil Klubbens Sekretariat, saa Minder
ne kan bevares i vore Fotoalbums. En 
Nogle blev fundet paa Vejen til Humle
bæk Station. Den ligger Lil Afhentning 
Sekretariatet. Sekretæren. 

Jiviation Service Verden over 
Telegram-Adr.: S h e 11 air A/s DANSK SHELL Telefon: Central 9838 

Kampmannsgade 2 • SHELL-HUSET • København V. 
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Dansk Modelflyver Unions store Sommerlejr paa Mols 
I Ugen fra d. 28. Juli til d. 3. August 

afholdt Dansk Modelflyver Union sin 
~tore kombinerede Sommerlejr og Lands
stævne i Fuglsølejren paa Mols. Trods 
den korte Frist meldte der sig dog 37 Del
tagere til Lejren fra følgende Klubber: 
Agaton, Aviator, Cirrus, Fredericia Il, 
Frem, Herning, Hobro, K.l\1.K., Næstved, 
O.M.-F., Stralus, Swifl og Termik. 

;,1anclag begyndte den første Konkur-
1 ence: Byggekonkurrencen, som er en 
lust Konkurrence ved hvert Aars Lands
!>lævne. Ca. iO Modeller blev udstillet i 
Gymnastiksalen, og en Dommerkomite 
hestaaende af Lejrens Forstander Hr. 
Dommestrup og Frue, Kunstmaler Poul 
Olsen, Lejrchefen (altsaa Unionens) Jør
gen Lindgreen, samt nogle Modelflyvere, 
gennemgik kritisk de mange Modeller, 
~om om Formiddagen var blevet maalt 
og vejet for at kontrollere om de over
holdt Unionens Hegler. 

Frank Hendrich, K.M.K., vandt her 
K.L.M.s Vandrepokal for sin smukt byg
gede Svævemodel, medens Thøgersen, 
O.M.-F., vandt Berlingske Tidendes 
Ærespræmie fur sin smukt byggede l\fo
tormodel. 

Tirsdag og Onsdag foregik Konkurren• 
cerne for Svævemodeller. Det var oprin
delig lænk!, at der skulde foretages baa. 
cl!' Haand- og Højstarter, men Højstar
h•rne blev paa Grund af det mindre vel
egnede Terræn opgivet, og i Stedet for 
maatte hver Deltager gennemføre 5 
Haandstarter. 

Flyvningerne foregik fra Agri Bavne
høj (137 m o. H.), der laa ca. 6 km fra 
Lejren. Paa Grund af de meget daarlige 
Veje tog det op imod ¾ Time at naa 
Flyvepladsen, hvilket man ikke havde 
regnet med. Det forkortede Tiden til 
Konkurrencerne, idet man skulde hjem 
til Frokost Kl. 12,30; men Deltagerne tog 
det med godt Humør, og kun enkelte 
11aaedc ikke at gennemføre alle Flyvnin
ger. 

Starten af Modellerne foregik ud over 
en til Skræntflyvning ganske udmærket 
Bakkekam, men det viste sig, at kun et 
Par af Modellerne var egnet til at flyve i 
Skræntopvinden.. Hertil kræves jo, at 
Modellens Lateralcenter ligger nær 
Tyngdepunktet, men da Modellerne 
mere var beregnet til at gaa lige op i 
Højstart, blev de opnaaede Resultater 
ikke særligt store. Om Tirsdagen var Vej
ret blæsende men ellers nogenlunde godt. 

Af Sven Wiel Bang. 

Om Onsdagen blev det Hegnvejr, men 
man fløj alligevel. Vinden var begge Dage 
yderst gunstig - lige vinkelret paa Bak
kekammen, men kun de Modeller, der 
var konstrueret til Skræntflyvning, pla
cerede sig. 

I Klasse 7 deltog 10 Modeller, hvoraf 
2 var Selvkonstruktioner (S), 4 var 
S.H.S.1 og 4 F.J.la. I Klasse 8 deltog 13 
Modeller, der alle var S, da der jo ikke 
findes en officiel Tegning til en interna
tional Model i denne Klasse. I Klasse 9 
deltog 13 Modeller - heraf 5 S og 7 
F.J.6. 

For Motormodellerne var Vejret alt 
andet end godt. Selv om Solen skinnede, 
saa var Blæsten dog for haard mod Mo
dellerne. Deltagerne ventede og ventede, 
men da Flyvningerne skulde være fær
dige Fredag Kl. 24, tog man Fredag Mor
gen ud til Flyvepladsen. 

De smaa Motormodeller i Klasse i 
honnedc og dansede i Blæsten, og der 
forekom adskillige Havarier som Resul
tat af for megen Kunstflyvning. 

Om Eftermiddagen blev Blæsten stær
kere, og man ventede da til om Aftenen 
i Haah om, at Vinden vilde lægge sig. Den 
gjorde del. I cl Par Timer var der næs ten 
stille, og alle 12 Deltagere fik voldsomt 
travlt med ln'cr at gennemføre deres 3 
Flyvninger. 

Motormodellerne rnr, paa nær et Par 
•Korda <, alle S, og det har vi~t sig i Ti
dens Lrih, at de bedste Modeller er Selv
konstruktionerne. Det skyldes maaske, at 
der findes langt færre Tegninger til gode 
Motormodeller end til Svævemodeller. 

Af Motormodellerne havde ca. Halv
delen fældbar Propel og optr. Understel. 
Hvorvidt denne Mode vil holde er et 
Spørgsmaal. Flere af vore bedste Motor
model-Eliteflyvere er gaaet tilbage til 
fast Understel og Propel med Friløb og 
hævder at Flyvetiderne bliver Iigesaa 
gode eller lidt bedre. Des"ærre hindrer 
den katastrofale Mangel paa Gummi, at 
Motormodellerne kan udvikles særligt i 
den kommende Tid, og det er jo ikki;! 
mange, der har været heldige at faa ham
stret Motorgummi. 

Motormodelkonkurrencen var vel nok 
den mest spændende, fordi den foregik 
delvis i Maaneskin som Natflyvning. Det 
skyldtes den allestedsnærværende Bjørn 
Thøgcrsen, O.M.-F., at alle Flyvningerne 

Llev kontrolleret rigtigt, men det var et 
anstrengende Job. Ca. Kl.- 22 var alle 
Flyvningerne forbi, og de trætte >Flyve
re • vendte alle hjem til deres Basis til en 
velfortjent Søvn. 

Dagens Mund var Per \Veishaupt, 
(J.M.-F. Han deltog med den i\Iodel, han 
skulde have været Lil Ållcberg med, hvis 
- - -. Med denne Model opnaacde han 
~•ed U dlagelsesf!yvningcrne Lil Alleberg 
1 i den 1,50, 7, hvilket er el nydeligt Gen
nemsnit, og Modellen vilde have haft sto
re Chancer i Sverige. \Veishaupt blev Nr. 
I i Klasse 3, i Wakcfieldklussen og i 
Klasse 9 og han fik hedsle Motormodel
og beds te Svævemodcllid. For disse Præ
i. tationer fik han 5 Solvpokuler og en 
Hække Flyvebøger og burde vel egentlig 
meldes for Hamstring. 

Naur man s tudere r nedenstaaende He
!>Ullatlis tc maa man betænke, at Svæve
modellerne haandstartedcs, og at Tiderne 
er Gennemsnit af 5 Flyvninger i Blæse
vejr og med Modeller, der ikke var egnet 
til Skræntflyvning. ,\lotormodellerne 
haanclsturledes ogsaa, fordi der ikke 
kunne fremskaffes Startbane, og Tiderne 
er Gennemsnit af 3 Flyvninger udført 
sent om Aftenen uden forudgaaende Lej
lighed til at trimme l\Iodcllcrnc, der hav
de raslet rundt i Kasi.cr paa Jylland, Fyn 
og Sjælland. 

For Motormodellernes Vedkommende 
høstedes ingen Erfaringer men derimod 
for Svævemodellerne. For Fremtiden 
mau enhver ordentlig Svævemodel være 
hygget som en kombineret Termik- og 
Skræntmodel, saaleclcs at den kan sættes 
ind paa alle Fronter. Som Termikmodel 
skal Modellen være udstyret med Kurve
og Bremseklupmekanisme ug Modellen 
maa have Lateralcentret sau tilpas langt 
lilbage, at Modellen gaar lige op i Høj
~tart og let retter sig op, hvis den skulde 
skride til Siden. Til Skræntflyvning sæt
tes J{urvemekanismen ud af Funktion 
med Sideroret i neutral Stilling. Bremse
klapmekanismen kan anvendes, hvis der 
er Fare for Tilslutning til Termik fra 
Huandstarten. Desuden maa Lateralcen
tret rykkes frem mod Tyngdepunktet, 
saaledes at Modellen beholder den 
Kurs, den er startet i. Man maa altsaa en
ten kunne formindske Kroppens Side
areal bagved Tp. eller forøge Arealet for
an Tp. Det sidste vil sikkert være det 
nemmeste, hvis man benytter følgende 
>Opfindelse •, som skyldes Ingemann Ol-

Motormodellen H. S. 8 
Materlalea•t mad Tegning I fuld Størrelse 
og udførlig Byggevejledning . . . Kr, 4.25 

Byggesæt til W 1 Modelsvævcpl., Spændvidd. 49 cm Kr. 3,25 

Tegning I fuld Storrelse med ud forlig Bygge• 
vejledning . . . . . . • • . • . . • . Kr. 1 .SO 

Motormodellen W 7 Kr. 2.85 
Komplet i Æske - klar til at flyve 

Mnn behøver Ikke ni skrive efter • W • Mo• 
deller - de knn købes hos næsten nlle Sports
og Legelojsforhandlere snmt Bog- og Pnplr-

hnndlere. 

En øraa: ERIK WILLUMSEN 
Plleøtrmd11 35 • København K 

Tlf. Central 9230 

- W2 70 - 4,50 

- W12 

- W17 

Færdigbygg. W 5 

W1 

W2 

W12 

W17 

97 -

145 -

40 -

49 -

70 -

97 -

145 -

6,00 

- 15,00 

1,25 

5,75 

7,50 

- 18,00 

- 36,00 

Bllv Medlem af Erik Wlllumsens Instruktionskursus for Modelflyvere og lær at flyve W-Modellerne (75 Øre for Sæsonen 1941) 
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~en, K.M.K. Han loreslaar, al wau paa 
Juoppens Jorresle Vel laver en ca. 1 ww 
I.Jreu og ca. 1000-;suuu mw lang Hevue 
1 den øverMe h.rophsle (eller den mellew
~le, hvis li.roppeu er ilad oveupaaJ. 

1 denne uevue l1lpas~es en l,elluloid
cllc1· llalsaiiuerplade, sow lian ~kul.Jl.Jc~ 
11cll ned 1 l\.1 opveu, ~om cl brev, ucr pul
le~ 1 J:'o~lliasscu. Naar Modellen slial l.Je-
11y Lles Lil :::iliræ11Ulyvn111g, trækker man 
P1ade11 op. hvorved hrnparealel loran 
Tp. lornges og Laternlceulrcl ryki.er l1em. 
IJel maa dog aldng komme loran Tp.l 
tJel vil ikke være ueml al indl.Jygge Pla
den I en gammel Alodel. Her waa wan 
IIØJCS med en alm. Forllnne, der kun gø
res last paa Kroppen. Ven indhyggede 
1· orlrnne llur den 1• ord cl, al den kan va
ne res, hvorved wun kun lor~øge sig !rem 
LIi dens ngllge Størrelse. 

Endvidere gjorde man i Lejren den 
Erlaring, al den i de sidste Aur tiltagen
de Tendens Lil al gøre V-Fo1me11 mindre 
maa ophøre, hv1~ man vil have lilæde af 
.Modellen Lil Skrænlllyvuiug. Man maa 
hCI· anvende mmdsl U- 10 Graders V. 
Forw Jor al fau Modellerne til al holde 
~ig stabilt i Op,•iuden. Det blive1· spæn
dende al se hvilke Fremskridt, der kun 
spores til næste Aun Lejr. 

El ler alle Lejrdeltagernes Mening var 
denne Lejr en Oplevelse, som sent vil 
glemmes. Delle skyldes al saavel Lejrens 
Arrangement sum deus Beliggenhed ikke 
kunne være bedre. Lejrchefen Jørgen 
Lindgreen, Holstebro, havde alene Æren 
af hele det vellykkede Arrangement. 
Deltagerne tik i Fuglsølejren den bedste 
Forplejning, man kunde ønske, og det var 
ikke ~maaliug, som >Flyverne • konsu
merede oveupua Dagens Anstrengelser. 

Det var nemlig ikke Flyvning ullsum
men. Ind imellem Flyvningerne udfolde
de der sig el rigl Badeliv pau Lejrens pri
vate og glimrende Badestrand. Her var 
der Svømmekonkurrencer over og under 
\'andet. En Overskægskonkurrence, en 
Slaaen-paa-Hænder-Konkurrence, saml tre 
fire Haandboldkampe var el Led i den 
legemlige Udvikling uf , Flyverne • . 

Den aandelige Side blev heller ikke 
glemt. 1 de Par Hegnvejrsdage, der var, 
blev der holdt Teoriprøver og Diskus
sioner om Modelflyvning, og der var jo 
meget at tale om. En af de bedste Ting 
ved den aandelige Paavirkning var 
d\folbo-Poslen •, som redigeredes af Jør
gen Lindgreen sammen med nogle af de 
mere skriftkloge •Flyvere•. Molbo-Flyve
posten udkom fem Gange og sluttede 
med el stort Søndagsnummer paa 8 Si
der. Hver Formiddag blev Avisen revet 
væk, og selv Lejrens andre Gæster vilde 
have den. I Avisen stod der alt om Kon
kurrencerne samt flere gode og el Par 
daarlige Vittigheder og havde man Dagen 
i Forvejen gjort noget •Forkert • , saa 
kunde man være sikker paa at se del paa 
Tryk Dagen efter. Jo, del var en heil rig
lig Avis. 

l de sidste to Dage modtog Lejren Be
!.ng af Herr Bendt Hom, der velvilligst 
havde stillet sig til Huadighed med Un
derholdning. Bendt Horns hyggelige Lull
~kipperhislorier, som blev serveret ved 
Aftenkaffen, vakte ikke alene stor Begej
string hos • Flyv1•rne • men ogsaa hos 
Lejrens Gæster. Fredag Eftermiddag 
overværede Bendt Hum nogle Flyvninger 
paa Toppen af Agri Bavnehøj og Lørdag 
Aften holdt Bendt Hom cl glimrende og 
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interessant Foredrag om Model- og Svæ
veflyvningens Betydning for Fremtidens 
Flyvning. Om Søndagen, Lejrens sidste 
Dag, uddelte llendl Horn de mange Præ• 
mier til Vinderne. 

l den Uge Lejren varede blev alle Mo
delflyverne rystet saa godt sammen, al 
Afskeden var ~vær. Vi var alle enige om, 
al vi maalle mødes næste Aar igen, og 
der er vist ingen Tvivl om, al del bliver 
i den pragtfulde Fuglsole.ir vi mødes. 

Her bringes saa Hcsullalerne fra de 
mange Konkurrencer: 

Kl. l: 1. Pr. Pr. Jørgen l\lorlensen, Ter• 
mik, ,JM -!\l S, 0,16,4. 2. Pr. Boy Konsl
mann, Frem, BK 135 S, 0,11,8. Bedste 
Tid : Jørgen l\lortenscn, Termik, JM 4\J S, 
0,2 I, l. - Kl. 2: 1. Pr. Jørgen Gamsl, Stra
Lus, JG \) S, 0,31,4. 2. Pr. Helge Gamst, 
Strutus, HG 4 S, 0,23,8. Bedste Tid: Jør
gen Gamsl, Strutus, JG \J S, 0,32,3. -
Kl. 3: 1. Pr. Per Wcishaupt, O.M.-F., 
Per\V 5-l S, 1,13,l. 2. Pr. Frank Hend
rich, K.M.K., PK 16, 0,55,4. Bedste Tid: 
Per \Veishaupl, O.M.-F., PerW 54 S, 
1,21,\J. - Kl. Wakeficld: l. Pr. Per Weis• 
haupt, O.M.-F., PerW 54 S, 1,10,9. 2. Pr. 
Frank Hendrich, K.M.K., PK 16, 0,43,3. 
Bedste Tid: Per Weishaupl, O.M.-F., PerW 
54 S, 1,56,0. - Kl. 7: 1. Pr. Carl Joh. Pe
tersen, O.M.-F., CJP 2 S, 0,43,5. 2. Pr. 
Kai Steinbach, Slralus, SHS 1, 0,38,4. 
Bedste Tid: Carl Joh. Petersen, O.M.-F., 
GJP 2 S, 1,26,3. - Kl. 8: 1. Pr. Henning 
Gilkjær, O.M. -F., HG 2 S, 1,27,2. 2. Pr. 
K. Hartvig Jensen, K.M.K., KHJ 44 S, 
0,57,2. Bedste Tid: Henning Gilkjær: 
O.1\1. -F., HG 2 S, 2,42,0. - Kl. 9: 1. Pr. 
Per \Veishaupl, O.M.-F ., Pe1·\V 56 S, 
1,30,\J. 2. Pr. Frank Hendrich, K.M.K., 
FH 5 S, 1,22,7. Bedste Tid: Per Weis
haupt, O.M.-F., PcrW 56 S, 3,06,9. 
Bedste Klub: Odense Model-Flyveklub, 
Odense. 

llyggekonkurrcncen: 
l. Pr.: Frank Hendrich, K.M.K., FH 5 

S, Svævemodel, 2. Pr. Bjørn Thøgersen, 
O.M.-F., Motormodel. 3. Pr. Sven Wiel 
Bang, K.l\1.K., S\VB 51, Svævemodel. 

Teorikonkurrencen: 
l. Pr. Sven Wicl Bang, 

Per Weishaupl, O.1\1. -F . 
Thøgerseu, O.M.-F. 

Bedste Klub i Teori: 

K.M.K. 2. Pr. 
3. Pr. Bjørn 

1. Pr. Københavns Modelflyver Klub, 
Hellerup. 2. Pr. Modelflyveklubben Aga
lon, Aabyhøj. 3. Pr. Modelflyveklubben 
Swift, Viborg, 

Præmierne. 
Del Kgl. Danske Aeronautiske Selskab 

havde udsat 3 Søl\"pokaler for: Bedste 
l\fotormodellid, Bedste Svævemodellid og 
Bedste Klub. 

Berlingske Tidende havde udsat 6 
Sølvpokaler for de 6 Klasser saml I 
Solvpokal for den smukkest byggede l\lo
tormodel. 

Desuden havde Unionen den Glæde at 
modtage Præmier som Flyvelitteratur, 
Værktøj til Modelbygning, Motorgummi, 
Tegninger 111. 111. fra følgende Firmaer: 

Chr. Erichsens Forlag, Aalborg Stifts
lidende, Direktør Lassen Studstrup, Aal
borg, Herr _Bendt Hom, Fa. E. Willumsen, 
l\lodelf'lyvebludel •Opdl'iflen •, Herr Per 
\Veishaupl og Dansk l\lodelflyveinduslri. 

Dansk Modelflyver Union bringer alle 
Præmiegiverne sin bedste Tak. 

DANSK MODELFLYVER 
FORBUND 

Dansk Modelflyver Forbunds 3. ord. Generalforsamling 

LØHDAG den 2. August Kl. 16,30 af
holdt Dansk Modelflyver Forbund sin 

3. ordinære Generalforsamling i Sommer
lejren paa Mols. 

Formanden Herr Sven Wiel Bang bod 
Forsamlingen velkommen, og efter al man 
Lil Dirigent havde ·valgt Per Weisl1aupt, 
gav denne Ordet til Sven Wiel Bang, der 
aflagde Beretning fra Bestyrelsen, her
under fremkom Bang blandt andel med el 
Forslag fra Det Kongelige Danske Aero
nauliske Selskab om at ændre Forbundets 
Navn til Dansk Modelflyver Union. Lige
ledes foreslog han, ut Unionen skulde have 
et nyt Emblem. 

Derefter fremlagdes og godkendtes 
Hegnskabet fra Kassereren : Herr J. Weis
haupt, der desværre ikke selv kunde være 
til Stede paa Grund af Forretningsaftaler. 

Saa log man fat paa de indkommende 
Forslag til Lovændringer, Hekordregel- og 
Konkurrenceregelændringer, hvorunder 
del blandt andet vedt.Jges al ændre Navn 
til Dansk Modelflyver Union og udskrev 
en Konkurrence om Forslag til et nyt Em
blem. 

Unionens ændrede Love vil kunne ud
sendes i Slutningen af December Maaned 
i Anr. 

Man tog saa fat paa Valg af Bestyrel
sen, der, efter at det var besluttet at ud
vide den fra 7 til 9 Mand, ser saaledes ud: 
Formand: Sven Wiel Bang, Gardes Alle 4, 

Hellerup. 
Næslfmd.: Richard Jensen, Ahlmannsvej 

12, Odense. 
Kasserer: Bogh. J. Weishaupt, Den Hem

pclske Boghandel, Odense. 
Sekretær: Jørgen Gamst, Paradisgaarden, 

Avedøre pr. Glostrup. 
Pressesekretær: Arne Bengtsson, Hosenvej 

5, Glostrup. 
Hekordprotokolfører : Willy Olsen, Ejlers

vej 24, Kolding. 
Beslyrelsesm.: ,Jørgen Mortensen, Slange

rupgade 20, Hillerød. 
Jørgen Lindgreen, Læguurdsvej 2!l, 
Holstebro. 
Jørgen Dommergaard, Sdr. Strandvej 
32, Rungsted Kyst. 

Til Slut takkede Bang Dirigenten for 
hans udmærkede Ledelse af Mødet, men 
da Klokken var over Midnat, kunde man 
ikke udraabe cl Leve for DANSK MO
DELFL VER UNION - - Dog det længe 
Level!! Bestyrelsen. 
KLUB!\IEDDELELSER TIL »FLYV«. 

A LLE Klubmeddelelser, der ønskes op · 
taget i •Flyv•, skal fremtidig være 

indsendt til Unionens Pressesekretær in 
den den 5. i hver Maaned. 

"KRATM011 Benzinmotor for Modelflyvere 
4 ccm og 10 ccm Cylindcrvol. -
Pris l{r. 145.00 - 195.00 

"KRATM0 11 Byggesæt for Benzinmotoren 
l{ompl. m. Arhcjdstcgn. l{r. 59.00 

,,KRATMO" Reservedele: 
Tændror, Tændspoler, Stempel
ringe 18 mm - 22 mm m. 111. 
Byggeplaner for Motormodeller, 
Landingshjul 60 111111 - 80 mm -
Propeller 

Arne Fog, EnghaveveJ 76, København, Eva 3701 
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PRIS 
Pr. Augang Kr. 6,00 
Pr. Nummer 50 Øre 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOOTRYKKERI & FORLAG 
V esterbrogade 60 - Tel1. 13t0t 



'/ 1 -8 l:M<T. 1941 



Bombeluftfartøjet 

DORNIER DO 215 
forbinder fremragende Flyveegenskaber med 

højeste Kampkraft. Vaabnenes Anbringelse giver 

det bedste Skudfelt i alle Retninger. 

Den helt glasdækkede Kabine rummer hele den 

4 Mand store Besætning, som derfor kan samarbejde 

under ideelle Forhold saavel under Flyvning som i Kamp. 

DORNIER-WERKE 
G. M. B. H. / F R I E D R I C H S H A F E N 

190 



TELEGRAMADR.: 
INTAVA 

INTAVA leverer over 
hele Jol'den Brændstof 
og Smøreolie af højeste 

Kvalitet til Brug i 
flyvemaskiner 

SCT. ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 
Repræsenterende 

Det Danske Petroleums Aktieselskab og Vacuum Oil Company A/S, 

TELEFON NR.: 
CENTR, 5622 

191 



192 

,,,, C IE IL O S IE .,~ 
(LOVBESKVTTET) 

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 

JIii. 

(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 65, LOK.AL U og .22 

l 

FL YVEFORBINDELSE 
ALLE HVERDAGE 

København-Berlin 

København-Berlin-MOnchen 

København-Oslo 

København-Malmø 

København-Rønne 

13illdflr og Oplyøningtr 

i alle 'RejiJeburtautr 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 
CENTRAL 8800 



OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oG DANSKE FLYVERE 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER FORBUND 

AALBORG FLVVEKLUB 
DANSKE PRIVATFLVVERE 
SPORTSFLVVEKLUBBEN 
VESTJYSK FLVVEKLUB 

Tidsskrift for 

TRAFIKFLYVNING • MILIT ÆRFLYVNING 
SPORTSFLYVNING 

SVÆVEFLYVNING • MODELFLYVNING 

Redaktør: 
KaptaJn J. FOL TMANN 
An•v. overfor Pr1111løv1n: 
EJVIND CHRISTENSEN 

Eftertryk af ,FLYV,s Artikler uden 
Kildeangivelse er I k k e t 111 ad t. 

Nr. 10 Oktober 1941 14. Aargang 

DE TEORETISKE 
SPORTSFLYVERKU RSUS 

Af Chefflyveleder, Flyverkaptajnløjtnant S. A. Da/bro. 

>Saa er vi klar igen«. Med disse 
Ord, som i Almindelighed dannede 
Indledningen til sidste Vinters Sports
flyver-Kursus' te9retiske Timer, star
ter vi nu igen med den kommende 
Vinters Kursus. Tiderne tillader jo fort
sat ikke, at dansk Sportsflyvning ud
vikles normalt, hvorfor Øjeblikket -
hvordan det end former sig maa 
udnyttes paa bedste Maade. 

Det viste sig, som forventet, at 
Ideen i disse Kursus fra første Færrl 
vandt Tilslutning hos den danske fly
veinteresserede Ungdom, hvorfor vi, 
med fortsat forventet Tilslutning og 
baseret paa de nu indhøstede Erfarin
ger, atter lægger ud. 

Formaalet hermed er, som >FLYV: s 
Læsere bekendt, at meddele Kursus
Deltagerne den teoretiske Viden, som 
er paakrævet for Aflæggelse af teore
tisk Duelighedsprøve for Førere af 
Privatflyvemaskiner, jævnfør gælden
de Reglement E. Disse Krav er i Reg
lementet formuleret som: 

a) Aeroteknikens elementære Grund
begreber. 

b) Motorteknikens elementære Grund
begreber. 

c ) Regler for Lanterneføring og Sig
naler. Almindelige Regler for Luft
trafik og særlige Regler for Luft
trafik paa og i Nærheden af Flyve
pladser, der er aabne for offentlig 
Trafik. Elementært Kendskab til 
dansk og international Luftfarts
lovgivning, særlig Reglement D. 

cl) Luftnavigationens elementære 
Grundbegreber. Navigationsinslru
men ter og Kort. 

Hidtil har den nødvendige Under
visning i Teori herhjemme været med
delt de aktive Flyveelever sideløbende 
med den . praktiske Undervisning i 
Luften paa private Flyveskoler Lan
det over. Den største Vanskelighed, 
som har været forbundet hermed, har 
i de forløbne ca. 10 Aar, hvor de pri
vate Flyveskoler har virket, været, at 
der savnedes en Lærebog, som kunde 
danne Grundlaget for en rationel Un
dervisning. En saadan Lærebog - -
>Saa flyver vi« - saa Dagens Lys 
samtidig med Etableringen af de før
ste Kursus, og det tør siges, at den har 
afhjulpet et meget stort Savn. 

For det Initiativ, der her er lagt for 
Dagen, er der al mulig Grund til at 
takke saavel Luftfartsingeniør M. P. 
Eskildsen, som har redigeret Bogen, 
som >Berlingske Forlag«, der bered
villigt paatog sig Trykning og Udgi
velse heraf. Endnu en Sten, og iklrn 
en af de mindste, er her føjet til damk 
Sportsflyvnings Opbygning. 

I Overensstemmelse med Reglement 
E og de Krav, der med Rimelighed 
maa stilles til en moderne Sportsfly
vers l ddannelse - saavcl teoretisk 
som praktisk - indeholder Bogen f,,r
skellige Afsnit, som hver for sig har 
dannet Grundlag for de Fag, i hvilke 
der undervises paa Teori-Kursus. 

193 



Kursusprogrammet. 
Medens Fagene paa de indtil Dato af

holdte Kursus har været de samme, har 
Varighed og Timeantal paa Grund af 
Forholdene varieret noget, blandt an
del har der maaltct tages Hensyn til 
Dellagerantallet paa rlc forskellige 
Hold. Gennemsnit af cl Kursus har 
vist sig at være: 

I København: Varighed ca. 2 Maa
neder, Timeantal 34, og der er uncler
visl i følgende Fag: 

Aeroplanlære og Vedligehol-
delse af Luftfartøjer ..... . 

Motor- og Instrumentlære ... 
Luftnavigation ................. . 
Meteorologi .................... . 
Flyvning ....................... .. 
Love og Anordninger ....... .. 

5 Timer 
5 
9 
5 
7 
3 

lait ... 34 Tim'.!r 

Aalborg og Aarhus har paa Grund 
af Forholdene maaltet genncmfo1·c 
Kursus i Løbet af ca. 1 l\foaned, iov
rigt med samme Pensum. 

Ovenstaaende Program har vist sig 
fuldtud at svare til Forventningerne. 
Den Vanskelighed, som formodedes al 
ligge i det Forhold, at her -;lillede 
Eleverne sig efter genncmgaael Kursus 
op Lil en afsluttende teoretisk Pqlvc, i 
Lighed med den Prøve alle uddannede 
Sportsflyvere hidtil har bestaaet, uden 
at de paagældendc havde haft Lejlig
hed til selv at have haft fat i , Pin
den«, endsige blot at være i Nær
heden af en Sportsflyvemm,kine, blev 
overvundet med Glans. Modeller, Lvs
billedapparat og Film m. v. var i hø.i 
Grad medvirkende hertil. 

Nedenanførle Eksempel, tilfældig 
valgt ud af de Opgavesæt, der har væ
ret anvendt paa de forskellige Kursu~• 
afsluttende Prøve, viser hvilke Krav, 
der stilles en vordende Sportsflyver i 
Teori. 

Opgavesæt. 
Opgave Nr. 1: 
a) Be!>kriv en Flyvemotors Hoved

dele. 
b) Hvorledes forholdes ved Motorstop 

umiddelbart efter Starten? 

Opgave Nr. 2: 
a) Hvorledes er et Bæreplan i Almin

delighed opbygget? 
b) Hvad forstaas ved en Flyvemaski

nes Fuldvægt, Tornvægt og Nytte
last? 

Opgave Nr. 3: 
a) Hvor og hvornaar skal en Land

flyvemaskine føre tændte Lanter
ner? Tegn en Lanterneskitse og 
angiv Synlighedsvinkcl, Synlig-
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bedsafstand og Farve for hver en
kelt Lanterne. 

b) Hvorfra skal Flyvning til og fra 
Udlandet foretages? l\laa der fly
ves i Mørke? 

Opgave Nr. 4: 
a) Udmaal retvisende Kurs og Afstanll 

mellem følgende Punkter i Korlct: 
1) Odense- Holstebro. 
2) Thisted- Randers. 

b) De skal gennemflyve Ruten: Hel
singør- Grcnaa - Aabenraa. 

Start fra Helsingør Kl. 0900. Vind 
i valgt Flyvehøjde = 80° - 10 
m / Sek. Egenfart 130 km / T. Devi
ation som i vedlagte Tabel. Mis
visning ...;.. 5°. Find ved Opmaa
Jing, Konstruktion og Beregning 
følgende: · 
1) retv. beholdne Kurser. 
2) retv. styrede Kurser. 
3) devierende styrede Kurser 

(Kompaskurser). 
4) beholdne Farter. 
5) samlet Flyvetid. 
6) Passageklokkeslet for Grenaa. 
7) Ankomstklokkeslet Aabenraa. 

Den skriftlige Prøve afholdes i 
Overensstemmelse med Kravene til 
gældende Reglement E, Afsnit VI B, 
§ 32, Duelighedsprøver for Førere af 
Privatflyvemaskiner, Punkt B, Tcore
liske Prøver. 

Tilladte JfjælpemidleJ': Kort, Paral
lellineal, Trekant, Transportør. 

Tilladt Tid til Prøven: 3 Timer. 
Vedlagt: 1 Stk. Deviationstabel. 

I det store Hele blev Opgaverne løst 
paa udmærket Maade. lait har hidtil 
449 Elever gcnncmgaaet et teoretisk 
Sportsflyverkursus, 227 har aflagt Prø
ve, og 195 har bestaaet denne, heraf 
ikke mindre end 26 0/o med Udmær
kelse, el Resultat baade Elever og Læ
rere kan være tilfredse med. 

Selvsagt er der paa de gennemførte 
Kursus høstet en Del Erfaringer, som 
kommer kommende Kursus til Gode, 
og eksempelvis kan anføres, hvad der 
for Faget Luftnavigation's Vedkom
mende giver Anledning til Bemærk
ninger: 
· Langt den overvejende Del af Ele
verne har løst Opgaven korrekt og ef
ter den i Navigationstimerne anvendte 
Fremgangsmaade. 

Da der imidlertid i Kursusets For
løb har været givet et passende Antal 
tilsvarende Opgaver, maa Aarsagen til, 
at ikke alle har kunnet klare denne til
fredsstillende, yel nærmest søges i den 
Kendsgerning, at ikke alle har kunnet 
give Møde til samtlige Timer. 

Af Eksempler paa Fejl, der fortrins
vis er begaaet, kan anføres: 

Ved Opmaaling af rctv. beholdne 
Kurser (den Retning, vi ønsker at be
væge os i i Forhold til Jordens Over
flade) i Kortet, er i nogle Tilfælde 
denne 180° forkert. 

En ringe Procentdel har i Trekants
konstruktionen afsat Vinden 180° for
kert, hvad der selvsagt er en i;lem 
Brøler, som ikke kan undskyldes. 

Nogle Elever har misforstaaet Tre
kantskonstruktionen, idet de ikke har 
forstaaet at benævne de tre Sider med 
deres respektive Navne. 

Det er iøvrigt interessant at bemær
ke, at enkelte, som ikke har bestaaet 
den samlede Prøve, dog har løst Navi
gationsopgaven tilfredsstillende. 

Af andre Fejl kan nævnes Anven
delse af forkert Maaleslok ved Kon
struktionens Udførelse. Andre igen 
har ikke kunnet afsætte eller opmaalc 
rigtige Gradantal. 

Forbavsende faa har anvendt Mis
visning og Deviation med forkerte 
Fortegn, dette var glædeligt, eftersom 
Skoen ifølge Erfaringen ellers plejer 
at trykke her. 

Ved Bedømmelsen af Eksamensop
gaverne er der selvfølgelig laget be
hørigt Hensyn til Arien af de begaaede 
Fejl, eller med andre Ord, der er skel
net mellem væsentlige og uvæsentlige 
Fejl. 

Alt ialt er der for den :,Beskæftigel
sesplan( , som Teori-Kursus vel maa 
kaldes, fundet gode Retningslinier for 
sund Beskæftigelse af unge Mennesker 
med Interesse for Flyvningens Sag, og 
det Arbejde, der er lagl heri, skal nok 
til sin Tid, naar vi atter fri! kan hol
tre os i Luften, give gode Renter. 

Programmet for det kommende 
Kursus. 

Det foreløbige Program for Vinte
rens kommende Kursus ser saaledes 
ud. 

Under Kontrol af Det Kongelige 
Danske Aeronautiske Selskab opretter 
:,Sportsflyveklubben« i Samarbejde 
med >Berlingske Tidende« Teoretisk 
Sportsflyverkursus Nr. Il' i Tiden fra 
Onsdag den 8. Oktober til Fredag den 
5.December d.A., begge Dage inclusive. 
Lærere bliver, foruden Kursuslederen, 
Chefflyveleder, Flyverkaptajnløjtnant 
S. A. Dalbro, Kaptajn i Hærens 
Flyvertropper Edsen-Johansen og Ci-

. vilingeniør C. C. Beckmann, Hærens 
Flyvertroppers tekniske Tjeneste. Der 
undervises i Overensstemmelse med 
foranførte Plan, Timeantallet forhøjes 
dog til 36, Undervisningen foregaar 



LUFTFARTØJSARMERING 
Udviklingen af Flyvevaabnet fra 1914 til i Dag 

I. Udviklingen fra 1914 til 1935. 

I. Almindelige Betragtninger. 

Kravene til Skydevaaben til Brug i 
Flyvemaskiner er bestemt af de sær
lige tekniske og taktiske Betingelser, 
som her gør sig gældende. 

De vigtigste Krav er følgende: 

1: Stor Skudhastighed. 
2: Ringe Vægt - Smaa Dimensioner 

- Smaa Paavirkninger paa Under
laget. 

3: Særlige Sigtemidler. 
4: Special-Ammunition: Stor Begyn

delseshastighed. 
Stor Anslagsvirkning. 
Tracerprojektiler. 

5: Praktisk Betjening - Absolut 
Funktioneringssikkerhed. 

De tekniske og taktiske Krav findes 
ogsaa udtrykt paa følgende Maade: 

Den militære Overledelse siger: 

Vort Luftvaaben skal kunne an
gribe overalt (Bombemaskiner) -
rekognoscere overalt (Rekognosce
ringsmaskiner) - men hindre Fjen
dens Flyvere i det samme (Jagere). 
De respektive Luftfartøjstyper skal 
armeres i Henhold hertil. 

om Aftenen 2 Gange ugentlig i Tiden 
19,30- 22,00 i Undervisningslokalet, 
Pilestræde 34 (>Berlingske Tidendecs 
Bygning). 

Indtegningen sker til >Sportsflyve
klubbencs Sekretariat, Forlagsbog
handler P. C. Andersen, Østerbrogade 
84 (Øbro 3736), og Betalingen for det 
fulde Kursus Kr. 15,- indbetales fuldt 
- eller i 3 Rater å Kr. 5,- - til 
>Sportsflyveklubhenc pr. Postgiro 
(Konto Nr. 260.66) samtidig med Ind
tegningen. Postbevis skal medbringes 
første Mødeaften. 

Kursusdeltagerne erholder foruden 
den teoretiske Undervisning et Eks
emplar af Lærebog for Sports- og Pri
vatflyvere >Saa flyver vie samt Med
lemsskab Aaret ud i >Sportsflyvekluh
benc med deraf følgende gratis Tl.1-
sendelse af Bladet >FLYV c . 

Ved Kursusets Afslutning kan Ele
verne opstille sig til afsluttende Prø
ve, som kontrolleres af Det Kongelige 
Danske Aeronautiske Selskab, og Del-

Flyvevaabnets Chef siger: 

Mine Bombere og Rekognosce
ringsmaskiner skal kunne gennem
føre · deres Opgaver overalt, selv 
naar de angribes af Jagere. De maa 
armeres effektivt med bevægelige 
Vaaben. 

Mine Jagere skal være alle 
Luftfartøjer overlegne i Luftkamp. 
De skal have en ødelæggende Ilcl
virkning. 
Samtidig 'skal alle Typers Flyveegen

skaber være maximale. 

Flyveren siger: 

Skal jeg i Luftkamp, vil jeg ku~e 
skyde hurtigt og længe. Mine Pro
jektiler - som skal have Tracere -
skal slaa haardt. Vaabnene maa ikke 
genere Maskinen og Vaahnenes Be
tjening maa ikke genere Flyvningen. 
Stop maa aldrig forekomme. 

Flyvemaskinekonstruktøren siger: 
Flyveegenskaberne er det afgø

rende. Armeringen bør indskræn
kes det mest mulige. Tunge, svære 
Vaahen er uanvendelige. Stødvirk
ningen paa Underlaget maa holdes 
nede. 

tagerne som bestaar denne, vil fua til
stillet Selskabets Diplom for l.Jes taael 
Prøve. 

Vi er klar igen I 
Altsaa: > Yi er klar igen<. 
De Resultater, som hidtil er naaet 

med disse Kursus, der - om man saa 
kan sige - helliger sig >Motor-Flyv
ningen<, giver klart og tydeligt Bevis 
for, at unge Mennesker med Interesse 
for Flyvning gerne vil beskæftigPs, og 
at de vil lære noget, som senPre kan 
frugtbargøres i Praksis. 

Mon ikke der blandt den danske 
flyveinteresserede Ungdom med Inter
esse . for Svæveflyvning skulde være 
saa mange, at >Dansk Svæveflyver 
Union« kunde etablere Teori-Kursus 
omhandlende Svæveflyvning. Alt t~ -
der jo paa, at det maa forholde sig 
saaledes, hvorfor det maa haabes, at 
Svæveflyverunionen tager Initiativ til, 
paa Linie med >Motorflyvningen «, at 
etablere sin Form for Teori-Kursus. 

Kravene er modstridende. Opfyldel
sen af det ene: Effektiv Armering, 
vanskeliggør Tilfredsstillelsen af det 
andet: Maximale Flyveegenskaber. 

Vurderingen af hvilke Krav, der er 
afgørende, vil præge Vaahnencs Ud
vikling. Denne præges dog lige !>aa 
meget af selve Luftfartøjernes Udvik
ling, som dels betinger Affuterings
mulighederne (Bæreevne - Plads -
Styrke), dels bestemmer Karakteren 
af de Maal, der skal beskydes: Andre 
Luftfartøjer. 

Man kan fastslaa følgende Grund
regler for Luftfartøjsvaabnenes Ud
formning: 

Helautomatiske, hurtigskydendc 
Vaaben med mindst mulig Vmgt i 
Forbindelse med størst mulig bal
listisk Effektivitet og Virkning. Spe
ciel Ammunition - Specielle Sigte
midler - Speciel Opspænding. 

Vaabenteknikens Arbejde med disse 
Opgaver har fulgt mange Veje og naa
et talrige effektive og interessante Re
sultater. 

Man maa her skelne imellem: 

I) Vaaben og Ammunition. 
II) Installation og Sigtemidler. 

I) Ved Konstruktion af selve Vaab
net til Brug i Flyvemaskine fore
laa allerede et godt Grundlag ved 
Resultaterne med Maskin{lcværcr 
til Infanteribrug. Grundreglerne 
for det helautomatiske Yaaben var 
fastlagt. Og ved den fortsatte l cl
vikling af Flyvervaabnene har 
man paa mange Omraader kunnet 
udnytte Erfaringerne med de lette 
A.L.-Vaaben. 

De samme Betragtninger gæl
der for Ammunitionens Vedkom
mende. 

II) Installationen og Siytcmidlernc 
var derimod et nyt Felt, som har 
krævet helt nye Kons truktioner. 

En detailleret Beskrivelse af dvik
lingen af de forskellige Vaabenlyper 
og deres Installation falder uden for 
Rammerne for nærværende Redegørelse. 

Der gives i det følgende først nogle 
Grundregler for det helautomatiske 
Vaaben samt for dets Indbygning; der
efter, i 4 Tidsafsnit, en Række Oplys
ninger og Data for karakteristiske 
Vaaben- og Luftfartøjstyper. Tidsaf-
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snittene karakteriserer Udviklingen i 
henholdsvis Krigs- os Fredsperioder. 

Luftfartøjsvaabnenes taktiske Anvendel
se og deres Virkningsmulighed er ikke be
handlet; de kræver et Kapitel for sig selv. 

Pl'incipicllc Gl'wlll1·er1lcl' f 01· del hcl
aulomaliske \Taaben. 

Del karakteristiske ved Arbejdsgan
gen fremsaar af følgende Skema: 

Bevægelse Drivkraft 

Rekyle af be
Vtl'gelig Del. 

Kmdtgastryk. 

Fremlob. Mekanismens 
Fjedertryk. 

Efter Konslmktionens Princip kan 
man dele M. G. i Grupper paa følgen
de l\faade: 

a: Efter Ud11yllelse11 af l(nullr1a.~
se11s 1'1'yk: 
Rekylmekanisme eller Gastryk
inder. 

h: Efter B111Hlstykkels .\rbej<is
princip: 
Bloksystem - Cylindersystem 
Knæledsystem. 

c: Efter K~ili11ge11.~ .\J't: 
Vandkolins eller Luftkoling. 

ri: Efter Palronlilf Øl'slen : 
l\lagasinfodning eller Bnandfod
ning. 

Gr11w/1•e{Jlcl' for Installation 11f lAtf l 
f artøj.wfmben. 

a: Vaaben, der skal betjenes af Fly
VCl'en maa indbygges fast i l\la
sldne11. 

h: Vaaben, der skal kunne skyde i 
alle Rctninyel' kræver en særlig 
Opspænding, hvor Hensyn lages 
Lil Luftpre:,set. 

c: Til begge Vaabentyper kneves 
Si{Jtcmidlel', hvormed ma n kan 
foretage Korrektion for egen Kun, 
og Fart, saavelsom l\Iaalcts Kurs 
og Fart i Forhold Lil Skudretnin
gen. 

ad a. Fast indbyggede Vaahen kan 
anbringes enten i Kroppen (Fører
gevær} eller i Planet (Vingegevær). 
Dersom direkte Betjening orn,kes, maa 
Indbygningen foretages i Kroppen. I 
enkellmotorede Typer vil Skydningen 
da finde Sted gennem Propellernes 
Rotationsareal; for at undgaa at Pro-
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pellerhladene ramme:, fordres her et 
særligt Organ, Sy11c/'011i.rnlol'c11, der la
der l\lotoren udføre eller regulere Pa.a 
virkningerne paa Vaahnels Aftnckker 
i Takt med Propellernes Omdrejninger. 

ad b. Bevægelige Vaahen (Ohser
valorseværer} kan anbringes i aahne 
Slandpladser, i Reglen i en Geværring 
(Enkellpunktsophængning); Skytten 
drejer Vaabnet direkte. En Fjederan-

Funktioneringsarbejde 

Frisorelse og Aahning af Bundslykke. 
Udtræk PS Udka:,t af Patronhylster. 
Spænding af Slagmekanisme os• Frem
bringerfjeder. 

Indføring af ny Patron. 
Lukning af llundslykke. 
Paatænding af indført Patron. 

ordning hjælper under Drejning moil 
Vindpresset. Naar Farten er høj (over 
250 km / T) er lukkede Standpladser 
paakrævel. Topunktsophængning og 
mekanisk Bevægelse er almindelig. 

Be\'ægelige Vaaben har mange blin
de Vinkler, d. v. s. Feller, hvor Dele 
af Luftfartøjet er i Vejen for Skydning. 
En fuldt effektiv Annering til defen
:-.ivt Brug fordrer mange Standpladser, 
ogsaa i Bunden af Fartøjet. 

ad c. Fast indbyggede Vaaben kræ
,·er Sigtningen udfort med hele Luft
fartøjet. Sigtemicllerne anbringes fast 
paa Fuselagen foran Flyveren. 

Korrektion for: 

Maalets Kur:-. og Fart. 
Egen Fart. 

Bevit>gelige Vaabcn har Sigtemidler
ne anbragt direkte paa Vaabnet eller 
automatisk beneget med dette. 

Korrektion for: 
Egen Kurs og Fart i Forhold til 

Skudretningen. 
i\Iaalets Kurs og Fart i Forhold til 

Skudretningen. 

Anvendte Sigtetyper: 
Vingekorn og Sigtering. 
Kikkert-Sigte. 
Reflex-Viscr. 

II. Udviklingen rnt4-18. 

Under Verdenskrigen fik Flyve
maskinebevæbningen sin første vold
somme Udvikling sammen med Flyve
maskinerne seh·. 

Fra de forste ganske elementære 
Forsøg med Pistoler og almindelige 
Infantcrivaahen naaecle man frem til 

All\·endelse af s)lecielle hurtigskyden
de Maskingeværer. Man løste Proble
met Syncronisering saavel som Op• 
spændingen af bevægelige Vaaben, og 
naaecle derved til den velkendte Ind• 
deling af Flyvervaaben: Fast indliyg
gede Førergeværer og drejelige Obser
vatørgeværer. 

Forsøg anstilledes med 20 og :n 111111 

Kanoner, og man naaede saa langt, al 
enkelle Maskintyper forsynedes ml•d 
disse Vaaben til Tjenestebrug. 

En teknisk Losning, der kunde til
fredsstille haade Flyver og Flyvema
skinekonstruktør blev imidlertid ikke 
fundet. 

III. Udviklingen rntS-35. 

Efter Krigen gik Flyvningens mili
tære Udvikling i Staa. De Fremskridt 
Luftvaahnet gjorde kunde ho\'ed:,,agc
ligt tilskrives Trafikflyvningens vold
somme Udvikling. 

Flyvee{Jenskaberne traadte i For
grunden og forbedredes væsentligt, 
medens Kravene til Vaabnene kom i 
anden Række. 

Med Forøgelsen af Luftfartøjernes 
Bæreevne samt Styrke- og Pladsfor
hold fulgte naturligvis en Forøgelse af 
Vaabnenes Antal, og Interessen fur 
større Vaaben voksede. 

Arbejdet med de storkalibrede Vaa
ben førte til fuldt anvendelige 20 mm 
l\LK., saavel fast indbyggede som IJt!
vægelige, samt som Motorkanoner, 
d. v. s. indbyggede i Motoren, skyden
de ud gennem det hule Propelna,·. Og
saa en 37 mm Observatørkanon blev 
konstrueret. 

De tunge Vaaben fandt dog ingen 
rigtig Tilslutning. 

l\Ian forsogte en l\Iellemting: et tungt 
'l\I.G. med Kaliber omkring 12 111111. 

Sprængladning fik man ikke, men ,,n 
forbedret Ballistik, som tillod Skyd
ning paa større Afstand. Vaabnel 
vandt en Del Terræn, særlig i Ame
rika. 

Pau Grund af de stærkt forøgede 
Hastigheder blev det nødvendi ~t at 
gore de bevægelige Vaabens lmt,1lla
lio11 mere effektiv overfor Luftpres:,,el. 
Standpladsen beskyttedes paa forskel 
lig Maade mod dette og Kompensa
tionsanordningerne forbedredes. 

I de store ;\faskiner indbyggedes 
Standpladsen baade heil forude, hel! 
agterude samt under Fuselagen. 

Siatemidlel'lze forbedredes ogsaa, 
idet de forøgede Hastigheder gjorde 
Skudchancerne kortere og mere knr
vende. Kikkertsigte indførtes. 

Wz. 
(Næste Artikel: Udviklingen frn 1935.) 



SHELL 
Jiviation cHervice Verden over 

Telegram-Adr.: S h e 11 a Ir A/s DANSK SHELL Telefon: Central 9838 

Kampmannsgade 2 • SHELL-HUSET • København V. 

Autogyroen som militær Luftfartøj i U. S. A.? Typen PA-36 har været demom,Lre
rel paa forskellige amerikanske Flyve
pladser, og det siges, at det britiske 
Luftvaaben skal have gjort en Bestil
ling. Typen egner sig imidlertid ikke 
til egentlig militær Brug, fordi begge 
Sæder er anbragt ved Siden af hinan
den i en lukket Kabine. Derimod har 
Firmaet offentliggjort et Billede af en 
militær Type (som vi bringer ovenfor), 
der skal have vakt det amerikamke 
Luftvaabens særlige Interesse. Den er 
udstyret med Rækkemotor forrest i 
Kroppen; Førerens og Obsen·atørens 
Sæde er anbragt bagved hinanden, og 
Observatørsædet er udstyret med et 
Maskingevær, der kan skyde bagud 
mellem Rotoren og Halepartiet. 

TANKEN om at anvende Autogyroen 
til militært Øjemed er aabenbart 

ikke helt opgivet, og navnlig ikke i 
U. S. A., hvor det ny Budget for Luft
vaabnet omfatter en Post paa 750.000 
Dollars til Køb af og Forsøg med dette 
særprægede Luftfartøj. 

Man mener fra amerikansk Side, at 
Autogyroen med visse Forbedringer 
maa kunne udvikles, saaledes at den 
bliver anvendelig til militirr Brug, og 
man tænker i denne Forbindelse paa 
Forbedringer af dens Start- og Lan
dingsegenskaber og dens Bæreevne. 
For at afhjælpe disse Mangler har Kel
lett Autogyro Corp. bygget to nye For
søgstyper: XR-2 og XR-3, der begge 
er en Videreudvikling af Firmaets nu
_,•ærende Type YG-1B. Rotorbladene 
paa de nye Typer er gjort stilbare saa
ledes, at de bl. a. kan rotere i en Stil
ling, hvor de ikke frembringer nogen 
Opdrift. Rotoren kan paa den 1\Iaade 
hurtigere komme op i Omdrejninger 
før Starten. Naar Rotorbladene der
efter - eventuelt efter et kort Tilløb 
- sættes i Normalstilling, eller i en 
tredje Stilling med større Indfaldsvin
kel, saa vil de yde den Opdrift, der et· 
nødvendig til en Springstart. Forbin
delsen mellem Rotoren og Kroppen 
skal gøres elastisk for at undgaa Ry
stelser (bl. a. under Fotografering), og 
Understellet skal forbedres. I Stedet 
for den hidtil anvendte 225 HK. Ja
cobs-Motor skal XR-2 udstyres med 
en 300 HK Motor med stilbar Hamil
ton-Propel. Den anden Type, XR-3, 
skal udstyres med en forbedret Styre
anordning; men ligesom XR-2 skal 
den kunne benyttes til Springstart. 

Pitcairn Larsen Autogyro Co. har 

tidligere leveret en Autogyrotype til 
den amerikanske Hær, nemlig PA-3:i 
( Hærbetegnelse YG-2), og en lignen
de Type (PA-34) er blevet leveret til 
1\Iarinen. Resultaterne af Forsøgene 
med disse to Typer foreligger endnu 
ikke. I 1\Icllemtiden har Firmaet byg
get en ny Type, PA-36, hvis Rotor
blade er stilbare, og som kan anvendes 
til Springstart. En luftkølet Warner 
Stjernemotor paa 175 HK er anbragt i 
Kroppen bagved Kabinen (se Beskri
velse af Pitcairn Autogyro > Whirl 
Wind« i FLYV Nr. 1/ 1941). Der fore
ligger nu følgende nærmere Oplysnin
ger om denne Type: Rotorens Dia
meter 13,11 m, Kroppens Længde 6,22 
m, Højde 3,14 m, Areal af Rotorareal 
1:-14,9 m", Torm·ægt 646 kg, Lasteevne 
284 kg, Fuldvægt 930 kg, største Hastighed 
196 km/T., Marchhastighed 164 km/T,. Sti
gehastighed ved Jorden 4,1 m/Sek., Top
højde 4570 m og Rækkevidde 560 km. 

I Forbindelse med Omtalen af de 
amerikanske Autogyroer skal det næv
nes, at et nyoprettet Firma, Plalt-La 
Page Aircraft Co. i Eddystone (Pa.), 
har faaet en Ordre fra Hæren paa Levering 
af et nyt Luftfartøj med roterencla Bære
planer til et Beløb af 203.375 Dollars. 

Pitcairn Larsen Autogyro Projekt. 
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NYT FRA UDLANDET 

Verdens største Bombeluftfal'løj, det 4-motorede Douglas B-19. 

Kæmpebomberen Douglas B-19. 
Den firemotorede Kæmpebomber 

Douglas B-19, der havde kostet 2 ½ 
Million Dollars at bygge, har heldigt 
overstaaet sine første Prøveflyvninger. 
Som bekendt forlangte Forsikringssel
skabet en Risikopræmie paa 100.000 
Dollars for det første Flyveminut efter 
Starten. Amerikanerne synes imidler
tid ikke at være tilfredse med Størrel
sen af B-19, skønt den dog har en 
Fuldvægt paa ca. 64 Tons, for Firmaet 
Glen L. Martin Co. har travlt med at 
bygge et Bombeluftfartøj, hvis Stør
relse langt overgaar den store Douglas
Bomber. Den nye Martin-Bomber skal 
have en Fuldvægt paa 127 Tons; den 
skal kunne medføre en Nyttelast paa 
18.000 kg over en Distance paa over 
11.000 km, og dens Hastighed skal 
komme op paa ca. 480 km/ T. 

Ny italiensk Bomber. 

Et Luftfal'tsbudget paa seks Mil
liarcler· Dollars. 
Det ordinære amerikanske Luftfarts

budget for det Finansaar, der paabe
gyndtes den 1. Juli i Aar, er for Krigs
ministeriets Vedkommende ca. fem 
Milliarder Dollars, eller ca. Halvdelen 
af hele Ministeriets Budget, og Marine
ministeriets Budget omfatter ca. 1 Mil
liard Dollar til Flyvningen. Blandt de 
mange forskellige Poster er et Beløb 
paa 45 i\Iillioner Dollars til Anskaffel
se af ca. 3000 Spærreballoner, der i 
Krigstilfælde skal anvendes til Luftfor
svaret paa Hawaii, Philippinerne, Is
land og Grønland. 

300.000 Kr. til Støtte for• Svæveflyv-
ningen - i Sverige. 

DEN Kgl. svenske Aeroklub har for 
Finansaaret 1941- 42 søgt Rege

ringen om et Tilskud paa i alt 487 .000 
Kroner til Støtte af den private Flyv
ning, og af denne Sum skal største Par
ten, nemlig et Beløb paa 306.000 Kro
ner, gaa til Støtte af Svæveflyvn·ingen. 
Heraf foreslaas at an,·cncle 35.000 Kro
ner til Certifikatpræmier for A-, B- og 
C-Cerlifikater, meden s der til Indkøb 
af 34 Glideplaner og Svæ veplaner (der
af to tosædede) med tilhørende Spil, 
Faldskærme m. m. regnes med et Be
løb paa 231.000 Kroner. Til Urlvidelse 

af Centralsvæveflyverskolen ved Ålle
berg regnes der med 120.000 Kr., hvor
af de 40.000 Kr. skal anvendes til Køb 
af Jord- og Planeringsarbejder, medens 
80.000 Kr. er beregnet til Opførelse af 
Barakker til Brug for Indkvartering af 
Lærere og Elever, til Køkken, Spisesal 
og til Kontorer. Som Tilskud til Aero
klubbens Sekretariat i Stockholm er 
opført et Beløb paa 44.300 Kr., og en
delig er der foreslaaet at anvende 7000 
Kr. til Støtte af Modelflyvernes Ar
bejde. 

Samar·be,iclet mellem Flyver•e o~ 
Jordtropper i En~land. 
Den britiske Marine har i Aarevis 

madet over egne Luftstridskræfter 
(Fleet Air Arm), og har desuden faaet 
Hjælp fra Royal Air Force's Kystkom
mando ( Coastal Command), som .Ma
rinen iøvrigt igennem flere Aar har 
forlangt at faa underlagt. Hæren der
imod har kun raadet over et Antal 
Eskadriller til Samarbejde (Army 
Cooperation Squadrons), der kun var 
udstyret med Maskiner til Nærrekog
noscering, Artilleriobservation p. I. 
Til Fjernrekognoscering og Angrebs
operationer maatte Hæren anmode om 
Assistance fra Royal · Air Force (R. A. 
F.). Krigsbegivenheder i 194 0 viste 
imidlertid, at Hæren maatte have en 
langt ·mere virksom Støtte fra Luft
vaabnels Side, og derfor oprettedes 
der i December 1940 et særligt Kom
mando til Samarbejde med Hæren (Ar
my Cooperation Command), der skul
de kunne yde Jordtropperne den nød
vendige Støtte fra Luften. Hærens 
Krav om en mere effektj,• Slotte · fra 
Luften førte til, at man i .runi 1\laa
ned krævede et særligt Lurt vaahen til 
Samarbejde med .lordtropperne, - og 
dette førte til en betydelig Udvidelse 
af Army Cooperalion Command. Dette 
Kommando, der ledes af Luftmarskal, 
Sir Arthur Barratt, omfatter i Øje
blikket to Afdelinger, hvoraf den ene 
har Forsknings- og Forsøgsarbejdet, 
medens den anden omfatter Eskadril-

Savoia-Marchetti har bygget en_ ny 
Bomber, der har faaet Typebetegne!
sen Sl\1- 84. I sin Konstruktion ligner 
den de tidligere Savoia-Marchetti Ty
per: Planet er bygget af Træ og Krop
pen af Staalrør. Det tremotorede, lav
vingede Monoplan har automatiske 
Spalteklapper samt Landingsklapper, 
og det har dobbelt Halefinne og Side
ror. Dets defensive Bevæbning be
staar af to Maskingeværstandpladser, 
den ene ovenpaa Kroppen bagved Fø
rerrummet, og den anden paa Kroppens 
Underside. SM84 er udstyret med tre 
luftkølede, 14-cyl. Dobbeltstjernemo
torer Piaggio PXI, hver paa 1000 HK. 
(i 4000m). DensData er:Tomvægt 8400 
kg, normal Nyttelast 4200 kg, Fuldvægt 
12.600 kg, største Hastighed 4 75 km/T, 
Stigetid Lil 4000 m 13 Min., Rækkevidde 
8000 km. Foruden denne tremolorede 
Type er en to-moloret Bomber under 
Bygning, der skal udstyres med io 1500 
HK Motorer; den faar rimeligvis Ty
pebetegnelsen SM. 84B. Det 3-motorede Bombeluftfartøj Savoia-Marchetti S.M. 84. 
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lerne, der er til Raadighed for Jord
tropperne. Det Materiel, der er tildelt 
disse Eskadriller, bestaar af Lang
distanceflyvemaskiner, Bombeluftfar
tøjer og Dykbomhere. Af Dykbombere 
har Englænderne deres egne Black
burn >Skua«, der anvendes af Mari
nens Luftvaaben, og fra Aml'rika faar 
det et Antal Curtiss SBC-4 >Helldiverc 
( BiP.laner). Desuden har man bestilt 
to andre amerikanske Typer: Brew
ster >Bermuda« (amerikansk Typebe
tegnelse SB2A- 1) ogVulteeVengeance, 
og sidstnævnte Type blivn rimeligvis 
den, der skal anvendes som Dykbom
ber ved det nyoprettede Kommando. 

Luftrummet over U. S. A. inddeles. 
Ifølge amerikanske Meddelelser er 

Luftrummet over U. S. A. blevet delt i 
to Dele: Luftrummet indtil 5200 m 
17 .000 ft) kan benyttes af alle inden
for Civilflyvningen og Luftvaabnet, 
hvorimod Luftrummet over denne Høj
de er forbeholdt Luftvaabnets Luft
fartøjer. 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 

I Flyvemaskiner, I BIier, I det hele taget over

alt, hvor an Motor arbejder Side om Side mød 

at Radloanlæg, bortallmlnerer Boach afskær

mede Tændrør og øvrige Alakærmnlngadala alle 

motoriske Forstyrrelaar. Ogaaa paa dette Om

raadø yder Boach en Indsats, der er anerkendt, 

A/sMAGNETO 
JAGTVEJ155 - KØBENHAVNN. 

Generalrepræsentanter for 

ROB, BOSCH, G, m. b. H •• STUTTGART 

En Mercedes-Benz Flyvemotor DB 601 paa Prøvestand. 

DE to Mercedes-Benz Flyvemotorer 
>DB 600c og >DB 601 c blev første 

Gang præsenteret for Offentligh<·den 
ved det 4. internationale Flyvestævne 
i Ziirich i 1937, hvor de hjalp med til 
de gode Resultater, som Tyskerne op
naaede. Senere fa stslog de deres Be
rømmelse ved Rekordflyvningerne i 
1939, hvor en Heinkel Jager >He 112U« 
satte Verdensrekord i Hastighed ved 

· at flyve 746,6 km / T., men som en 
Maaned efter blev slaaet af en l\fosser
schmidt Jager >Me 109 R«, der naaede 
en Hastighed paa 755,11 km/ T . Begge 

Km•er-Lufttl'afik mellem Frankl'i~ 
og Somaliland. 
Det fran ske Luftfartselskab Air 

France, der har faaet den vigtige Op
gave at holde Forbindelsen vedligc 
med de truede, franske Koloniomraa
der, gennemfører for Tiden Kurerflyv
ninger til fransk Somalilancl (Djibou
ti) paa den afrikanske Østkyst. Til 
dette Formaal har Selskabet faaet Raa
dighed over fire >afvæbnede«, tomo
torede Bombeluftfartøjer, Amiot 370. 
Strækningen Frankrig- Somaliland 
flyves med en Mellemlanding i Tunis; 
Strækningen Tunis - Djibouti, der er 
paa 5.500 km, bliver gennemfløjet uden 
l\Iellemlanding, og der medfores en 
Nyttelast paa 1000 kg. 

Dt't ume1•ikanske Luftvuaben og 
S\'ævefly\'ningen. 
I U. S. A. har Hærens og Marinens 

Flyve,·æsen haft Opmærksomheden 
henvendt paa Svæveflyvning som en 
mulig Forskoling til Motorfly,·ning, og 
igennem flere Maaneder har. baade Hæ
ren og Marinen afholdt Forsøg med at 

de to Maskiner, der var specielt in,l
rettet til Rekordfl yvningen, var mbty
ret med en >DB 601 « Motor, hvis Ydel
se ogsaa var bragt i Vejret udover 
Normalydelsen. Nu anvendes denne 
Motortype til flere af det tyske Lurt
vaaben s Jagere og Bombeluftfartøjer. 

>DB 601 c er en 12-cyl., vædskekolet, 
, -formet Rækkemotor med hængenclr 
Cylindre. Motoren er gearet og ud
styret med Overlader. Den er udsty
ret med automatisk Benzinindsprøjt
ning. Dens største \' delse er 1050 HK 
(i 3600 m). 

lade et større Antal Elever uddanne 
som Svæveflyvere, inden de gav sig i 
Lag med Motorflyvning. Nu er man 
imidlertid helt ophørt med alle videre 
Forsøg i den Retning, fordi det vi:..te 
sig, at de Elever, der først blev trænet 
paa S,·æveplaner, ikke ,•ar naaet læn
gere frem end de Elever, der fra Br
gyndelsen blev tnunet i ;\>Iotorflyvning. 

Derimod mener Chefen for Hærens 
Luftvaahen, Generalmajor George H. 
Brett, at man i U. S. A. kan faa Anven
delse for Svæveplaner paa anden l\faa
de, idet man i flere Maaneder har af
holdt Forsøg med at anvende Glide
planer til Troppetransport. Man har 
prøvet at slæbe fra een til fem Glide
planer efter en Transportflyvemaskine, 
og de Forsøg er faldet saa heldige ud, 
at Luftvaabnet har bestilt 30 forskel
lige Typer af Glideplaner til Brug for 
yderligere Forsøg. Samtidig er et An
tal Flyvere blevet kommanderet til 
Tjeneste paa Svæveflyveskoler, hvor 
de skal uddannes som Førere af Trans
portglideplanerne. Alle de bestille 
Glideplaner skal kunne medføre en 
Nyttelast paa 15 Mand. 
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TO DORN·IER 

Dornier Do 1.8. Sflluftfarloj til Fjemrekog1zosceri11g. 

r-i om Slan<lar<ltype ved de tyske Fjern
~ rekognosceringseskadriller har man 
i længere Tid anvendt den tidligere 
Allanlerhavsflyvebaad Dornier Do 18. 
Dens gode Flyveegenskaber og dens 
E,·ne til at kunne gennemføre længere 
Flyvninger gjorde den velegnet til 
dette Formaal. Den findes i to Ud
førelser, der begge kan anvendes til 
Katapultstart med fuld Last: Do 18E 
med en Fuldvægt paa 10.000 kg, og 
Do 18F med et større Bæreplan og en 
tilladt Fuldvægt paa 11.000 kg. 

Do 18 blev bygget som Post- og 
Fragtluftfartøj til Anvendelse oYer de 
:,Lore aabne Oceanstrækninger, og som 
militært Luftfartøj kan den anvendes 
til Fjernopklaring over Soen og som 
Uomheluftfartøj. Do 18 er en sødygtig 
Flyvebaad af l\letal. Bæreplanet sid
der meget højt, og midt paa dette er 
de lo Motorer anbragt i Tandem. Fra 
den baadformede Krop er der gen
nem en Skakt Adgang til Motorgondolen. 

Luftfartøjets (Typen Do 18E) Data 
er: Spændvidde 23,7 m, Planareul 98,0 
m~, Længde 19,25 m, Fuldvægt 10.000 
kg, største Hastighed 260 km/T., Top
højde 4.500 m, Landingshustighed 90 
km/ T., Marchhastighed 225 km/T., 
største Rækkevidde 8.500 km. 

Den anden af de to Dorniertyper, 
der har faaet saa stor Anvendelse, er 
Landluftfartøjet Do 215. Det er en Vi
dereudvikling af Typen Do 17. Det er 
el højvinget Monoplan af Helmetalkon
struktion, udstyret med to Motorer, 
enten to 1000 HK Bramo-Fafnir Stjer
nemotorer eller 1150 HK Daimler-Benz 
DB 601 Rækkemotorer. Det anvendes 
som Bombeluftfartøj eller til Fjernre
kognoscering. Do 215 er kraftigt be-

TYPER 
væbnet: paa Kroppens Underside er 
en l\faskingeværstandpluds, hvorfra 
der er godt Skudfelt bagud langs Krop
pen, til Siderne og nedefter. Den øver
ste Maskingeværstandplads er forsynrat 
med en helt lukket, drejelig Kuppel af 
Triplexglas, og Geværet kan drejes i 
Kuglelejer. Skytten betjener Geværet 
siddende. Forude i Næsen er et tredje 
drejeligt Maskingeyær, der baade kan 
betje11es af Bombekasteren og Føreren. 
Bomberne er anbragt inden i Kropr,cm 
bagved den underste Maskingevær
slandplads. 

Besætningen beslaar af fire Mand, 
der er anbragt i eet stort Rum, saa
ledes at de hele Tiden har en gocl 
Kontakt indbyrdes. Del store med 
Triplexglas lukkede Rum, hvor Besæt
ningen arbejder, kan opvarmes. 

Luftfartøjets Data er følgende: 
Spændvidde 18,0 m, Længde 13,6 m, 
Højde 4,8 m, Planareal 55,0 m\ Fuld
vægt 8600 kg, total Nyttelast ca. 3.300 kg, 
Tophøjde 9000 m, Rækkevidde 3000 
km, Hastighed ca. 500 km/T., Lan
dingshastighed 110 km/T. 

Do 215 er lige saa robust i sin Kon
struktion som Forgængeren Do 17. El 
af disse Luftfartøjer blev i to Aar (1938 
- 1939) anvendt til Forsøg med VDM
Propeller med stilbare Blade, og i den 
Periode havde det 1000 Flyvetimer 
uden at det var nødvendigt at forelage 
nogen som helst Reparation paa det, 
skønt det altid stod ude under aaben 
Himmel. Motorerne blev udskiftet fle
re Gange, men de samme Propeller 
blev paamonteret hver Gang. 

Kroppen er inddelt i 8 vandtætte 
Rum, hvoraf det forreste og del agter
ste er anvendt som l\laskingeværstand
pladl>er. Bag Førerrummel, hvorfra 
der er god Sigt fremefter og Lil Sider
ne, findes der Radio- og Navigations
rum ~amt et meget .-.lort Hum til Post 
og Fragt. De to l\Iolorer er Junkers 
Jumo-20G-C Dieselmotorer med tre
bladede, l>tilbare l\Ietalpropeller. I 
de to »Slølleponloner« pau Siderne af 
Kroppen er anbragt Brændstofbehol
dere, der rummer 1800 1, og desuden 
medføres 2120 1 Brændstof i fire andre 
Beholdere. Dornier Do 215. 

200 



MERCEDES-BENZ 
Stjernen - Vartegnet 
for fremragende Kon
struktion, samvittig
hedsfuldt Materialevalg 

og omhyggeligt Fabriksarbejde - uløseligt 
forbundet med de talrige, i haard Konkur
rence vundne Sejre. Ogsaa for Luftfarten 
gælder dette som Symbol paa højeste Mo
torydelse . 

Til Lands, 

,11 Vands 

og 

i Luf•enf 

MERCEDES-BENZ 

At flyve er at 

lande. Man lan

der godt, naar 

man lander hos 

AUTOFLUG 
Her faar Flyveren alt sit Behov af Bygge

materialer, Udstyr, Flyvemaskineinstru

menter, Faldskærme og Beklædning til 

hele Besætningen samt Materialer til 

Hangaren og Lufthavnen . 

.AUTDFLUG BERLIN-
INH.GERHARDSEDLMAYR TEMPELHOF 

!>'-•I D 
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Flya,ningens Bøget' 
»Bjergene brænder«, af Jørgen Sandvad. 

Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 
l{r. 6.75. 

Politikens Luftfartsmedarbejder, Jørgen 
Sandvad, foretog umiddelbart før Krigen 
en Ferierejse med det hollandske Luft
fartselskabs Hule Amslerdam- Batavia, 
et Stykke Vej paa ca. 15.000 km, og i 
• Bjergene brænder• lager han Læseren 
med paa Hejsen over Europa, Afrika og 
Asien til det store hollandsk-indiske 
Ørige, til Verdens lællcst befolkede Ø Java, 
li! Borneo, Celcbes og den paradisiske 
Ø Bali - de Egne. 

Som Kronikør og Journalist har Jørgen 
Sandvad forlængst fastslaaet sit Navn som 
en levende Iagttager og Stilist, og man 
følger ham med særlig Glæde paa den 
lange Hejse - fordi man selv synes at op
leve det hele. 

I sin Bog giver Forfatteren i mange 
Henseender cl Korrektiv til de gængse 
Forestillinger om Østens fagre Higer, men 
Eventyrstemning er der alligevel over 
Skildringerne. Er del ikke den Slags 
Dromme, enhver af os drømmer : at føle 
sig bevinget, hæve sig op i Luften, og 
saa opnaas det eventyrlige, al man i Lø
bet af ingen Tid er omme paa den a nden 
Side Jorden i Tropeheden mellem farvede 
Folk og ildsprudende Bjerge, hvor man 
alligevel har det som hjemme med Hotel
komfort, Lyntog og Bilveje midt i ur
gamle Kulturer. 

Ved Læsningen af denne Hejsebog er 
man i Kraft af en eller anden magisk 
Evne hos Forfatteren virkelig med paa 
Hejsen - og faar alle sine egne Rejse
glæder gjort lyslevende igen. 

D<'l er en Hejsebeskrivelse, man læser 
med den allerstørste Glæde. 

•Bjergene brænder• er illustreret med 
en Hække pragtfulde Fotografier fra Hej
sen, deriblandt flere enestaaende Luft. 
fotografier. 

* 
»Jahrbuch der dcutsehen Luftwuffe 

11141«, af Major Dr. Eichelbaum. Forlag: 
Brcitkopf og Hlirtcl, Leipzig. 193 Sider. 
Pris HM. 3.00. 

I en Hække Beretninger skildres Begi
venheder i Krigsaaret 1940. Der omtales 
Lufttransporterne til Narvik, Faldskærms
jægernes Indsats, Enkeltheder fra Kampen 
i Norge. Om Luftvaabnets Anvendelse paa 
V cslfronlen skriver Flyvergeneral Quade, 
ledsaget af forskellige Besætningers Beret
ninger. Der er skildret Episoder fra Luft
værnsartilleriets Arbejde, fra Luftvaabncts 
Forbindelsestroppers Virksomhed o. m. m. 
Alle Beretningerne er fortalt af Krigsdel
tagere. Bogen er illustreret med en Mæng. 
de karakteristiske Billeder fra de forskel
! igc Krigsskuepladser. 

DANSKE FLYVERE 

FOREDRAG 

TIRSDAG den 7. Oktober Kl. 2000 i Offi
cersforeningens Selskabslokaler,Vestre 

Boulevard. Kaptajn E. Lund fra Hærens 
tekniske Korps taler om: Flyverbomber, 
deres Konstruktion og Virkning. 
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START AF SVÆVEPLANER MED HAANDKRAFT 
Af Civilingeniør Gerhard Hansen. 

U DE paa Lundtofte Flyveplads har 
•!Ungen • nogle Søndage skolet Be

gyndere ved Hjælp af en Slarlmclode, der 
ikke tidligere har været anvendt herhjem
me. Sammen med • Hingcn • har Medlem
mer af •Dansk Ungdomskorps •'s Flyveaf
deling arbejdet derude, og ialt 25 Begyn
dere i Svæveflyvningens vanskelige Kunst 
har paabegyndt Skoling. Hertil er an
vendt to Skoleplaner af aaben Type. 

Da Benzin som hckendl ikke maa an
vendes til Motorspil i Øjeblikket, og da et 
Gummilov af fornøden Godhed ikke kunde 
skaf'fcs, var del en vanskelig Opgave over
hovedet at faa paabegyndl nogen Skoling 

Taljens og Wirens Fastgørelse 
i .Torden. 

i Hl41. Først sent paa Sommeren blev der 
givet Tilladelse til at benytte Lundtofte 
Flyveplads til Svæveflyvning, og da Til
ladelsen forelaa, var det derfor nødven
digt at finde en Startmetode, som ved 
Hjælp af Elevernes Muskelkraft gav Mu
lighed for •at røre Vingerne •. Forskellige 
teoretiske Undersøgelser af andre Start
metoder, f. Eks. med Elektromotor, Heste
gang, Gengas o. I. gav negative Hcsultatcr. 

Af Hensyn til Farten, som dels ved Rut
sjere med Svæveplanet, dels ved Hop eller 
Flyvning, nødvendigvis maa være over et 
passende Minimum, afhængig af Planets 
Flyvefart, kunde vi regne ud, at der skul. 
de et ret kompliceret Taljesystem til for 
at opnaa Fart nok under alle Vindfor
hold. Der blev derfor hurtigt Enighed om 
al foretage Forsøg med en meget enkel 
Anordning, nemlig al arbejde med en 
cnskaaret ganske let Taljeblok med stor 
Diameter. Systemet blev derfor følgende: 
Den almindelige Wire til Spilstart (3 mm 
tyk) blev anvendt. Fra Planets Udløser
krog førtes Wiren 200-300 111 over Flyve
pladsen mod Vinden, gennem Taljen og 
til en Slang (et Vinkeljern) i Jorden. I Tal
Jen var fastgjort to svære Tove, hver ca. 
15 m lange. Naar Taljen bevæges med 
Farten 20 km i Timen faar Planet den 
dobbelte, 40 km. Til Gengæld er Kraften 
til Bevægelse af Taljen dobbelt saa stor 
som til Bevægelse af Planet, idet Arbejdet 
(Kraft gange V ej) naturnødvendigt maa 
blive det samme. Billedet viser Taljen og 
Wiren, sat fast til Slangen i Jorden. 

Systemet virker godt til Skoling af Be
gyndere, idet Trækket for Balanceøvelser 
under Rutsjere er tilpas blødt, medens 

Farten kan reguleres ganske efter Behag 
indenfor en Grænse, der opad sættes ved 
Medlemmernes Evner til at løbe i Taljens 
Tove. Derimod bliver del straks vanske
ligt at fan Planet i Luften. I blikstille 
Vejr kræves der den yderste Anstrængelsc 
og virkeligt Hurtigløb for blot at bringe 
et Svæveplan en Meter over Jorden ; m en 
blæser det, bliver Forholdene straks bed
re. Vesvæne har del de fleste Søndage 
været omtrent stille Vejr, men i 4 m Vind. 
hastighed har det været muligt for 16 
Mand i Tovene at starte el Svæveplan op 
til ca . 60 Meters Højde, med paafølgende 
godt 30 Sekunders Flyvetid. Ved større 
Vindhastighed forbedres Forholdet natur
ligvis yderligere. Ved Starterne viser der 
sig mange pudsige Ting. F. Eks. •smø
rer • Hegn fortrinligt. I vaadt Græs er det 
ingen Sag at slæbe et Plan. Men knastør 
Græsplæne limer Planets Mede fast. Naar 
Planet slæbes med langsom Fart er det 
svært at trække, men efterhaanden som 
Farten stiger og Planerne bærer oppe bli
ver Trækket ganske væsentlig mindre. 
Højstarter i Vind kræver ikke megen 
Kraft, men kun Fart af Mandskabel. 

Hutsjere og Smaahop er faktisk ufar
lige at foretage, naar en flyvekyndig hol
der Styr paa Startmandskabet. Derimod 
kan det ikke nægtes, al der absolut maa 
passes paa ved Højslart, idet del kun er 
muligt at foretage Højstarl under betryg
gende Vilkaar, naar der er Fartov<'rskud 
til Raadighed. Ved Overlræknini:t ni Pla
net i lav Højde og med for ringe Fart, vil 
Planet som ved al Svæveflyvning - syuke 
igennem, med paafølgende mere eller min
dre •knaldhaard • Landing. Derfor kan 
det kun tilraades at forsøge Højslart, naar 
Vinden blæser godt, og absolut undgna 
Overtrækning af Planet i mindre end 20 
Meters Højde. 

Startmetoden kræver stor Indsats fra 
Medlemmernes Side. Efter 30--10 Starter 
i Løbet af 7- 8 Timers Tid er de fak
tisk dødtrætte. Det kræver Træning at 
anvende Metoden. Men det har været vor 
eneste Udvej til al faa begyndt Skoling uf 
de mange Medlemmer, der gerne vil svæ
veflyve, og hvis Interesse gerne skulde be
vares. 

SPORTSFLYVEKLUBBEN 
Sekrelnrinl : Østerbrogade 84, København Ø. 

Telefon : Øbro 3736 

UNDER Henvisning til Kaptajnløjt
nant Sv. Dalbro's Artikel om 

Sportsflyveklubbens Teorikursus an
det Sted i Bladet skal man gøre Klub
bens Medlemmer opmærksom paa, at et
hvert Medlem selvfølgelig kan deltage 
i det Kursus, der paapegyndes den R. 
Oktober, og at Prisen for Deltagelse i 
Undervisningen for vore nuværende 
Medlemmer er sat til Kr. IO,- ; men 
man maa ligesom nyanmeldte Med
lemmer først afhente en Indmeldelses
blanket i Sekretariatet, Boghandelen 
Østerbrogade 84. Bestyrelsen. 



SVÆVEPLANSTYPER 
ST AAR en Klub over for at skulle paa

begynde Bygningen af et nyt Plan, 
eller skal den fastlægge et Byggeprogram, 
kan det tit være vanskeligt at udskiJle de 
egnede Typer mellem de mange, der staar 
til Raadighed. 

Der er flere Ting, der skal tages i Be
tragtning: Klubbens pekuniære Forhold, 
dens Medlemmers Formaaen i byggemæs
sig Henseende, deres Kunnen, hvad Flyv
ning angaar, Beskaffenhe?en af den Flyv~
plads der staar til Raad1ghed, og endelig 
Arten' af den Startmetode, man vil an
vende. 

Svæveplanernes Inddeling. 
Vender man sig til Tyskland, al Svæve

flyvnings Hjemland, ser man ofte Svæve
planerne inddelt i følgende Grupper: , 

Anfiinger-Schulflugzeuge - Ubungs-Se
gelflugzeuge - Leistungssegelflugze~ge. 

Der er i Tyskland en Bestræbelse for at 
mindske Typernes Antal indenfor hver 
Gruppe. Som et Led i denne Bestræbelse 
har man udskilt Begynderplanet Schul
gleiter S 38. Af et Skoleplan forlanger man 
følgende. Først og fre~est Sik~erhed 
under Flyvningen og Landmgen. S1mpel
hed· i Opbygningen, saaledes at de hyp
pige Reparationer bliver lette at foretage. 
En tilpas langsom Flyvefart. Den aabne 
Byggemaade og Opspænding med frie Wi~ 
rer giver forøvrigt saa megen Modstand, 
at den lave Flyvefart fremkommer af sig 
selv. 

Begynderplanet. 
Schulgleiter S 38 er et Begynderplan, 

der er meget stabilt, ved Stalling sakk~r 
Planet igennem, gaar paa Næsen og af sig 
selv atter over i Flyvestilling, uden at det 
har Tilbøjelighed til at gaa qver en Vinge 
og paabegynde et Spin. Det er robust og 
kan taale utroligt haarde Landinger. Me
den er forsynet med Olie-Støddæmpe~e. 
Glidetallet er ikke særligt fint, fra en Spil
start kan daarligt opnaas Flyvetid til •B•
starter. Med Baad flyver det betydeligt 
bedre, det kan fra Spil anvendes til •C•
starter. S 38 har den Skavank, at det er 
ret dyrt at byi::ge, Materiale~ne alene ko
ster lige saa meget som hl en Grunau 
Baby. Støddæmperne er blandt andet dyre. 
Paa Grund af den robuste Opbygning er 
dog ogsaa Heparationerne færre, de ind
skrænker sig næsten til Meden og Hoved
stellJt. Af andre Typer hørende til de1~ne 
Gruppe kan nævnes de forskellige Zoghng 
og Stamer-Lippisch Typer, Grunau 9 med 
og uden Baad og det østrigske Plan Gum
pert G 2. 

G 2 har Bæreplan med kun een Bjælke 
og kun eet Sæt Stræbere, som det ell~rs 
først er Tilfældet med Svæveplanerne m
den for den næste Gruppe, Overgangspla
ner. Det sidstnævnte Plan har et betyde
ligt bedre Glidetal end S 38. Reparationer
ne er vanskeligere og da især Vingerepa
rationer. 

Har man som det i Tyskland ofte er 
Tilfældet, e~ lang svag Skraaning til Raa
dighed for Skolestarter, vil det. være pas
sende hvis Planet har et Ghdetal, der 
svare; til Skraaningen. Eleven kan da i 
lav Højde flyve hele Skraaningen ned. 
Uheld paa Grund af stor Højde undgaas, 
og lang Flyvetid kan opnaas. 

Af Ingeniør C. Franzen. 

Herhjemme staar som Regel ~un en fl~d 
Mark til Raadighed. Er den tilstrækkelig 
lang, kan ovennævnte Flyvning erst:1-tte~ 
af en Hængen efter Wiren i lav HøJde 1 
hele Pladsens Længde fru Startsted til 
Spil. Dette er dog ingen tilraad~lig Under
visningsmetode. Det er vanskeligt at holde 
en konstant Højde, og ret meget tilfæl_les 
med den fri Flugt har denne Art Flyvnmg 
heller ikke. Bedre er det at begynde med 
smaa Rutcheture med saa ringe Fart, at 
Planet kan lette fra Jorden. Derefter gaar 
man over til smaa Hop, der gøres større 
og større indtil man naar , Acflyvninger
ne. Som 'Regel er Pladserne, der herhjem
me staar til Raadighed af saa kort Ud
strækning, at Flyve tid til • A•starter 
daarligt kan opnaas. 

Et bedre Glidetui er her en Fordel. Man 
behøver da ikke saa stor en Højde for at 
faa samme Flyvetid. For at opnaa denne 
nu lavere Højde kræves en kortere Stræk
ning til selve Optrækket, og der bliver nu 
større Strækning tilovers til selve Flyv
ningen. 

· Overgangssvæveplaner. 
Indenfor den næste Gruppe kan nævnes 

følgende Typer, Grunau Baby 2a (2b ~ied 
Bremseklapper), Hiitter 17, \Volf (Go 1) 
og det italienske Pla~1 Asiago med Brem
seklapper. Indenfor denne Gruppe skal 
man ubetinget vælge det tyske Plan Gru
nau Baby 2a {2b). Det er det Svæveplan, 
der er bygget i flest Eksemplarer over hele 
Verden. Det har sin store Del i Svæve
flyvningens Udbredelse i alle Lande. En 
Mængde Rekorder er sat med delte Plan, 
der er let at bygge og forholdsvis let at 
reparere. Dets smaa Dimensioner gør, al 
det ogsaa er ret billigt. 

Det er et udpræget Svagtermiksplan og 
kan paa Grund af dels ringe Spændvidde 
kredse i ret smaa Opvindsfelter; det er ret 
manøvredygtigt og er anvendeligt til let
tere Kunstflyvning. Det bringes vanske -

ligt til at spinne og gaar af s ig selv ud ~f 
et Spin efter en halv til en hel Omdre,1-
ning. 

Del har som alle udprægede Svag-Ter
mikssvæveplaner (Profil Go 535) et ret 
kort Hastighedsomraade og flyver ret 
langsomt. Et Svæveplan kan jo flyves 
med forskellige Hastigheder og har da na
turligt forskelligt Glidetal og Synketal. 
Den laveste Hastighed behøver ingenlundP 
at svare til det bedste Glidetal. 

Kan Planet nu taale at trykkes op til 
ret store Hastigheder, uden at Glidetallet 
forringes væsentligt, siger man, at Planet 
har et stort Hastighedsomraade. 

Dette har sin Betydning ved Strækflyv
ninger, hvor man tit hurti~st muligt skal 
slaa Bro over Afstanden fra et allerede 
udnyttet Opvindsfelt til et nyt. Grunau 
Baby er konstrueret i 1931, den er ikke 
anvendelig til Skyflyvning, den opfylder 
næppe de Krav, denne Art Flyvning , til
ler til Bæreplanernes Styrke. 

Den nu anvendteOpdriftsfordelingsbereg
ning (over Profildybden) benyttedes ikke 
paa det Tidspunkt, hvor Planet blev be
regnet, og en Efterregning og Efte~visning 
af den tilstedeværende Styrke vilde vel 
nok give et negativt Resultat. 

Grunau Baby egner sig i højes te Grad 
for danske Forhold. Drejer de t sig om 
andet og mere end Skoleplaner, er det 
først og fremmest dette Plan, der kommer 
i Betragtning. Med det kan man fuldtud 
•udflyve • Danmark. 

Det vil være en Fordel at vælge Ver
sionen 2b med Bremseklapper. Selv om 
disse først og fremmest er et Sikringsmid
del under Skyflyvning, er rlP ogima en 
udmærket Landingshjælp paa begrænsede 
Pladser. De Pladser, der herhjemme stil
les til Haadighed, er som Hegel smaa, og 
det samme kan gælde, de Pladser, man 
kan blive tvunget til at lande paa i vort 
næsten overalt opdyrkede Lane\. 

Af de andre Overgangsplaner er Hiiller 
17 mindre end Babyen og væsentligt hur
tigere og billigere at bygge. Med Lan-

L----------------- •• ,,, ---------------7 

Overgangssvæveplanel »Grunau Baby II a«. 
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Overgnngs.mæveplnnel 'b lJiitler 17«. 

dingshjul transporteres drt let al to ;\Jancl 
paa .lorden. Det kan endnu hedre end Ba
byen udnytte smna OpYindsf'eller; men 
paa Grund af' clels høje Planhela~tning 
J'ly,·er del rel hurtigt (og skal flyves ret 
hurtigt!). 

Det egner sig ikke til Spihtarl. Paa 
Grund af den korte Krop og del lille Hale
plan kommer det lel i Hakl'lugt, ,ærlig 
ved stærk Vinci og med tung \Virn. 

Den opnaacligc Højde med Spil hliver 
derfor mindre og Flyvetiden kort, næppe 
tilstrækkelig Lil •C flyvninger. Paa Grund 
af' delle og andre uønskede Flyvccgcnsl,a 
bcr egner 1-Iiittcr 17 ~ig ikke til Klnbdrilt, 
især ikke, hvor del kun bliver lln jct Ira 
Tid til anden og af Flyvere, ~om eller~ 
llyver Baby. Del egner sig til Enkrll 
mandseje og Lil smaa IOuhbcr. 

"'olf (Gol) skylder den lyske Konstruk 
lnr \Volf IIirth sin Fremkomst. \Voll llirlh 
var ogsaa med virkende ved Kon~truk
tionen af Grunau Bahy. \Volfen Y:tr op-

rindcligt beregnet for Kunstflyvning. Den 
er derfor bygget med en storre Sikkerheds 
margin , men er derfor ogsaa tungere. Den 
har rcl store Horflaclcr og da især cx
lrcml store Klapper. Dette gør den le
vende og følsom for smaa Bevægelser af 
Pind og Pedaler, dens Hcaktioner hli\•cr 
mere lig cl l\folorplam,. Der er del den 
langt hojerc Fart, der gør de smau Hor
ucbiag Yirksomme. Fort af en øYel Fly
ver og fløjet med rigtig Flyvefart, er 
\Volfen sikkert fornøjeligere at flyve end 
Bahycn. De store Hor og store Klapper 
rummer en ikk e ringe Fare for Over~tyrt 
ning. Flyves Planet Ia11g,0111l, afhremscs 
den ~idsle Fart let, og Plane t vi l da uvæ
gerligt gaa i Spin. 

Delle sidstnævnte Svæveplan har aldrig 
og heller ikke i sil Hjemland opn:wcl den 
Popularitet, som Bahycn nyder godt af. 
Grunau Baby 2a har gaacl s in Sejersgang 
ove r hele Verden. 

(Sluttes i næste Nr.) 

HÆRENS FLYVESKOLE SVÆVEFLYVER VED KØGE 

HÆRENS Flyveskole er i fuld Gang 
med sine Svæveflyvninger, der 

foregaar paa Vasebækgaards Marker 
ved Køge under Ledelse af Flyv~sko
lens Chef, Kaptajn_ T. A. Polllsen med 
Løjtnant P. Sven~so11 som Næstkom
manderende. Der er 8 Elever tilbage 
paa Holdet paa et Par og tredive, som 
kom paa Skolen d. 1. April i Fjor, og 
som paa Grund af Forbudet mod Flyv
ning efter den 9. April endnu ikke har 
haft Lejlighed til at komme i Luften. 
Selv om Svæveflyvningen ikke kan er
statte den rigtige Flyvning, er Elever
ne imidlertid glade for al have faaet 
Luft under Vingerne. Der trænes med 
Liv og Lyst, uden at der dog stiles ef
ter Aflæggelse af Certifikatprøver. 
Træningen skal holdes inden for de 
Rammer, der er givet, og som bl. a. 
fastsætter en Højde paa 200 m som 
overste Grænse. 

Materiellet bestaar som tidligere 

204 

n::t.'vnt af Skolegliclere og Overgangs
~væveplaner af Typen , Grunau Baby 
HB . Der er i Tyskland indkøbt to 

Fra Svæveflyvningen ved Køge. I 
Micllc11 ses ObeJ"sl C. FØJ·slev or1 lfop

lajn T. A. Poulsen. 

FOLTMANNS 
FLYVEBOG 

"Bogen er lige saa spændende 
som nogen Roman. Den har 
Bud til alle, og den fortjener 
en meget stor Udbredelse, ikke 
blot fordi den giver et Indblik 
i Flyvningens Verden, men og
saa fordi den er glimrende for
talt og forsynet med en Række 
aldeles fortræffelige Billeder. 
Det er en rigtig Bog om Flyv
ning og Flyveoplevelser." 

Direktør K. Lybye I • Flyv". 

"Foltmanns Flyve bog er let 
læst, det er noget af en Haand
bog, god at have staaende in
denfor Rækkevidde - den an
befales til vid Udbredelse." 

Jørgen Sand vad I .Politiken•. 

,.En glimrende Flyvebog -
yderst underholdende og _fyldt 
af Foltmanns eget Lune. Han 
kender sit Emne til Fuldkom
menhed og forstaar at give sin 
Lærdom fra sig paa en særdeles 
Ligefrem og tiltalende Facon, 
som skaffer læseren Under
holdning samtidig med, at man 
lærer noget." .Berlingske Tidende .• 

Rigt i11 ustreret 

Pris kun 4.75, indb. 6.25 

HAASE 

Skoleglidere og to Overgangssvævepla
ner, og samtidig er Flyvertroppernes 
Værksteder i Gang med al hygge fire 
Planer af hver af de to Typer. 

Øvelserne foregaar mecl Spilstart, og 
der er blevet anskaffet to moderne 
Motorspil. 

Foruden Flyveskolens Elever del
tager ogsaa Flyvetroppernes øvrige 
flyvende Personel i Svæveflyvninger
ne ved Vasebækgaard. 



Fra Dansk Svæveftyver Union 

SIDEN , Grunau Baby •s Fremkomst er 
den gennem talrige Ændringer og 

Forstærkninger i Bygningen, og ikke 
mindst ved Indbygningen af Luftbrem
ser, blevet tungere, hvorved nogle af dens 
bedste Flyveegenskaber er forringede . 
.Man vil søge at raade Bod paa dette ved 
at nedsætte Vægten, saaledes at dens 
Flyveegenskaber alter skulde være de 
bedst mulige; dog fremgaar det ikke 
klart, hvorledes man vil bære sig ad med 
dette; men man vil i Fremtiden bygge 
Hovedbjælkerne i fuld Højde, saaledes at 
Ribberne skal paasæltes i to Dele, som 
bl. a. paa •Asiago , . Denne Ændring vil 
ikke forøge Vægten; men Bjælkerne vil 
blive stærkere, Stabilisatoren vil blive 
fritbærende, og Kroppens Form vil blive 
den samme som hidtil. 

Ifølge •Flygning , har allerede to sven
ske Svæveflyverklubber bygget , Grunau 
Baby II a • med fuldhøj Bjælke. Den nye 
, Baby, vil blive benævnt , Grunau Baby 
III «. 

STAMGRUPPENS , Asiago , G. P. 2• blev 
færdigbygget fra Værkstedet den 6. 

September, og Dagrn t>fler knrles del ud 
til Øvelsespladsen for at blive indfløjet. 
Ved de første Flyvninger viste del sig, al 
de Forventninger, Klubben havde stillet 
til dette Plan, i fuldt Maal opfyldtes. 
, Asiago • staar Stamgruppen i Kr. 1187,46, 
og der er bygget paa den i ca. 3500 Ar
bejdstimer, , Asiago , s øvrige Data er~ 
Spændvidde 13,70 m, Længde 6,50 m, 
Planareal 12,70 m2, Tomvæglen var op-

Luftf artf orsi kringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

rindelig ansat til 120 kg; men ved Ind
bygning af Start- og Landehjul, saml ,·ecl 
en Omberegning af Beslagene {cli~se skul
de oprindelig være fremstillede af Dural; 
men da dette Meta! ikke kunde frem
skaffes, gik man over til at anvende 
Staal), blev Vægten forøget til ca. 150 kg. 
Dens Synkehastighed paa 0,80 m/sek og 

Overgangssvæveplanel A.~iago G. P. 2, 
som Slamgruppen nu har færdir1-

byggel. 

dens Glidetal paa 1 :20 menes ikke særligt 
forringede af den Grund. 

•Asiago • er som tidligere nævnt el ita
liensk Svæveplan, konstrueret af to ita
lienske Flyvemaskinkonslruktører Gnr
bell og Preti, og er en Udvikling og For
bedring af •Grunau Baby • og •Hiitter 17 •. 
Planet er godkendt af de italienske Luft
fartsmyndigheder til Flyvemaskineslæh 
og Kunstflyvning. 

=~~•,t:""'• Instenlcursdlole 
der seestadt Wlsmar 4 

Ma•chlnenbau , Elektrotechnlk 
Leichtbau: Autobau • Ftugzeugbau 

DANSK MODELFLYVER 
UNION 

.MODELFLYVEKLUBBEN »O Z« 
meddeler, at den har skiftet Formand. Den 
nye Formands A,lresse er folgr-ndc : .Jcr
gen Do111111erganrd, Seir. Strandvrj 3:!, 
Hungsted Kyst . 

»FREDERICIA II« 
afholdt Generalforsnmling den 30. August, 
hvor der ble,· vnlgl en ny Formnnd, da 
den gamle ikke læn r:;c .-e havdP Tid til ~in 
Haadighed. 

Den nye Formands Adresse rr: Eigil 
Jensen, Dalegade 37, Fredericia. 

NYE REKORDER. 

DEN 10/ 8 alle Svend Skou fra 0. M. F. 
Rekorden i Kl. 10c op til 1575 mtr. 

Modellen S.S. 38. Ente, der er nf Svend 
Skous egen Kon struktion. Dens Dnta er 
fnlgencl e: Spdv. 14!)5 111111, Plannreal 32,i 
KYclm. (Forplnn 7,5 Kvdm. og Bagplan 25,2 
Kvdm.), Længde 1250 mm, Vægt 510 gr. 
Modellen blev højstartet med 180 m Snor. 

D EN 2.J./ 8 snlle O.M.F.s IndLndørs-Eks
perl Olla Je persen Hekorden i Kl. 5a 

op til 1 Min. 10,8 Se. l\fodellens Data var 
fnlgende: Spdv. 320 mm, Planareal 1,(i 
Kvdm, Vægt 0,8 gr, Gummitværsnit 1,(i 
Kvmm, Propeldiameter 150 mm med vari
abel Stigning. 

D EN 31 / 8 salle .Jørgen Madsen fra l\lo
delflyvcklubben , Agaton •, Aarhus, 

Hekord i Kl. 8c. Hekorden, der har staaet 
siden HJ39, indehaves af Axel Zøylner fra 
•OZ • Hungstcd med Tiden 23 Min. 0,3 Sek. 
Jørgen Madsen har sat denne Hekord op 
Lil 3!) Min. 30,8 Sek. Modellens Dnla er 
følgende: Spdv. 1490 111111, Planareal 1 i,80 
Kvd111. Bærende Halenplnn. Længde l000 
111111, Vægt 300 gr. l\lodrllen hlev starte! 
med 198 m Snor. 

"KRATM011 Benzinmotor for Modelflyvere 
4 ccm og 10 ccm Cylindervol. 

11 KRATM0 11 Byggesæt for Benzinmotorer 
"KRATM011 Reservedele samt enkelte Dele 

for Selvbyggere, snnvel uforar
bejdede som fornrbcjclcde Dele 

Arne Fog, EnghaveveJ 76, København, Eva 37 01 
Forlang Brochure mød Priser fllaøndfl 

Mcdelflyvere'! 
CELUDUR 
CELUDUR 

CELUDUR 

er nu paa Lager i Tykkelserne: CELUDUR 
0,2 - 0,3 - 0,4 og 0,8 mm. 

er ikke en Erstatning for Krydsfiner 
- men er langt bedre 

kan bøjes over Damp og limes sam
men med alt, baade med Koldlim og 
Cellulosellm. (Flader, der skal limes 
sammen, gøres først ru med groft 
Sandpapir ell. lign.) 

kan der klippes og saves i, og det 
er langt nemmere at behandle og 
arbejde med end f. Eks. Krydsfiner 
- og saa er det stærkere. 

0,2 - 0,3 mm Celudur Plader il 50X 10 cm .... pr. Stk. 50 Øre 
0,4 mm Celudur Plader il 50 X 11 cm . . . ... .. pr. Stk. 70 Øre 
0,8 mm Celudur Plader il 50 X 11 cm ........ pr. Stk. 80 Øre 

Forlang Specialtilbud paa større Antal Plader! 

ERIK WILLUMSEN 
35, Pilestraede 
København K, 
Telf. Central 9230 
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MODELFLYVEOPVISNINGEN PAA LUNDTOFTE 
te! ØNDAG cl. 31. August nfholdlcs paa 
ul Lundloflc Flyveplads en Opvisning nl 
i\lodclflyvning, der var nrrnngcrcl af 
Dansk Modelflyver Union i Samarbejde 
med Berlingske Tidende. 

Tidspunklcl for Opvisningen var lige
som ved Slævncl cl. !). i\laj fastlagt over 
en i\Iaancd i Forvejen, men ogsna denne 
Gang var Vejrguderne i\loclclflyvcrne ven
lig! slemt. Søndagen cl. 31. August oprandl 
med slraalende Solskin og blna Himmel, i 
alle Tilfælde over Flyveplndsen, og Dagen 
tegnede til al blive lige snu stor en Publi
kumssucces som cl. \). l\Iaj. 

Da Opvisningen log sin Begyndelse, var 
der indenfor Afspærringen samlet op imod 
5000 i\lcnncsker, der tanlmodigl og spændt 
ventede paa at se de mange Modeller i 
Luften og navnlig se dem forsvinde i Sky
erne ligesom • L ille ,Jensen s i\lodel gjor
de del cl. 9. i\laj . Denne Gang forsvandt 
lo i\Iodcllcr i Skyerne, medens 3-4 i\Io
dcller fløj bort i Horisonlcn, men herom 
senere. 

Forventningen hos Unionen og de man
ge Deliagere var ogsaa stor. Det er saavidt 
vides ogsaa første Gang, at der herhjem
me nfholdcs en speciel Opvisning af Mo
delflyvning for al vise Publikum alle mu
lige Starter af alle mulige Modeller. Med 
Opvisningen var ikke forbundet nogen 
Konkurrence, som let kan blive for ens
artet, og del er nu klart, at Publikum 
hellere vil se en Opvisning af mange for
skellige l\Iodcllcr end en Konkurrence. 

Opvisningen begyndte med al ·Hed. Ot
ting for anden Gang i Aar bod Publikum 
velkommen Lil cl i\lodelflyveslævne pna 
Lundtofte, og under hele Opvisningens 
Forløb var Hed. Olling en fortrinlig 
Spenkcr, der hold! Publikum undcrrellct 
om nll, hvad der foregik i Luften og paa 
Jorden. 

Fnrslc Nummer pan Programmet var 
Slarl med 200 111 Snor af slør Svævemo
del, der udkastede cl Dannebrog. Delle 
Nummer blev udfor! af. ,Jorgcn Dommer
gaard, O.Z. V cd første Slarl knækkede 
Snoren desvæ1Tc, men lid! senere startede~ 
paany. i\fodcllen gik meget langsomt m en 
fint Lil Vejrs med et stort Dannebrog paa 
Siden af Kroppen. Samtidig med Snorens 
Udløsning dalede Dannebrog Lil ,Torden, 
men del udfoldede sig ikke saa smukt 
som ved de to Provcstnrter, Dommer
gaard udførte om Formiddagen før Opvis
ningen. 

Derefter kom Slarl af 3 Svævemodeller 
i hver af Klasserne 7, 8 og 9. I Kla~sc 7 
startede Ingemann Olsen, K. l\f. K., og Kai 
Steinbach, Slralus. Deres Modeller skød 
hurtigt og lodrcl i Vej ret og floj et Par 
l\linuller i fejlfri Flyvning. 

Dernæst startede i Klasse 8 Asra Niel
sen, Aviator, Erik Bugge, Stratus, og ,I. 
A. Ericsson, K. l\L K. l\Icdcns Ericssons 
og Nielsens Starlsnore kolliderede, hvor
ved begge maattc slippe deres Modeller 
for Tophøjdc, fik Bugge sin i\lodcl meget 
fint op. Efter al have kredse! længe over 
Pladsen log Modellen Kurs mod Syd, gik 
i Termik og forsvandt i en stor Sky efter 
10 Min. Forlob. De lo første Modeller fløj 
trods daarlig Start ret længe og Erics
sons Model forsvandt i Horisonten. 

Saa kom Turen til Klasse 9. Her star
tede .Jørgen Gmnst, Strulus, Ole Holten 
og .Jørgen Larsen, Cirrus, saml 0. l\Ioller, 
Vanløse, deres store Modeller paa ca. 230 
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cm Spv. l\Iodcllernc gik ikke san godt 
som vcnlcl, men de vakle Beundring hos 
Tilskuerne. Under en senere Pau~e star
lede ,Jorgen Lar,cn nllcr sin ;\lodrl og 
dcnncgang forsvnndl den i Termik ind 
over Lyngby. 

Programmet~ næste Punkt Start af 
Stokmodeller - udgik og i Stedet star
lede Finn .Joha11 scn, K. M. K., og Willy 
Olsen, Kolding i\L F., m ed \Vakeficldmn
dellcr i den fol1:,endc Afdeling. 

Øverst: Opvisningens smukkeste og 
største Model (3,50), lwmtmret af 
G. K1·istensen, Vanløse Modelflyveklub. 
Midten: Den haleløse Raketmodel i 
Luften for første Gang. Modellen kon-
stl'lleret af Hartvig Jensen, K. M. 1(. 

Nederst: Benzinmotormodellen startes. 
Jørgen Gamst starter Motoren, meden~ 

Helge Gamsl holder. 

denne startede l\Iolormodeller i Klas
se 1, 2 og 3. I Klnssc 1 forsøgte ,Jørgen 
Mortensen og Jørgen l\Iclskens, Termik, at 
fan deres genstridige Modeller til at flyve. 
Det lykkedes paa Grund af manglende Trim
ning ikke. Modellerne skruede sig ned i 
Jorden. I Klasse 2, hvor Frank og Carl 
Hendrich, K. M. K., stnrtcde, gik det lidt 
bedre, men ogsaa her blev Hesullalcl ikke 
del heil fine. 

l\led Wakefieldmodeller Klasse 3, 

hvori deltog Poul Kunis, K. Hartvig .Ten. 
sen og Finn .Johansen, alle K. 1\1. l{., saml 
Peter Christiansen, Condor, og \Villy Ol
sen, Kolding, gik det helt godt. Flere af 
i\[odellernc fløj meget fint, men et Par uf 
l\Iodcllcrnc blev desværre r,ulvcriscrct ved 
cl voldsomt Møde med .Jorden. 

Efter Motormodellerne kom de speci
elle Modeller. Fnrst startede Ernst Olsen, 
Slralus, sin haleløse Model. Den fløj over 
Forventning godt, og havde Starlkrogcn 
blot siddet lidt længere lillmgc, saa Modcl
Jpn kunde knmmc højere op, vilde Model
len have fløjet længe, da den havde en 
fin Glideflyvning . . Tilskuerne var meget 
inlcrcsscrel i denne haleløse Model, og 
Diskussionen om, hvordan det dog kunde 
være, al sandan el •Monstrum • kunde 
flyve, var livlig. 

Endnu livligerc blev den dog, da Svend 
Skou, 0. M.-F., slnrlede sin Andemodel. 
Por Publikum saa det ud, som om Skou 
havde vendt Modellen forker! paa Snoren, 
men da Modellen fnr~l havde sluppet Sno
ren og fløj fint og roligt i Luften som Pil 

almindelig Model, klappede man ivrigt. 
Ved en senere Start i en Pause, fik Sl..011 

i\Iodellen op i 100 m Hnjde, og efter al 
Modellen havde kredset hen over Tilsku
erne, fik den aabenbart Lyst til at se sig 
om i Verden. Den steg og steg og efter cl 
Kvarters Forløb kunde man næsten ikke 
se den mere. Da lød der pludselig fra Til
skuerne: • De flyver deroppe begge to un 
der den hvide Sky •. Med Kikkert kunde 
man nu lydeligt se Skous Andemodel og 
Bugges Svævemodel kredse tæt ved hin
anden oppe under en stor Cumulussky. 
Begejstrede Klnpsalver lød fra Tilskuerne. 

Herefter fulgte den blandede Opvisning, 
Det var Meningen at Boy Konslmann, 
Frem, skulde have startet sin store Svæ
vemodel, der er bygget som Troppetrans
portmaskine med Landingsstel og to Pro
peller indbygget i Motorgondoler i Planet. 
Fra denne Model skulde 12 Miniature
Faldskærmssoldnier være sprunget ud efter 
hinanden. Desværre havarerede Modellen 
før Konslmann skulde rejse herover, men 
vi haaber al se delte interessante Nummer 
en anden Gang. 

Per \Vcishaupl, 0. l\L-F., slnrtcdc nu 
sin store Svævemodel med Kurve- og 
Bremseklupmekanisme. Modellen udfnrlc 
uden Tvivl Dagens bedste Højslart. Den 
gik snorlige og højt op og fløj roligt hen 
over Tilskuerne. Kurvemekanismen vir
kede straks og efter et Par Minutters For
løb traadlc Bremseklappen i Funktion. 
l\fan saa tydeligt at Modellen bremsedes i 
Farten og dalede hurtigt nedad, men delle 
kunde Modelflyverne bedre bedømme end 
Publikum. Det System, Weishaupl brugte 
i denne Model, er iøvrigt omtalt andet. 
steds i Bladet, idet Weishaupl jo vandt 
Konkurl-encen om det bedste Bremscklap
syslem for Svævemodeller. 

Ole Beck, Aviator, startede derefter sin 
composite-aircraft. Det var en Svævemo
del paa 150 cm Spv., der paa •Hyggen • 
bar en mindre Model. Forsøget lykkedes. 
Modellerne steg fint o·p og ved Udløs
ningen af Snoren frigjorde den lille Mo
del sig fra Modermodellen. Begge Model
ler fløj længe omkring. , Se hvor Barnet 
kredser omkring Moderen , , sagde Red. Ot
ting i Højtaleren, og Publikum morede 
sig. Det var vist ogsaa her, at to Ryttere 
i fuld Galop for henover Højstartsnorc 
og Modeller - , , men del er blot et lille 
Ekstranummer, vi laver e, bemærkede Red. 



Otting. Her klappede Tilskuerne vold
somt. 

Nu fulgte Start af Kæmpemodel. G. 
Kristensen fra Vanløse MF. var mødt med 
en stor selvkonstrueret Svævemodel paa 
3,50 m Spændvidde. Den er uden Overdri
velse og efter alle Modelflyveres Mening 
den smukkeste Model, der nogensinde er 
bygget her i Danmark. Roligt og majestæ
tisk steg Modellen til Vejrs ligesom et vir
keligt Svæveplan. Da den var fri af Sno
ren, udløste den en stor "Faldskærm paa 
1 m i Diameter, som dalede langsomt ned 
til Jorden. Desværre kom Modellen her
ved i Hak, der endte med at Kroppens 
Forparti blev fuldstændig knu~t. 

Et Forsøg med Hastighedsmodel af 
Frank Hendrich, K. M. K., udgik. Det er 
ogsaa uhyre vanskeligt at faa en virkelig 
Racermodel til at flyve lige og vandret i 
første Start. 

Derimod lykkedes det for Hartvig Jen
sen, K. M. K., at faa sin Raketmodel til at 
flyve. Det er vistnok første Gang herhjem
me. Modellen hvæsede og spruttede, men 
den fløj fint stabilt uden at tabe Højde 
og kredsede rundt et P11r "Gange. V,:,d en 
ny Start gik Modellen i Brand. 

Herefter skulde tre Sømodeller starte 
fra et 5 m bredt Bassin, som Zonen hav
de lavet. Johs. Thinesen, 0 . M.-F., og 
Frank Hendrich, K. M. K. , havde Vanske
ligheder ved Starten, medens Hartvig Jen
sens Wakefieldmodel med Pontoner af 
særlig Konstruktion startede fint fra 
Vandoverfladen og fløj i en stor Bue ind 
over Tilskuerne. 

Sidste Nummer paa Programmet var 
Start af Benzinmotormodeller. Desværre 
fik Peter Christiansens og Jørgen Larsens 
Modeller Motorvanskeligheder og maatte 
udgaa. Det blev saaledes kun en Model, 
der startede og den tilhørte Jørgen Gamst, 
Stratus. Modellens Motor snurrede veltil
freds, men desværre var Motorens Drej
ningsmoment for stort, saa at Modellen 
efter el Par Kurver styrtede i Jorden. 

Med denne Models Endeligt var del og
saa Slut med Opvisningen og Publikum 
klappede som Tak for, hvad de havde set. 

Der er ingen Tvivl om, at Opvisningen 
var til stor Fornøjelse for Publikum, og 
man maa sige, at ogsaa denne Gang hav
de Modelflyverne Succes. 

Modelflyverne var dog ikke selv heil lil
fredse. Der var for mange daarlige Star
ter, saaledes at Modellerne ikke viste Top
præstationer. Der maa derfor stadig læg
ges Vægt paa Trimning af Modellerne. 

Blandt den tusindtallige Skare saas flere 
førende Personligheder indenfor dansk 
Flyvning. Saaledes kan nævnes Oberst oi: 
Oberstinde Førslev, Oberstløjtnant Bjar
kov med Frue, Kaptajnløjtnant Edsen-Jo
hansen, Ingeniør Prytz, Trafikassistent 
Ohrt m. fl. 

Efter Opvisningens Afslutning traktere
de Berlingske Tidende med Kaffe paa Ør
holm Kro, og her fik Opvisningens 27 D1•l
tagere overrakt et smukt, lille Sølvbæ~er 
til Erindring. Ved Kaffebordet rettede 
Oberstløjtnant Bjarkov manende Ord til 
Modelflyverungdommen. Ing. Prylz talte 
begejstret om de smukke og aerodyna
misk velkons lruerede Modeller, som Mo
delflyverne lavede, medens Trafikass. 
Ohrt talte om Modelflyverne som Organi
sation og som den virkelige Flyvnings 
Rekrutter. Red. Otting sluttede med at 
takke for den store Tilslutning og ud
bragte et Leve for Dansk Modelflyver 
Union. S. W . B. 

Automatisk Bremseklapsystem til M.odel8yvemaskiner 
Indsendt af Per Weishaupt. 

KONKURRENCEN om et automatisk 
Bremseklapsystem er afsluttet, og 

Resultatet er blevet, at en af Modelflyv
ningens mest erfarne Konstruktører P e r 
W e i s h a u p t har vundet Konkurren
cen ved Indsendelse af nedenstaaende 
gennemprøvede System. 

Forklaring. 
Da de færreste paa 6 Uger vil kunne op

finde, fremstille, gennemprøve og udvikle 
el Bremsesystem, der opfylder samtlige 
de i Konkurrencen opstillede Betingelser, 
skal herved beskrives et gennem pr ø
v e l System, der i Sommerens Løb er 
udviklet til større Svævemodeller, som 
.har mest Brug herfor, og paa hvilke man 
lettest kan gøre sine grundlæggende For
søg.· 

Da V æ g t spørgsmaalet paa den be
nyttede Model spillede mindre Rolle, og da 
Anordningens Vægt i vid Udstrækning 
erstattede Blyballast, blev Vægthensynet 
i nogen Grad tilsidesat. Systemet kan i 
sin nuværende Form anvendes af Model
flyvemaskiner i Kl. 8 og 9 og ved visse 
Ændringer ogsaa• paa Modelflyvemaskiner 
i Klasse 7. Det bliver Modelflyveforretnin
gernes Opgave at bringe en tilstrækkelig 
let og billig Udløser i Handelen. - Til 
Motormodeller er det beskrevne System 
for tungt, da man f. Eks. paa en Wake
fieldmodel næppe vil ofre mere end ialt 5 
Gram til Klapper og Udløser. Maaske man 
vil kunne anvende en udslaaet fældbar 
Propel som Bremseklap, naar en brugbar 
Udløser foreligger. 

0 m k o s t n i n g e r n e har været de 
mindst mulige, nemlig ingen; man gaar 
naturligvis ikke hen og køber en ny Ud
løser i dyre Domme, noar man uden 
større Vanskeligheder kan faa en anven
delig brugt Udløser gratis fra en Elektri
ker. - Bortset fra alm. Børnesygdomme 
har Systemet i Praksis vist sig p a a
l i d e l i g t. Det kan let anbringes i de 
fleste Modeller, er helt igennem enkelt 
og let at udføre. 

Funktionstiden er ca. 6½ Minut. Mere 
er med den gældende 6 Min. Konkurren
ceregel unødvendigt, mindre opnaas ved 
at vente det nødvendige Antal Minutter 
med Starten. 

Beskrivelsen. 
Systemet beskrives saaledes: et •barbe

ret• Kolumbustryk (A) (Type •Triumf,), 
hvis Vægt er mindsket fra 125 til 70 g 
(og som yderligere kan nedbringes til 50 
g), er solidt anbragt i den forreste Del 
af Kroppen, der forstærkes, saaledes at 
haarde Stød ikke faar Kolumbustrykket 
til at rive sig løs. Efter 6½ Min.s Forløb 
springer Trykket (A)s Knap B 6--7 mm 
op og virker direkte paa en paa Klap E 
siddende, drejelig Balsaknop C. En Fje
der D samt Luftens Pres faar Overklap
pen E med Smaaklapperne F til at aabne 
sig. To Tappe, som laaser Sideklapperne 
G og H, løftes samtidig op, hvorved 
Fjedre aabner Sideklapperne saa meget, 
at Luftpresset kan besørge Resten. 

Forsøgsmodellens Synkehastighed med 
16 g/Kvdm Planbelastning er normalt 42 
cm/sek. Med Overklapperne E og F saml 
normal Kurveklap i udløst Tilstand øges 
den til 110 cm/sek. Modellen kurver og 
synker lydeligt stærkere, men er under 

Stabiliseringsorganernes fulde Kontrol, 
og lander normalt. Med højre Sideklap 
(H) ude - ca. 75 Graders Udslag - for
uden de tidligere nævnte Klapper (af 
hvilke Kurveklappen slaar ud til venstre) 
er Synkehastigheden steget til godt 150 
cm/sek. Kurveklappens drejende Virkning 
ophæves her af Sideklappen, saa Flyve
maskinen gaar ligeud (i normal Flyvestil
ling), men med tydeligt forøget Synke-

hastighed og daarlig Glidevinkel. For at 
øge Synkehastigheden til ca. 2 m/sek (hvil
ket efter Fremstillerens Mening i Almin
delighed vil være tilpas for al modvirke 
normal kraftig Termik) er paasat Side
klap G, som atter frembringer Kurvning 
til venstre, men hvis fulde Virkning paa 
nuværende Tidspunkt ikke har kunnet 
fuldt undersøges og maales. 

Overklappen er af Krydsfiner paa en 
Fyrrebjælke, Sideklapperne af Balsa, 
Hængslerne af Moll. Knoppen C kan drej
es, saaledes at Overklappen kan være 
lukket, selv om B er i Topstilling. Et Par 
Fjedre holder E nede, indtil el vist Tryk 
fra Udløseren tvinger den op. - - Til 
Slut fremhæves, at Forsøgene kun maa 
helragtes som el første Skridt til Udvik
ling af et godt Bremsesystem til Model
flyvemaskiner. 
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PRIS 
Pr. Augang Kr. 6,00 
Pr. Nummer 50 Øre 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAO 
Vesterbrogade 60 - Tel1. 13404 



DANSKE 
• DET KONG-E~E EL KAB 

AERONAUTIS 
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Deres 
Flyvemaskinebesæt
ninger skal ikke 
fryse om Vinteren. 

Anskaf nogle elektriske " 

Varmedragter 
til dem. 

Deres Flyvemotorer skal ogsaa-kunne 
starte, naar det er meget koldt. Anvend 

Motor
Forvarmn i ngsanordni nger, 
saa faar Deres 1Ftyvemaskiner en mere 
paalidelig Start. - Som for alt andet 

Luftfartsmateriel 
bør De for Vinterens Behov sø~e 
Tilbud hos: 

.AUTDFLUG BERLIN-
INH.GERHARDSEDLMAYR TEMPELHOF 

For »Askanla« Flyveinstrumenter og Kursstyring 
overtager vi gerne dette Ansvar, thi vore højt
udviklede Instrume nter nyder Verdensry. 

Generalrepræsentant : 
A. B. C. HANSEN COMP, A / S 
VESTERBROGADE I, KØBENHAV"-1 V. 

.Bøger om Flyvning 

Disse efterspurgte Bøger er 

nu atter paa lager og 

kan ekspederes omgaaende. 

Die Luftmachte der Welt. 
Smukt Billedværk med de forskellige Landes 
Flyvemaskintyper. 

Heftet Kr. · 7.75, indb. i Lærred Kr. 9.75. 

Die Deutsche Luftwaffe. 
Samme Udstyr som ovenstaaende. Skildrer 
det tyske Luftvaaben. 

Heftet Kr. 7.75, indb. i Lærred Kr. 9.75 

»FLYV« s EKSPEDITION - Vesterbrogade 60 - København V. 

Udenlandske Bøger forskrives paa hurtigste Maade 



TELEGRAMADR,: 
INTAVA 

INTAVA leverer over 
hele Jorden Brændstof 
og Smøreolie af højeste 

Kvalitet til Brug i 
flyvemaskiner 

SCT. ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 
Repræsenterende 

Det Danske Petroleums Aktieselskab og Vacuum Oil Company A/S. 

-=--=--

TELEFON NR.: 
CENTR, 5 6 2 2 
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q,~ C IE IL () 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 011 IF.. A\ S IP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TELBFON C. 60, LOKAL 12 og .22 

FLYVEFORBINDELSE 
ALLE HVERDAGE 

København-Berlin 

København-Berlin-MOnchen 

København-Oslo 

København-Malmø 

:København-Rønne 

'Bi/Ldfrr og Op[ydninger 

i alle ~ejdebureauer 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 
CENTRAL 8800 



OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oa DANSKE FLYVERE 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER FORBUND 

AALBORG FLYVEKLUB 
DANSKE PRIVATFLVVERE 
SPORTSFLYVEKLUBBEN 
VESTJYSK FLYVEKLUB 

TRAFIKFLYVNING • MILITÆRFLYVNING 
SPORTSFLYVNING 

SVÆVEFLYVNING • MODELFLYVNING 

Redaktør: 
KaptaJn J. FOLTMANN 
Anav, overfor Praa11loven: 
EJVIND CHRISTENSEN 

Eftertryk nf •FLYV,s Artikler uden 
Kildeangivelse er i k k e I i 11 ad t. 

Nr. 11 November 1941 14. Aargang 

U. S. A.s LEVERANCER 
I. 

AD LUFTVEJEN 
DA det viste sig at være forbundet 

med Risiko at sende Flyvemate
riel ad Søvejen over Atlanterhavet, gik 
man for et Aars Tid siden i Gang 
med at sende det ad Luftvejen. De 
første Forsøg fandt Sled i August og 
September 1940, og de blev foretagt-t 
af Flyvere fra det kanadiske Luftvaa
bens Forsøgsafdeling i Ottawa. Som 
Forsøgsmaskine anvendtes en Lock
heed Hudson Bomber. Paa Grund af 
den store Benzinmængde, der skulde 
medføres, var Fuldvægten ved Starten 
1500 kg over det normale. De første 
Flyvninger lykkedes over al Forvent
ning, og nu er Luftvejen blevet den al
mindelige for Aflevering af Flyvema
teriel fra Amerika til England. 

Der er startet et »Færgeselskab«. 
Der er i Canada blevet oprettet en 

særlig Transportorganisation, som le
der >Færgetrafikenc over Atlanterha
vet. Den kaldes Atf ero, der er en For
kortelse af Atlantic Ferry Organisa
tion. Den hører ind under Ministeriel 
for Bygning af Flyvemaskiner, men 
det egentlige Arbejde med Organisa
tionens Opbygning og Transporternes 
Forberedelse og Gennemførelse er 
overdraget et Firma under Canadian 
Pacific RaHway, ag det har sit Hoved
kontor i Montreal. Chefen for Atfero 
er Luftmarskal Sir Frederick Bowhilf. 

Som Flyvere disponerer Atfero bl. a. 
over nogle af British Airways og Im
perial Airways' tidligere Luftkap
tajner, der har Erfaring fra Luftruten 
over Atlanterhavet. Den ikke mindst 
vigtige Del af Atferos Arbejde har be-

staaet i Oprettelsen af en særlig Flyve: 
skole i Montreal for Træning af det 
Personel, der skal anvendes til Over
førelserne. 

Udgangspunktet for Flyvningerne er 
Flyvepladsen ved Botwood paa New
Foundland. Dette vældige Areal har 
fire permanente Startbaner. Flyve
pladsen ligger 180 m over Havet, og 
ligger derved tilstrækkelig højt oppe 
over de Taagebanker, der dannes ved 
New Foundland. Afstanden fra Mon
treal er 1600 km, fra New York 1920 
km, til Irland er der 3.100 km og til 
London 3400 km. Langt de fleste Luft
fartøjer starter fra New Foundland, 
men adskillige har taget Vejen over 
Bermudaøerne, hvor Atfero ogsaa har 
en >Operationsbasis«. 

7½ Time undervejs. 
Det siges, at Tanken om at sætte 

denne Færgetrafik i Gang først opstod 
i en Flyvermesse i Ottawa, hvor nogle 
Flyveroffi,cerer og tidligere Flyvere 
fra Imperial Airways nærmest for 
Spøg talte om Sagen. Nogle Flyveinge
niører tog imidlertid fat paa at fore
tage et Par Beregninger, og de kom til 
det Resultat, at Problemet• slet ikke 
var uløseligt. En god Hjælp ved For
arbejderne havde man i de Erfaringer, 
der var blevet gjort af Luftkaptajnerne 
i Short-Flyvebaadene, som før Krigen 
fløj i regelmæssig Trafik mellem Eng
land og Botwood. 

De første Overflyvninger blev fore
taget i al Hemmelighed, og Flyverne 
blev fløjet tilbage til Amerika. Da man 
havde gjort de nødvendige Erfaringer 
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blev Flyvningerne imidlertid sat i 
Gang for Alvor, og nu gaar der en dag
lig - eller rettere natlig - Strøm af 
tunge Bombeluftfartøjer over Havet. 
Tidsrekorden for en Overføringsflyv
ning er 7%. Time, og i denne Forbin
delse kan nævnes, at Gennemsnitsha
stigheden for en Atlanterhavsflyvning 
beregnes for Lockheed Venture (to 
1200 HK Motorer) til 320 km/T.; 
Martin l\laryland har samme Motorer 
og samme Fart; Consolidated Catalina 
225 km/T.; Consolidated Liberator 
(fire 1200 HK Motorer) 400 km/T. 

Besætningerne er godt aflønnet. En 
Flyver faar 1000 Dollars om Maaneden, 
Andenflyveren faar 800 og Radiotele
grafisten 600 Dollars plus Dagpenge og 
Rejseudgifter. 

Flyvere.fsen er den sikreste. 
Saalænge Besætningerne foretog Til

bagerejsen over Atlanten ad Søvejen, 
kunde de ikke naa mere end 2 Flyv
ninger pr. Maaned; men efter at de nu 

bliver fløjet tilbage, kan de naa dob
belt saa mange Ture pr. Maaned. Sam
tidigt er Arbejdet blevet mindre risi
kabelt, fordi alle Tilbageflyvningerne 
er sket uden Uheld, medens det flere 
Gange er hændt, at Flyvemaskinebe
sætningerne er omkommet under Sø
Iransporten tilbage til Amerika. 

Ulykkesstatistikken for >Færgetra
fiken« har været forbavsende gunstig. 
Indtil 1. Juli 1941 er ikke et eneste 
Luftfartøj gaaet tabt under selve Over
farten, hvorimod der har været nogle 
enkelte Havarier i Starten med de 
tungt lastede Bombere. Om det vil 
fortsætte paa samme heldige l\Iaade, 
naar Hovedparten af Flyverne kom
mer til at bestaa af unge, uprøvede 
Folk, der aldrig tidligere har foretaget 
saadanne Flyvninger, er derimod ikke 
godt at vide. For at sikre Færgeruten 
foretages en stadig Afpatruillering -
for det meste med Catalina-Flyvebaa
de - baade fra den britiske og den 
kanadiske Kyst. 

I Sommeren 1941 har Færgeruten 
mellem New Foundland og England 
vist nok været Verdens mest trafikere
de Luftrute. Trnfiken er i stadig Stig
ning. Og Afstandene er tilsyneladende 
blevet mindre. Nu starter et tungt 
Bombeluftfartøj fra Fabriken i Kalifor
nien den ene Dag med en amerikansk 
Flyver som Fører, ankommer til Mon
treal Dagen efter, bliver der bemandet 
af Atfero, flyves til Botwood samme 
Dags Aften, for nogle Timer senere at 
starte ud over Atlanten og næste Mor
gen at lande i England. Det siger sig 
selv, at denne meget stærke Trafik gi
ver Erfaringer, som vil faa uhyre stor 
Betydning for den kommende Freds
lufttrafik. Og at denne engang vil bli
ve meget livlig over Nordatlanten er 
udenfor al Tvivl; for hvem har Lyst 
til at snegle sig afsted paa Atlanter
havets Bølger i Dagevis, naar man kan 
flyve over Dammen paa en halv Snes 
Timer? 

J. F. 

Luftfartøjsarmering 
idet kun den forreste Del af Vaabnet 
rager ud i Luften. Opspænding af 2, 3 
eller 4 Geværer sker i særlige Taarne, 
som er drejelige og bevæges hydrau
lisk. li. Udviklingen fra 1935 

Sigtemidlerne er ogsaa yderligere 
forbedret: Sigtering og - specielt 
Vingekorn er ufyldestgørende og er
stattes af Reflexviser. 

IV. Standpunktet i Dag. 
Da Oprustningen overalt tog Fart, 

med umiddelbar Krigsfare for Øje, 
gennemgik Luftvaabnet atter en over
vældende Udvikling. I første Række 
udvikledes Bombevaabnet, men ogsaa 
til Armeringens Effektivitet stilledes 
der stærkt forøgede Krav. 

Disse Krav voksede i Styrke efter at 
krigsmæssige Erfaringer vedrørende 
Luftkamp var indhøstet ved forskel
lige Krigshandlinger, særlig i Spanien. 

Da Tiden ikke tillod at udeksperi
mentere nye Vaaben med væsentlig 
bedre Skydeegenskaber, fordrede man 
stærk Forøgelse af Vaabnenes Antal 
samt større Anvendelse af Sprængpro
jektiler, d. v. s. Kanonkaliber. 

Samtidig maatte Installationen af de 
bevægelige Vaaben samt Sigtemidlerne 
yderligere forbedres. 

Ved Installation af de faste Vaaben 
(særligt i Jagere) er man i stor Ud
strækning gaaet over til at indbygge 
baade M.G. og M.I{. i Planerne. Herved 
opnaar man, at Syncronisatoren ikke 
stjæler noget af Kadancen, mens man 
samtidig afskærer Muligheden for di
rekte Betjening, Afhjælpning af Stop 
m. m. Betjeningen udføres ved et kom
bineret elektropneumatisk System. 
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I de to-motorede Jagertyper udnyt
tes Muligheden for at koncentrere 
Vaabnene i den motorfri Krop. 

Installationen af de bevægelige Vaa
ben præges af, at man helt er over
gaaet til lukkede Kabiner og Stand
pladser. Enkelt-Vaaben anbringes saa
ledes, at Skytten uden Vanskelighed 
drejer det indenfor Skudomraadet, 

Skema I viser typiske Tal for Stan
dard-Typer 1940- 41. 

De suppleres med Tabel 11 & III: 
Oversigt over Luftfartøjstyper og Vaa
bentyper, gennemprøvede og serie
fremstillede, 1940. 

Rn Focke-Wulf FW 187. Hele Bevæbningen (Maskingeværer og Kanoner) er fast 
indbygget i Kroppen. 



Skema Is 1940. A. Luftfartøjstyper. 

Armering km/T Besæt-
km•) 

M.G. M.K. Hastighed 
ning 

længste 

Svncr. I Post I Obs. Fast I Motor llfox. I llforch Flyvestr. 

Jager I - 8 - - - 600 400 1 800 ----------
Jager II 2 2 - - 1 600 400 1 800 

2-Motors Jager - 4 - 4 - 600 450 2 1200 ----------
Medium Bomber - - 5 - - 450 375 3 2000 ----------
Tung Bomber - - 8 - - 400 325 8 2000 ----------
Nær-Rek. 325 250 2 1500 ----
Fjern-Rek. 
(Flvvebaad) - - 6 - - 325 275 6 3000 

") med militær Nyttelast. 
B. Vaabentyper. 

Projektil 
m/Sek. Skudvidde Rekyl-

Kaliber Sk/Min. Vægt 
Type Vægt Vo tryk 

li: Mox. praktisk kiz: kiz: 

7- 8mm 1100 spidsskarp 10-15 800 3500 500 10 - 80~-
Tracer- -- - ;, 7 

Brand- ,.: ~...:. 
Panser-

12mm 700 do. 35 900 4500 800 25 175 

20mm 400 Granat m. 120 850 5000 1200 60 400 
Tracer 
Pansergr. 
Brandgr. 

37mm 120 do. 600 800 6500 1200 125 800 

C. Installation rn. rn. 

Vaaben Opspænding Amm. Sigte 
I Tilførsel Ko!. Type 

MG Fører Fuldt indbygget i Fuselagen - st\ncr. Baand- Reflex Viser 
Direkte Ladegreb - Eleklr. A ræk fødning 

MG Obs. Monteret i lukket Skydestand. Magasin- do. 
MK Drejetaarne til flere MG eller MK fødning 

MG Vinge Fuldt indbygget i Planet. Ladegreb Baand- do. 
og Aftræk elektrisk - pneumatisk. fødning 

MK Vinge Delvist indbygget (Plankonstruktio- Baand- el. do. 
nen ændret efter Vaabnet). Magasin-
Betjening som ovenfor. fødning 

Skema li. Armeringsoversigt for forskellige Luftfartøjstyper I Tjeneste 11940-41. 

Type Land Fabrik Type- Armering 
Betegnelse Fast (svncr.l I Fast raut.l Rev. 

England Hawker Hurricane - 8 MG i Planet -

Jager England Vickers Spitfire - 8 MG i Planet -
Tyskland ;\lesserschmitt Me 109 2MG 1 MK 1 MG -
U.S. A. Republic Lancer 2 MG (12.7) 4MG -
England Boulton-Paul Defiant 2MG 2 MG 4MG --

Tung Tyskland Messerschmitt Me 110 - 2MK 4MG 1 MG 

Jager Tyskland Focke-Wulf Fw 187 - 2 MK 4 MG ---
U.S. A. Lockheed P 38D - 4 MG (12.7) -

4 MK (23mm) --
England Bristol Blenheim - 1 MG 2MG 

2- --
England Vickers Wellington - - 4MG 

motoret 
Tyskland Heinkel He 111 3 MG Bomber - - --
Tyskland Dornier Do 118 - - 3 MG 

4- U. S.A. Boeing B 17 E - - 6MG 
motoret (12.7) 
Bomber 

Aamarknla11 Boede fra U. S. A., England og Tyskland foreligger der Meddelelser om nye Typer, 
færdige fra Fobrlkcme, med væsentlig forøget Armering. Disse Typer er ikke med
taget, dels fordi Meddelelserne Ikke er officielle, dels fordi en Type først finder sin 
endelige Skikkelse efter at have været i Tjeneste i nogen Tid. 

V. Fremtiden. 
Bestemte Retningslinier for U dvik

lingens Gang kan naturligvis ikke gi
ves. Nedennævnte Hovedpunkter kan 
dog fastslaas: 

1) Kravene til Flyveegenskaber til alle 
Typer vil stadig skærpes. Dette be
tyder for Vaabenkonstruktøren: 
Store og tunge Vaaben er uanven
delige. 

Maskingeværtaarn indvendig. 

2) Pansring af vitale Dele af Luftfar
tøjet gennemføres i stedse større 
Omfang, samtidig med at hele Kon
struktionen gøres mere og mere 
robust. 

Dette betyder: forøget Anslags
virkning kræves. 

3) Den stadigt forøgede Hastighed 
forkorter Skudchancen og vanske
liggør Træfningen under Luft
kamp. 

Det vil sige: forøget l{adance -
større v0 • 

Overfor disse Krav forekommer de 
i Dag anvendte Vaaben utilfredsstil
lende. 

M.G. Kal. 7- 8 bar for ringe ballastiske 
Egenskaber og mangler Anslags
virkning. 

M.G. Kal. 11- 14 er ikke effektiv i For
hold til Vægten. 

M.K. Kal. 20- 25 er for tung og for 
langsom. Ammunitionstallet for 
lavt. 

M.K. Kal. 37- 40 er for klodset, lang
som og tung. 

Vaabenkonstruktøren maa for at føl
ge Udviklingen præstere Vaaben, som 
er væsentlig mere effektive end de i 
Dag foreliggende. 
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Skema III. Data for Standard-Luftfartøjsvaaben 1940-41. 

Vægt Ka- Vægt (g) Patrontilfør sel 
Ka- Systemets (samlet 

System 
liber Arbejdsprincip 

Vaa- dance Pro• I Spræng• I Antal ben) 
Sk/Min. jektil ladning 

System 
kl( 

Rekylmekanisme Førergev.: -
Vickers Baand 7.7 - kort Tilbageløb 12 1200 9.5 - Obs.gev.: 75 (England) Knæledslukning Tromlemag. 

----
Rekylmekanisme Førergev.: 500 

Maxim 7.9 - kort Tilbageløb 10 1200 12.0 - Baand, 
(Tyskland) fast Cylinderlaas install. 

Førergev.: -
Browning 7.62 Gastryklader - 9 1000 10.0 Baand 

U.S.A. fast Pibe - Obsgev.: 99 
Tromlemag. 

Rekylmekanisme Førergev.: -
Madsen 6.5- - kort Tilbageløb 10 1100 Baand 

(Danmark) Blokbundstykke, - - Obs.gev.: 100 8.0 
fast Lukning Kassemag. 

Rekylmekanisme 
Oerlikon - fast Pibe, 100-20.0 Lukning v. Bund- 30-62 3-500 6-10 Tromlemag. 60 
(Schweiz) stykkets Masse- 140 

virkning 

Hispano 
Suiza 20.0 do. 43 700 120 10 do. 100 

(Frankrig) 
----

Rykylmekanisme 
Madsen 23.0 - kort Tilbageløb 53 400 160 18 Baand 

(Danmark) Blokbundstykke, -
fast Lukning 

Skema IV: 1943. A. Luftfartøjstyper. 

Armering 
km/T 

Besæt- Længste l\f. G. Hastighed 

I 
M.K. ning Flyvestr. 

fast 
hev. 

syner. I out. fast I hev. Max. / March km 

Let ,lager 4 6 - 2 - 700 500 1 1000 
------------

Tung Jager - 8 - 6 - 700 600 2 1500 ------------
Tung Bomber - - 12 - 3 550 450 8 2000 

B. Vaabentyper. 

Projektil Rekyl-m/Sek. Skudvidde Kaliber Sk/Min. Vægt 
Type I V~gt Vo tryk 

Max. / prakt. kl( kl( 

7- 8mm 1600 Panser br.-} m/Tr. 12 1000 5000 800 8 100 
Brand- --

15mm 1000 Sprængladt 60 1000 1200 25 400 -
Panserbr.-} m/Tr. 
Brand-

40mm 300 do. 600 800 - 1500 80 800 

Luftkaptajn C. C. Bramsen bliver Flyvemillionær 
DEN 21. Oktober passerede Luft

kaptajn C. C. Bramsen sin første 
Million Flyvekilometer i D.D.L.'s Tje
neste. Det skete paa Strækningen mel
lem Berlin og Miinchen, der i Vinter
maanederne beflyves af >Condor«en, 

216 

medens Flyvningerne paa København 
- Berlin udføres af D.D.L.'s Ju 52 
(>Selandia«). 

Luftkaptajn Bramsen er født i Halm
stad den 20. Okt. 1905. Han blev Ma
rineflyver den 30. Okt. 1931, og som 

Maskingeværtaarn udvendig. 

Følgende Udviklingslinier anses for 
sandsynlige: 
A. Fremstilling af M.G. - Kal. 7-8 

mm - med væsentlig forøget Skud
hastighed og Begyndelseshastighed 
samt med nedsat Vægt. 

B. Fremstilling af M.K. med for
øget Skudhastighed og bibeholdt 
Sprængvirkning, men nedsat Vægt 
og Dimension. 

Dette fører antageligt mod et Vaa
ben med Kaliber ca. 15 mm. 

C. Fremstilling af M.K. Kaliber 35- 40 
med forøget Skudhastighed og 
stærkt nedsat Vægt. Vaabnet skal 
anvendes i Specialluftfartøjer mod 
Overflademaal. 

Af de Midler Vaabentekniken kan 
benytte sig af for at naa disse Maal, 
skal - foruden Forbedring af Kon
struktionen - nævnes: 
1. Anvendelse af Specialmaterialer. 
2. Forbedret Ammunition. 
3. Nedsættelse af Vaabnets - speci

elt Pibens - Levealder. 
I Skema IV er vist de til ovenstaa

ende Betragtninger svarende Data for 
Luftfartøjs- og Vaabentyper 1943. 

Wz. 

DANSK FLYVNINGS HISTORIE 
Nedsø• P&"ts Kl'. a.so 
Faas i Boghandelen eller fra 

FL YV's Ekspedition, Vesterbrogade 60, 
København V. 

Flyverløjtnant I blev han ansat i 
D.D.L. den 1. Juni 1933. Den 17. Maj 
1934 fik Bramsen sit Trafikflyver
certifikat, og den 17. Jan. 1938 pas
seredes den første halve Million Flyve
kilometer. 

FLYV bringer den nye Flyvemillio
nær sin Lykønskning. 



SHELL 
Jiviation Service Verden over 

Telegram-Adr.: S h e 11 a Ir A/s DANSK SHELL Telefon: Central 9838 

Kampmannsgade 2 • SHELL-HUSET • København V. 

NYT UDEFRA 
Bristol »Beaufigbter«. 

Det engelske Luftvaabens nye, to
motorede Jager, Bristol >Beaufighter«, 
er et midtvinget Metalmonoplan med 
stor Rækkevidde. Det har en Besæt
ning paa to Mand. Adgangen til Luft
fartøjet, baade for Flyveren og hans 
Medhjælper, sker gennem Luger paa 
Undersiden af Kroppen, og disse Lu
ger er samtidig Nodudgange i Tilfæl
de af, at der skal springes med Fald
skærm. Hele Bevæbningen er fast ind
bygget, og den bestaar af fire 20 mm 
Hispano-Kanoner i Kroppen og seks 
Browning-Maskingeværer i de to 
Planhalvdele. »Beaufighter«en har 

Bristol >Beauf ighter«. 

saaledes ingen Afværgebevæbning; 
men det formodes, at der ved Byg
ning af nyere Serier vil blive installe
ret Afværgebevæbning. Den er udsty
ret med to luftkølede, ventilløse, Bri
stol Hercules III paa 1400 H.K. (to
trins Overlader). Luftfartøjets Data 
er: Spændvidde 17,5 m, Længde 12,6 
m, Højde 4,88 m, Brændstofbeholdning 
2500 1, Fuldvægt 9.100 kg, største Ha
stighed 532 km/T i 4300 m. Række
vidde 2400 km. 

Gratis Uddannelse af Sportsflyvcre. 
Ligesom flere andre sydamerikan

ske Stater har ogsaa Chile taget fat paa 
at gøre noget for den nationale 
Sportsflyvning, og bl. a. skal der ved 
Aerokluhbens Medvirken uddannes et 
større Antal Sportsflyvere uden nogen 
som helst Udgift for de paagældende, 
og der skal ydes dem økonomisk Støt
te til Anskaffelse af egen Maskine. 
Staten afholder de nødvendige Udgif
ter, og foreløbig lægges et Program I il 
Uddannelse af 1000 Sportsflyvere. 

Kvindelige Flyvere b.fælper til. 
Under det engelske Luftfartsmini

sterium blev der ved Krigens Begyn
delse oprettet en Hjælpeorganisation, 
Air Transport Auxiliary, hvis Med
lemmer er kvindelige Flyvere, som 
hjælper til med at flyve Maskiner fra 
Fabrikerne ud til de hjemlige, militæ
re Flyvepladser. I de to første Krigs
aar har di5se kvindelige Flyvere over
ført ialt 3900 Flyvemaskiner fra Fa
brikerne til R.A.F.'s Pladser, og kun 

en eneste Maskine er gaaet tabt under 
Flyvningerne; det var en som Amy 
Johnson fløj, og hvormed hun for
ulykkede. 14 andre blev mere eller 
mindre beskadiget. 

Messerschmitt Me 109 F. 
Den nyeste Messerschmitt-Jager, 

Typen Me 109 F., adskiller sig bl. a. 
fra sin Forgænger, Me 109E, ved at 
have afrundede Planender og en no
get større Spændvidde og Planareal. 
Den 10 mm Panserplade, der beskyt
tede Flyveren, er ikke mere anbragt 
bagved Benzinbeholderen, men mel
lem denne og Flyveren. Benzinbehol
deren, der rummer 400 1, be:;:taar af en 
Gummisæk, anbragt i en Krydsfiner
kasse. Motoren er en Daimler-Benz 
601 N, der yder 1150 HK ved 2600 
0 /1\1. Me 109 F er bevæbnet med en 
elektrisk styret Motorkanon, der sky
der gennem Propelnavet, og to syn
kroniserede Maskingeværer af Kaliber 
7 .92 mm, der er anbragt ovenpaa l\fo
toren. Motorkanonen er en Mauser
Type paa 20 mm. Paa Kroppens Un
derside er der Ophængningsanordnin
ger for en 250 kg Bombe- eller en 
ekstra Bezinbeholder. Paa Grund af 
den større Motorydelse og det forøge
de Planareal er Tophøjden blevet 
større, og paa Grund af den stærkere 
koncentrerede Anbringelse af Vaabne
ne, er Manøvreevnen blevet bedre end 
de tidligere Typers. Dens Data er: 
Spændvidde 10,06 m, Længde 9,04 m, 
Højde 2,16 m, Planareal 17,28 m\ 
Tornvægt 2150 kg, Fuldvægt 2720 kg, 
Planbelastning 156 kg/m~, Hestekraft
belastning 2,35 kg/HK, største Hastig
hed 610 km/T i 6400 m, Tophøjde 
12,200 m. 
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DET KGL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB 
Korps tale om: Flyverbomber, deres 
Konstruktion og Virkning. 

Kontor : Nørre Fnrimngsgade 3, l{bhvn. V. , Tlf. C. 7220 - Selskabet fremskaffer Caraet til 
Flyvning i Udlandet - Udarbejder Huler - Fremskaffer l{ortmoterialer til Flyvning i 
Udlandet - Anviser juridisk og teknisk Assistance - Bibliotek - Tidsskrifter - Foredrog 

Kaptajn Lund nævnede i sin Ind
ledning, at de Sprængstoffer, dt>r be
nyttes i Dag, er de samme, som man 
kender fra den forrige Verdenskrig, 
og omtalte derefter, hvordan moderne 
Sprængbomber har en ret begræn<;et 
Virkning. Som Eksempel nævnte-; 
bl. a., at en af de fire engelske 225 kg 
Bomber, der den 4. September 1939 
blev kastet over Esbjerg, ganske vist 
foraarsagede et ordentligt Bombekra
ter, men at en Barnevogn, der stod ca. 
15 m derfra, ikke kom noget som helst 
til. Og flere lignende Eksempler her
hjemme fra blev nævnt. 

NYE MEDLEMMER 
Følgende nye Medlemmer er ind

meldt i Selskabet: 

Firmamedlemmer: 

Det Danske Petroleums Aktieselskab, 
Intava Aviation Produets, 
Vacuum Oil Comp., 
>Politiken«. 

Foredrag i Det Kgl. Danske Aero• 
nautiske Selskab 
af Minister Gunnar Larsen 

MINISTER for off. Arbejder, Gun
nar Larsen, har lovet at holde at 

Foredrag for Selskabets Medlemmer 
Mandag den 24. November. 

Ministeren vil tale om Dansk Flyv
ning efter Krigen, et Emne der gan
ske naturligt har den største Interesse, 
selv om Flyveruterne for Tiden er 
betydelig indskrænkede. 

Flyvningen paa de internationale 
Ruter vil til sin Tid blive et Spørgs
maal, der i høj Grad angaar Dan
mark, og med den velkendte Interesse, 
som Ministeren har for Flyvningen, 
kan vi sikkert vente os en Foredrags
aften, der vil fængsle Tilhørerne med 
sit saglige Indhold. 

Foredraget holdes i Haandværker
foreningens Lokaler, Dronningens 
Tværgade 2, Mandag den 24. Novem
ber Kl. 20. 

Foredrag i Danske Flyvere 

TIRSDAG den 4. November Kl. 20,00 
i Officersforeningens Selskabs

lokaler, Vestre Boulevard: Civilinge
niør .Iørgen Sax ild vil forevise Filmen 
om Kampsax' Anlæg af den trans
iranske Jernbane. 

Foredraget i D.D.K.A.S. 
den 24. Oktober 

FOR en tætpakket Sal i Borgernes Hus 
holdt Kaptajn John Foltmann sit Fore

drag »Fra Ellehammer til Condoren«. 
Foredragsholderen fortalte en Mæng

de morsomme Smaaepisoder og en 
Række karakteristiske Træk fra de 
Aar, der er gaaet, siden Ellehammer 
foretog sit første Hop, og det hele gav 
el samlet Indtryk af Livet bag Flyv
ningens Kulisser i den Tid, der har 
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Personlige Medlemmer : 

Hans Henrik Laursen, Direktør, 
Rindsholm Mølle, 

Prokurist Robert Nellemann, Ford i\io-
tor Compagniet, Randers, 

Direktør Orla Rode, >Politiken««, 
Redaktør Niels Hasager, >Politiken «, 
Direktør J. Hassing-Jørgensen, 
Redaktør Stein, >Børsen«, 
Direktør Georg Jacobsen, Fyens Dis

conto Kasse. 

været arbejdet paa at udvikle Flyv
ningen. Der var mange muntre Histo
rier, som Tilhørerne morede sig over, 
og ikke mindst Munterhed vakle det, 
da Foredragsholderen fortalte, hvor
dan ikke saa faa Personer havde næret 
den dybeste Mistillid til Flyvemaski
nens praktiske Anvendelighed. 

Foredraget var ledsaget af Lysbille
der. 

Kaptajn Foltmann sluttede med at 
henstille til alle flyveinteresserede 
Danske om at samles om Flyvningens 
Sag, idet han sagde : Vi skal og vi vil 
ogsaa være med til al fremme. 

De mange Tilhørere takkede med 
kraftigt Bifald. 

Derefter samledes Medlemmerne til 
et hyggeligt Samvær. 

Foredraget i Danske Flyvere 
den 7. Oktober 

Det blev en interessant og lærerig 
Aften for de mange Medlemmer, 

der var kommet til Stede for at høre 
Kaptajn E. Lund fra Hærens tekniske 

Foredragsholderen gav en nærmere 
Beskrivelse af de forskellige Bombe
typer, der anvendes. !\fan deler dem i 
to Hovedgrupper: Sprængbomber og 
Brandbomber, hvoraf Sprængbomber
ne atter deles i Sprængstykkebomber, 
Minebomber og Panserbomber. Des
uden anvendes særlige Lys- og Røg
bomber, til Flyverens Orientering, 
Nødlanding og Sløring. Gasbomber 
havde ikke været anvendt. 

Tilstræbes Ødelæggelsesvirkning pan 
Personel o. I., anvendes Sprængstykke
bomber, der vejer fra 12 til 50 kg, og 
som sprænges, medens de endnu be
finder sig over den Genstand, som de 
har ramt. Minebomberne er større 
Bomber, der vejer fra 50 kg til 1000 
kg; de har en meget stor Sprænglad
ning (ca. Halvdelen af hele Bombens 
Vægt), og Sprængningen finder først 
Sted, efter at de er trængt ned i Jor
den (el. a.). Bomben kan være udsty
ret med en saakaldt Langtidsforsin
kelse i Forbindelse med Tændrøret, 
saa den først flere Timer efter Ansla
get mod Jorden bringes til Spræng
ning. Panserbomberne, der vejer mel-

AALBORG FLYVEKLUB PAA ·FØDSELSDAGSTUR 

Aalborg Flyvelclub afhold! den 7. Septbr. en vellykkel Fødselsdagstur, hvo.ri 
Deltagerne dog, tvungne af Omstændighederne, maatte blive ved .lorden, og 

Udflugten forelages paa Cykle. 
Et Sækkevæddeløb vakte, som altid, Jubel og efter at denne Præstation vm· 
overslaaet, hol dl man /(af{ epau~e ved de_n medbragte Kaffevogn med rigtig Kaffe. 



lem 100 g og 500 kg er kraftigt dimen
sioneret for at kunne trænge gennem 
Panser og Staal, og Sprængladningen 
udgør kun en forholdsvis ringe Del af 
hele Bombevægten. 

Som Eksempel paa en Bombes 
Virkning nævnede Foredragsholderen 
bl. a., at en 50 kg Bombe, der ramle 
alm. Jord, frembragte el Krater paa 
1 ½ m i Dybden med en Diameter paa 
6 m. En ca. 200 kg Panserbombes Gen
nemslagsevne var i Beton ca. 1 m. 

I en Mængde fortrinlige Lysbilleder 
viste Kaptajn Lund forskellige Bombe
typer og deres Indretning, og en Ræk
ke Billeder viste Virkningen af de 
Bomber, der var blevet kastet over 
Danmark i Krigens Løb. Det var ikke 
det mindst interessante af Foredraget. 

Foredragsholderen nævnede til 
Slut, at det var dyrt og vanskeligt at 
ødelægge med Sprængstoffer, naar 
disse ikke er placeret netop der, hvor
fra Virkningen bliver den størst mulige. 

Den talrige Forsamling takkede for 
det interessante Foredrag med meget 
kraftigt Bifald. 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 

I Flyvemaskiner, I BIier, I det hele taget over

al!, hvor en Motor arbejder Side om Slda med 

et Radioanlæg, borteliminerer Boach afskær

mede Tændrør og øvrige Afskærmningsdele alle 

motorleke Forstyrralaar. Ogsaa paa dette Om

raade yder Bosch en Indsats, der er anerkendt. 

A/sMAGNETO 
JAGTVEJ 155 KØBENHAVN N. 

Generalrepræsentanter for 

ROB, BOSCH, G. m. b. H. • STUTTGART 

FLYVNINGENS BØGER 
Anmeldt af J. Foltmann 

»Der Flug« af Helmuth Wenke. Forlag: 
Dr. M. Matthiesen & Co., Berlin. 208 Sider. 
Pris 6,50 RM. 

Det er Bind 4 i Serien P r a k t i s c h e 
T h e o r i e i n d e r F 1 u g t e c h n i k, 
og Bogen omhandler en Del af Aerodyna
mikens store Felt, idet den fortæller om 
Flyvemaskinens Bevægelse. Med den prak
tiske Flyveteknikers Ord behandler den de 
grundlæggende Love for selve Flyvningens 
Væsen, og det gøres paa en kortfattet, men 
alligevel tilstrækkelig fyldestgørende Maa
de, saaledes at den kan benyttes som en 
nyttig Haandbog over de almene flyvetek
niske Spørgsmaal. Det er en god Bog for 
Teoretikeren, Teknikeren og det flyvende 
Personel. 

I samme Serie bebudes bl. a. følgende 
Bøger: • M a t h e m a t i s c h e G r u n d -
l a g e n, P h y s i k a I i s c h e, G r u n d
l a g e n, D e r F l u g m o t o r, D a s F 1 u g. 
z e u g o. fl. a . 

» Werkstoffkunde im Flugzeuge- und l\lo
torenbau«, af Overingeniør Karl Liebig. 
Forlag: Dr. M. Matthiesen & Co., Berlin. 
127 Sider. Pris 2,50 HM. 

Denne Bog om Materialekendskab, der 
er et Led i' Serien Lu f tf ah r t - Le h r -
b ii c h er e i, er en værdifuld Hjælp for 
den unge Fagarbejder indenfor Flyvema
skineindustrien o. I., fordi den paa en klar 
og letfattelig Mande fortæller noget om 
de Materialers Egenskaber, som han skal 
arbejde med. Den omhandler de mange 
forskellige Letmetaller, Jern og Staal, an
dre Metaller, og ikke metalliske Stoffer 
som Træ, Læder, Kunststoffer, Gummi, 
og Imprægneringsmidler. Hvor og hvor
dan de forskellige Materialer og Stoffer 
fremstilles eller udvindes er ogsaa beskre
vet i Bogen, og det er fortalt saaledes, al 
ogsaa Lægmand har Udbytte af at læse 
herom. 

»Einfiihrung in die Flugphysik 
Grundingen der Aerodynamik«, af Prof. 
Josef Hegler. Forlag: Dr. Max Janecke, 
Leipzig. 153 Sider. HM. 3.60. 

Bogen omfatter følgende Hovedafsnit : 
1. Grundlaget for Vædskers og Luft

arters Bevægelser; 2. Mathematisk Strøm
ningslære; 3. Den indre Gnidning; 4. Mod
standen; 5. Den dynamiske Modstand 
(Prandtl's Bæreplanteori) ; 6. Propellen; og 
7. Flyvningens Mekanik. Det er ingen 
Læsning for Lægmænd; men det er en 
udmærket Overs igt over Problemerne for 
dem, der vil sætte sig nærmere ind i Aero
dynamikens Grundlag, og der kræves For
staaelse af Stoffets mathematiske Behand
ling. Teksten er ledsaget af 98 Tegninger. 

»Und wir sind doch geflogenl« af Oberst 
Polte, Forlag: C. Bertelsmann, Giitersloh. 
355 Sider. Pris : RM. 4.80. 

Forfatteren, der i mange Aar har været 
Trafikflyver hos Lufthansa, vil være kendt 
af mange herhjemme. Han skriver om 
Tysklands Flyvning efter den forrige Ver. 
denskrig, hvor Landets Flyvemaskineindu
stri var ophørt at eksistere, og hvor Ver
sailles-Traktatens strenge Bestemmelser 
lagde Hindringer i Vejen for Civilflyvnin
gens Udvikling. Han hører til det Kuld af 
tyske Fly,•ere, der i disse vanskelige Aar 
var med til at skabe nye Luftforbindelser 
til Sovjetrusland, Kina og Afrika, og han 
var ogsaa med til at skabe det nye tyske 

Luftvaaben. Om alt dette skriver Oberst 
Polte, og han gør det paa en fængslende 
og sympatisk Mande. Hans mange person
lige Oplevelser er meget spændende at 
læse om. 

»All e Motori d'ltalla«, udgivet af Fede
razione Nazionale Fnscista Degli lndu
striali Meccanici, Milano. 

Det er en meget omfangsrig Bog, der 
bringer en rigt illustreret Oversigt over 
hele den italienske Flyvemaskine- og Mo
torindustris Frembringelser. Der er Artik
ler om hvert enkelt Firma med Oplysnin
ger om, hvilke Flyvemaskine- eller Motor
typer, det fremstiller, og for de enkelte 
Typer er der angivet de forskellige vigtig
ste Data. Teksten er affattet paa Italiensk, 
tysk, engelsk og spansk. Med sin fyldige 
Tekst og sine mange Illustrationer frem
træder Bogen som et meget smukt Katalog 
over den italienske Flyveindustris Pro
dukter. 

»Italiener in Konzentratlonslagerns 
Frankrelehs«; samlet og udgivet af det 
italienske Ministerium for Folkekultur. 
Forlag: Societa Editrice Del Libro Itali
ano, Rom. 407 Sider. 

Bogen, der er skrevet paa tysk, omfatter 
en Samling Dokumenter og Beretninger 
fra italienske Krigs- og Civilfangers Op
hold i franske Koncentrationslejre; og 
man forfærdes over de Lidelser, som de 
ulykkelige Mennesker har maattet udstaa. 
Navnlig er det oprørende at læse, hvordan 
de civile Italienere er blevet behandlet i de 
franske Koncentrationslejre i Nordafrikn . 
Efter Beretningerne at dømme har de 
maattet gennemgaa umenneskelige Lidel
ser. Bogen er ledsaget af mange Billeder 
og fotografiske Dokumenter. 

»Vom Vogelflug zum Menscbenflug«, af 
Hans Mascow. Forlag: Strasilla's Sohne, 
Troppau. 178 Sider. 

Om Problemet: Menneskets Flyvning 
ved egen Muskelkraft kan løses, har der 
været ført ret heftige Diskussioner, og som 
et Indlæg i denne Debat har Forfatteren 
skrevet sin Bog. Han har i aarevis arbej
det med Problemet, bande teoretisk og ved 
Hjælp af talrige Forsøgsmodeller, saa han 
har Kendskab til det Emne, han taler om; 
han undersøger systematisk Forudsætnin
gerne for Løsningen af Muskelflyvnings
problemet, det vil sige først og fremmest 
de mekaniske og aerodynamiske Love. 
Bogen er derfor ikke nogen almindelig 
Fremstilling; men den er alligevel ikke 
mere indviklet, end at de fleste flyveinter
esserede vil kunne læse den med Interesse. 
Emnet har jo i høj Grad Bud til alle. 

»Der Luftkrieg in Polen« af Peter Supf. 
Forlag: Junker und Diinnhaupt, Berlin. 
119 Sider ; 139 Illustrationer. HM. 4,80. 

Det er et stort Billedværk (Kvartfor
mat), der i gengivne Fotografier skildrer 
Forløbet af Krigen i Polen med særlig 
Henblik paa Luftvaabnets Deltagelse. Ef
ter en kort Indledning, hvori Forfatteren 
i korte Træk fortæller om Krigens For
løb, følger de mange Billeder, der viser 
det tyske Luflvaabens Fremrykning, dels 
Angreb paa polske Flyvepladser, Bane
linier, Tilbagetogsveje, Betonrum m. m., 
Livet paa Feltflyvepladserne, Angrebet 
paa Warschau, ,vesterplatte og Modlin 
samt Luftvaabnets Sanitetsluflfartøjer. 
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Skal 
Danmark 
være med? 
UNDER ovenstaaende Motto vil Det 

Kongelige Danske Aeronautiske 
Selskab i nærmeste Fremtid gøre et 
særligt Fremstød for at skabe større 
Interesse om dansk Luftfart. Selvom 
Privatflyvning jo ikke under de nu
værende Forhold er tilladt her i Lan
det, kan der gøres meget, for at In
teressen for Flyvningen i dens for
skellige Forgreninger vedligeholdes, 
saaledes at Danmark efter Krigen 
staar fuldt rustet til at være med i det 
store Opsving, som til den Tid uden 
Tvivl vil komme for Flyvningen. 

Det Arbejde, Det Kongelige Danske 
Aeronautiske Selskab hidtil har præ
steret for at vække og opretholde In
teressen for Flyvningen herhjemme, 
har været begrænset af de ikke altfor 
rigelige .Midler, der stod til Selskabets 
Disposition, og Bestræbelserne gaar 
derfor i første Række ud paa at hver
ve nye Medlemmer til Selskabet, dels 
Firmamedlemmer og dels Privatperso
ner, for derigennem at faa det økono
miske Rygstød, som er nødvendigt for 
at kunne yde danske Flyveinteresser 
effektiv Støtte. D.K.D.A.S. udsender i 
disse Dage et Oprnab til ca. 2.000 
Firmaer, Privatpersoner etc. med An
modning om økonomisk Støtte. Opraa
bet er anbefalet og underskrevet af en 
Række kendte Personligheder, der har 
Tilknytning til eller viser Luftfarten 
Interesse, blandt andet kan nævnes 
Hans Kongelige Højhed Prins Axel, 
Trafikminister Gunnar Larsen, og 
Luftfartselskabets Formand, Civilinge
niør Per Kampmann. Billedet paa det
te Nummers Forside, der viser en af 
de· danske Trafikmaskiner, er For
siden paa Opraabet. 

De rigeligere Midler, som Selskabet 
ved en Forøgelse af l\fedlemsstaben 
forhaabentlig vil komme til at rnacle 
over, vil foruden at blive sat ind i det 
generelle Arbejde for at faa gjort 
Danmark >air-minded« i udstrakt 
Grad komme de forskellige Sektioner 
af Flyvningen, der er tilsluttet Selska
bet, til Gode, og det er derfor at haa
be, at Opraabet vil virke efter sin 
Hensigt. 
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FLYVERTROPPERNES 
SOLDATERFORENING 

Formand : J{øbmnnd Chr. Smørum, 
Jonstrupvej, pr. Ballerup, Telf. Manløv 344. 

l{nsscrer: Mnskinarbejdcr Eclm. Nielsen, 
Stntholdcrvej 2, N.V., Postgiro 23856. 

DET er længe siden, at Medlemmer
ne har hørt Nyt fra Foreningen 

gennem >Flyv«, men det er fordi, de 
Arrangementer, der er foretaget i den 
forløbne Tid, ikke har kunnet tilrette
lægges saa tidligt, at Meddelelse herom 
er naaet at komme med i Bladet inden 
Redaktionens Slutning. 

Vi har i Forbindelse med Luft
værnsforeningen paabegyndt Gymna
stik i Handelstandens Gymnastikfor
enings Sal, Set. Annæ Pl. 19, hver Onsdag 
fra Kl. 19- 201/ 2• Pris pr. Aften 50 Øre. 

Ligeledes vil der blive afholdt Ter
rænsport et Par Gange i Løbet af 
Efteraaret, naar Vejret tillader det. 

Foreningens Leder er 880/37 Fin
mekaniker V. Franken, Fuglegaards
vænge 57, Gentofte, Telf. Gent. 3961 Y, 
hvor alle fornødne Oplysninger faas. 

Desuden er det Meningen at afholde 
maanedlige Medlemsaftener foruden 
Festerne. 

Det skulde glæde os, om saa mange 
som muligt melder sig til saavel Gym
nastik som Terrænsport. 

Der er oprettet en Lokalforening: 
Jydske Flyverafdelings Soldaterfor
ening med Hjemsted i Haderslev -
Yderligere Meddelelse herom i næste 
Nummer. 

Der vil blive udsendt skriftlige 
.Meddelelser om de nærmere fastsatte 
Tider for de forskellige Arrangemen
ter. 

Husk at meddele Bopælsforandring 
til Foreningen. 

Et Hold Flyvere fejrer 25-Aars Jubilæum 
DEN 18. Oktober kunde det store 

Hold, der meldte sig til Tjeneste 
som Elever ved Hærens Flyveskole i 
1916, fejre 25-Aarsdagen for deres 
Møde med Flyvningen. De, der mødte 
dengang, var Oberstløjtnant L. Bjar
lcov, Intendant W. Buhl (der døde i 
1917), Automobilforhandler V. Eivil 
(Roskilde), Ing. Jens Engberg (Hor
sens), G. Erlind, Kaptajn John Folt
mann, Ing. L. C. Larsen, Ritmester K. 
Lund Hansen, Ing. A. Møller-Jørge11-
sen, Ing. Schouboe, Telegrafmester H. 

H. A. Sørensen (Aarhus) og Kaptajn 
E. Sætter-Lassen. Desuden blev Holdet 
noget senere forøget med afdøde 
Oberst J. P. Koch. 

Paa 25-Aarsdagen mødtes seks af de 
gamle Flyvere til en kammeratlig 
Sammenkomst, hvor gamle Minder 
blev drøftet. Desværre maatle de und
være den eneste af Holdet, der har 
været aktiv Flyver gennem alle de 25 
Aar, Oberstløjtnant Bjarkov, der lig
ger syg paa Militærhospitalet. 

Fra venstre: J(aptajn John Fottmann, l(apwJn b. ::iæLLer-Lasse11, lngemør 
A. Møller-Jørgensen, Ingeniør L. C. Larsen, Automobilforhandle1· V. Eivil, 

Ritmester K. Lund-Hansen. 



Svæveplanstyper 
Af Ingeniør C. Franzen (Sluttet) 

!----------------- 1'UD0------------ ----1 

Overgangssvæveplanet >Rhonbussard« (Musvaage). 

Som Overgangssvæveplan betragtes og
saa Rh1inbussard, en Konstruktion af 
Hans Jacobs. Et smukt Plan, noget større 
end Babyen, med rund Krop og med frit
bærende Planer. Det flyver noget bedre 
end Babyen, har et Glidetal paa 20, Gru
nau Baby har et Glidetal paa 17. Kon
struktionen stammer fra 1932 og er vel 
knap saa forenklet, som det er Tilfældet 
med nyere Konstruktioner, og da især 
Olympiaplanet, som senere skal omtales. 
Rh1inbussard er ret let at bygge, men det 
er et temmeligt stort Arbejde sammenlig
net med Grunau Baby. 

Af andre Overgangsplaner kan nævnes 
det italienske Asiago, der skulde have end
nu bedre Flyveegenskaber end Babyen. 
Glidetal 20. Af andre er der det engelske 
Camel og nogle amerikanske Planer, der 
dog ikke er tilstrækkeligt kendt, til at 
nærmere Oplysninger kan gives. 

Rekordplaner. 
Mil 13 og Mil 17, det sidste bygget til 

Olympiadekonkurrencen, henregnes til Re
kordplaner, men kan benyttes som 
Overgangsplan. De har Staalrørskroppe, 
er derfor mere robuste, taaler haardere 
Landinger. Endvidere byder Staalrørs
kroppen en støre Sikkerhed for Flyveren . 
end Finerkroppen. Den optager større Ar
bejde ved et Havari end en Krop af den 
sidste Kategori. Heller ingen skarpe Fi
nerstykker kan har forvolde Ulykker. I 
aerodynamisk Henseende er en saadan 
Krop knap saa fuldkommen og kan ikke 
udformes saa forfinet som Finerkroppen. 
Staalrørskroppene, der er lærredsbetruk
ne, er ret lette at reparere, bøjede Rør
stykker udskæres simpelthen og ny ind
svejses. 

Som Rekordsvæveplaner med middel 
Præstationer og af middel Størrelse (og 
af Hensyn til Værskteder og Hangarer spil-

ler dette sidste jo ogsaa en Rolle), kan næv
nes Svæveplanerne fra Olympiadekonkur
rencen, italienske, polske og tyske Svæve
planer. Det sejrende Plan »:Meise• eller 
D. F . S.-Olympia er en Konstruktion af 
Hans Jacobs. Det er et højtvinget Plan, 
intet decideret Svagtermiksplan og intet 
af~jort Strækrekordplan, men et godt 
Kompromis. Det har et ret stort HasLig
hedsomraade, og selv om det ikke har 
Knækvinger, har det et ret stabilt Leje i 
Stejlkurver. Det er forsynet med Bremse
klapper og er anvendeligt til Skyflyvning. 
Det er som alle tyske Svæveplaner, med 
Undtagelse af Kunstflyvningsplanet Ha
hicht, spærret for udvidet Kunstflyvning. 
Angaaende Bygningen af delte Plan, er alt 
Arbejde, sanvel Beslag som Trænrhejde, 
gjort san enkelt som overhovedet muligt, 
og dette er et fuldgyldigt Bevis for, hvor 
højt tysk Svæveplanskonstruktion i Dag 
stanr. 

»Meise• er en Videreudvikling af Rhon
hussard og vil i Tyskland erstatte denne 
Konstruktion, der ikke mere bygges. 

Dansk Svæveflyverunion er i Besiddelse 
af Originnlt_egninger til dette Plan, saa 
Lystryk kan fremskaffes. 

Til Rekordplaner hører Rh1inndler, Con
dor 111, Rh1insperber, Minimon, Weihe, 
Reiher og Hiltter 28. De første kan byg
ges med rimelige Byggeomkostninger, men 
ved de to sidste er der udelukkende til
stræbt saa høj en Ydeevne som muligt. 

,veihe har tildels været Forbillede for 
Olympiaplanet. Reiher, der regnes for det 
fineste seriebyggede Svæveplan, har et 
saa fint Glidetnl som 33. 

Hvilke Typer bør man bygge? 
Konklusionen af ovennævnte Udredning 

man blive, at det for de fleste Klubber 
herhjemme, hvis fleste Medlemmer alle-

• 

rede er •B• eller >C• Flyver, er tilraade
ligt at bygge Grunau Baby. 

Som Regel opnaas der kun sjældent 
Termiktilslutning fra Spilstart, og der 
faas derfor lige saa gode Flyvetider med 
et godt Skoleplan med Baad som med en 
Baby. Til d!ln videre og forberedende Un
dervisning til Termikflyvning er et Over
gangsplan nødvendigt, og den Dag da 
Hangflyvning eller andre Startmetoder ta
ges i Anvendelse i større Udstrækning, er 
•Babies• uundværlige. 

Det er naturligt, at man i et Land, hvor 
Midlerne er til Raadighed, og hvor Staten 
har Øjnene aabne for den Betydning, 
Svæveflyvesporten har for at gøre Befolk
ningen airminded, dens Betydning som 
militær Fortræning og ikke mindst dens 
Betydning som karakterdannende Ung
domsopdragelsesmiddel, kan have en hel 
Række af Svæveplaner til Raadighed. Saa
ledes at det Svæveplan, der svarer til Ele
vens øjeblikkelige Kunnen, kan indsættes. 

Herhjemme mna vi begrænse Typerne~ 
Antal, men kræve større Anvendelighed af 
de enkelte. 

Forudsætter man, at en nystartet Klub 
rander over i hvert Fald et Medlem, der 
har en Uddannelse, hvad Svæveplanbyg
ning angaar, og det maa man ogsna kræ
ve, og at den ogsaa helst rander over et 
Par Medlemmer, der har hnandværksmæs
sig Uddannelse, kan følgende Byggepro
gram opstilles. 

Først bygges et Skoleplan med et rime
ligt Glidetal, og •A•flyvningerne flyves. 
Derefter bygges en Baad til Skoleplanet, 
og »Beflyvningerne flyves. En Del af 
•C•flyvningerne kan ogsaa flyves i dette 
Plan. 

Næst paa Programmet kommer et Over
gangsplan, en Grunau Baby 2a. Man sprin
ger eventuelt dette Mellemled over. Byg
ger et Rekordplan af middel Størrelse og 
af midle Præstationer, Rh1inbussard eller 
Meise. 

Hvis Medlemmerne har fløjet tilstræk
keligt længe med Skoleplan med Bnad, og 
hvis Dygtigheden pna Værkstedet er til
strækkelig stor, skulde dette ikke være 
umuligt. Raader Klubben over en dygtig 
Svejser, hvis Arbejde man kan faa god
kendt, bygges evt. et Plan med Stnnlrørs
krop. 

Foruden de omtalte Planer findes der 
et Par tosædede Svæveplaner. Goevier (Go 
4), (side by side), og Kranich (Tandem) . 
Det første henregnes under Overgangs
planer, det andet under Rekordplaner. De 
kommer dog næppe i Betragtning for dan
ske Forhold. 

Luftfartforsikringer -
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Praktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 .. 
Ulykkesforsikringspolicer udstedes 

ved Billetkontoret i 
Lufthavnen 
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Moderne Svæveflyveruddannelse 
Af Flyveleder, Løjtnant H. Wolff. 

MED det Formaal, at tilegne mig saa 
megen teoretisk Viden saavel som 

praktisk Flyvning som muligt for at 
kunne assistere Statens Luftfartstilsyn 
med »Dansk Svæveflyvning<, deltog jeg 
efter særlig Tilladelse fra »Aero-Cluh 
von Deutschlandc i et videregaaende 
Svæveflyvekursus paa en af Tysklands 
største Svæveflyveskoler i Tiden 2/8-
26/8 1941. 

Det skal villigt indrømmes, at jeg 
som gammel Motorflyver hidtil med 
nogen Skepsis har set paa Svæveflyv
ningen som en Art >Legeværke ; men 
jeg skal ærligt vedgaa, at jeg er blevet 
omvendt. 

Hvortil tjener Svæveflyvning, hvil
ken praktisk Værdi har den, hvad 
kommer der ud af den? >Intet«, kan 
man sige, »og alt«. 

Svæveflyvning er en Sport - en 
herlig Sport. Sport betyder Kamp og 
godt Kammeratskab, og Nutidens Ung
dom vil begge Dele. Men Svæveflyv
ning er ogsaa en Videnskab, kort sagt, 
den er Meteorologi, Aerodynamik og 
Fremskridt paa Flyvemaskinbygnin
gens Omraade. 

Jeg ankom til Skolen, som viste sig 
at være en pragtfuldt beliggende Lejr, 
100 pCt. indrettet til Svæveflyvning. 
Her var alt, hvad Hjertet kunde be
gære. Glimrende egnet Terræn, før
ste Klasses Flyveplads, udmærkede 
Hangarer, hyggelige og moderne Be
boelsesforhold samt det allervigtigste 
- en Masse dejligt og moderne Ma
teriel; alt i alt en Svæveflyvers Para
dis. 

De første Hop - Autostart. 
Hvem der havde været forberedt 

paa lange teoretiske Foredrag, blev 
skuffet. Inden jeg rigtigt var klar over, 
hvad der skulde ske, lød det fra Læ
reren: 

>Tag Plads«. 
Jeg kravlede op i Sædet, ved Svæve

flyvning er man lige fra Begyndelsen 
- modsat Motorflyvning - alene i 
Luftfartøjet. Man stiger ind og ud af 
Svæveplanet fra venstre Side, ingen 
ved hvorfor, men saadan har man al
tid gjort, og enhver Forsyndelse mod 
denne Regel er ensbetydende med et 
lille Bidrag li! Bødekassen. 

Efter at være spændt fast - mange 
ivrige Hænder hjælper til hermed -
i den gode gamle SG 38 (Skoleglider) 
fatter jeg Styregrejerne. Luftfartøjet 
bliver vippet til alle Sider, indtil jeg 
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paa tilfredsstillende Maade giver de 
Rorudslag, der vilde have ført Svæve
planet tilbage til den normale Flyve
stilling; hermed er Uddannelsen be
gyndt-. 

Da jeg hurtigt demonstrerede til
strækkelig Færdighed i dette, begynd
te man at slæbe Skoleglideren hen over 
Pladsen. Dette kan gøres paa to for
skellige Maader: 

1) enten ved Hjælp af Automobil 
eller 

2) ved Hjælp af Motorspil. 

Førstnævnte Metode lader sig i Al
mindelighed ikke udføre paa en Græs
mark, da der her vanskeligt ska
bes tilstrækkelig Friktion mellem Au
tomobilets Hjul og Kørebanen. En 
specielt til dette Brug bygget Asfalt
bane, som den forefandtes her, er selv
følgelig det bedste. Har man saa yder
ligere paamonteret Skoleglideren et 
simpelt Understel, bestaaende af en 
Aksel med Ballonhjul, kan man i Lø
bet af forbavsende kort Tid opnaa 
gode Resultater. Uden Hensyn til Vind
retningen - ved smaa Vindstyrker -
slæbes der frem og tilbage paa Banen, 
og man sparede altsaa, i Modsætning 
til Anvendelse af Motorspil, Transpor
ten af Svæveplanet den ene Vej. 

Metoden er noget robust, men vel 
anvendelig, og med ca. 25 Starter er 
Eleven normalt i Stand til at styre 
Skoleglideren i passende Højde d. v. s. 
op til ca. 20 m efter Automobilet, og 
efter Udløsning af Wiren at foretage 
en normal Landing. I Praksis betyder 
dette, at han nu er klar til at aflægge 
A-Prøven. Jeg selv klarede mig med 
6- 7 Starter, og havde dermed aflagt 
min A-Prøve. 

Start ved Hjælp af Motorspil. 
Denne Metode er vel nok den, der har 

bidraget mest til Svæveflyvningens 
Udvikling. Den anvendes meget i Ter
ræn, hvor Bjerge og »Hangec ikke fore
findes, og man som Følge deraf ellers 
ingen Muligheder havde haft for at 
komme i Luften. Men ogsaa paa en 
Hang lader et Motorspil sig anvende 
med Held, hvis Spillet kan anbringes 
saaledes, at Svæveplanet trækkes i 
Højden op ad Hangen. En flad Flyve
plads har derimod den store Fordel, 
at Flyvning er mulig ved alle Vindret
ninger. 

Paa Skolen her, hvor der forefand
tes to Motorspil, anbragt paa en saa-

dan Maade, at vi blev slæbt over læng
ste Distånce paa Flyvepladsen - og 
dermed ikke altid nøjagtigt i Vindret
ningen - supplerede man Spillene 
med Gummitovstart, naar Vindretnin
gen var kontrær. 

Stadigvæk i SG 38, men nu med An
vendelse af Typen >Baad<, blev jeg 
med l\Iotorspil startet op til ca. 200 m, 
hvorefter Opgaven lød: Et Par Kurver 
hen i Læ · af Flyvepladsen og fra den
ne Position Landing ved Mærket. Nor
malt er 20 Starter paakrævet for Af
læggelse af B-Prøven. 

Efter 4 Starter var min Flyvning 
dog tilfredsstillende, og jeg erhver
vede B-Prøven. Jeg konstaterede med 
stor Glæde og Tilfredshed, at min Ru
tine som Motorflyver kom mig til Go
de, og det gik mere og mere op for 
mig, at Forskellen mellem Svævel'lyv
ning og Motorflyvning manuelt kun er 
»Motoren«. 

Efter at jeg havde aflagt B-Prøven, 
overgik jeg til Øvelsesplanet »Grunau 
Baby« for Hangflyvning. Forinden 
foretog jeg dog en Gummitovstart med 
en »Kranich « (tosædet med Dobbelt
styring) for Instruktion i Hangflyv
nings-Regler. At dette er paakrævet 
alene af sikkerhedsmæssige Grunde, 
vil man kunne forslaa, naar der paa 
travle Dage var 8- 10 Luftfartøjer i 
Luften paa Hangen, og denne blot var 
ca. 1500 m lang. 

Under en Gummitovslart, hvor jeg 
var med i , Tovet«, havde vi en pud
sig Oplevelse. Paa Signalet ,Træk« 
lagde alle vi 12 Mand Kræfterne i, og 
Gummitovet blev strammere og stram
mere. Luftfartøjet, en Gmnau Baby 
med Elev ombord, faslholcltes, .mens vi 
strammede Tovet, af en Holdemeka
nisme. Normalt udløses denne, naar 
Tovet er tilstrækkelig stramt. Ved 
denne Start blev Tovet stramt, inden 
Udløsningen fandt Sted, og Resultatet 
blev, at pludselig trimlede vi alle 
rundt indfiltret i Gummitovet, me
dens Luftfartøjets Mede som et Projek
til hvinede hen over Hovederne paa 
os; Luftfartøjet blev staaende. Af og 
til kan det tilsyneladende være rigtigt 
at spare lidt paa Kræfterne. 

Almindeligvis fortsættes Uddannel
sen paa >Baby« dels med Spilstart og 
dels med Gummitovstart, indtil C-Prø
ven kan aflægges. Med ca. 12 Starter 
og ialt ca. 3t 30ni's Flyvning erhver
vede jeg C-Prøven og Overland-C. 

Slæb af Svæveplan efter 
Flyvemaskine. 

For at erhverve Overland-C kræves 
i Dag, at man er i Stand til at føre el 



En Startplads ved en tysk Svæveflyverskole. 

Svæveplan under Slæb efter Flyve
maskine. 

Denne Metode er i Grunden den na
turlige og ideelle Maade at starte et 
Svæveplan paa, særlig hvis Føreren af 
Flyvemaskinen selv er en erfaren 
Svæveflyver, saa kan han slæbe Svæ
veplanet direkte ind i et Opvindsfelt. 
Metoden er i Dag meget udbredt og 
danner Indledningen til al videre Ud
dannelse af Svæveflyvere med gode 
Anlæg. 

Denne Gren af Uddannelsen tager 
sin Begyndelse med Elever, der har 
C-Prøven. Efter 3 til 4 Starter med 
Dobbeltstyring er Eleven i Alminde
lighed klar til at starte alene. Dette 
foregaar med et Øvelsesplan og helst 
et af den Type, han er >hjemmec paa. 
Det er af stor Vigtighed, at Føreren af 
Flyvemaskinen ogsaa har Variometer 
at støtte sig til - at Svæveplanet er 
udstyret med et saadant er en Selv
følge - under sin Søgen efter et Op
vindsfelt. I ca. 500 m's Højde giver 
han Tegn til Udløsning. Eleven be
gynder da straks at kurve og har saa 
Valget imellem - alt efter den op
naaede Færdighed - at blive deroppe 
i længere Tid eller paa mest økono
misk Maade at udnytte sin Højde for 
til Slut at lande, hver Landing med 
Svæveplan er iøvrigt at betragte som 
en Nødlanding. 

Under saadan Træning kan man 
blive Vidne til mange pudsige Hændel
ser. Uvant, som Eleven er med den 
store Højde, han pludselig er kommet 
op i, og den uvante Placering i For
hold til Flyvepladsen, kan det ofte 
knibe med at beregne Landingen rig
tigt, -hvilket har til Følge, at Landin
gen ikke altid finder Sted paa den 

dertil indrettede Flyveplads. Ja, det 
hænder endda, at Luftfartøjet ad lan
ge Omveje maa transporteres hjem 
efter en iøvrigt vellykket Landing i 
Terrænet.- At en saadan Transport er 
en kostbar Historie, fremgaar tydeligt 
af det Beløb, den paagældendes Reg
ning i Kantinen udviser efter Hjem
komsten om Aftenen. Men den Slags 
Foreteelser fremmer kun Kammerat
skabsfølelsen, og det gode indbyrdes 
Forhold, hvad enten man saa er ham, 
der lander udenfor Pladsen, eller dem 
der har Besværet med Hjemtrans
porten. 

Videreuddannelsen. 
Først naar forannævnte Uddannelse 

og Prøver er vel overstaaet, kommer 
vi til >Rosinen i Pølseendenc: Flyv
ningen med de saa)rnldte >Leistungs
segelflugzeugec ; for at nævne enkelte 
Typer: >Rhonbussardc, >Rhonsper
berc, >Rhonadlerc, >Minimoac og 
>Condorc. Saa staar Mulighederne 
aabne for Udøvelse af alle Grene af 
denne Sport. 

Hvor der ingen Hang findes, flyver 
man med Tordenvejr højt over Land. 
Udebliver Tordenvejr, hænger Svæve
flyveren sig paa de hvide, sejlende 
Skyer og sejler om Kap med dem. Fin
des der ingen Skyer, søger han de 
varme Luftsøjlers stejle, usynlige 
Trapper og flyver ved Solens Hjælp. 
Det er imidlertid ikke saadan, at man 
enten skal svæve over Hangen, foran 
en Front eller i Termik: man skal 
søge at forbinde de forskellige Mulig
heder. Hvor Termik'en svigter, maa 
man, alt efter Omstændighederne, 
tage Hangen til Hjælp, indtil man kan 
flyve videre. De termiske Opvinde kan 

naas saavel fra Hangen som fra Spil
start og Slæb efter Flyvemaskine. 

Hvad er i Dag umuligt for en Svæ
veflyver? 

Ihvorvel vi - trods Tiderne - er 
saa heldigt stillede herhjemme, at vi i 
nogen Udstrækning kan dyrke Svæve
flyvning, er det at haabe, at Tiderne 
snart vil ændre sig saaledes, at den 
danske Ungdom kan faa Lejlighed til 
her at prøve sine Kræfter i fuldt l\faal 
til Gavn for Flyvningens Sag. 

Motorflyvning er nyttig, Svæveflyv
ning er herlig! 

Fra Dansk Svæveflyver Union 

U NIONENS Bestyrelse har vedtaget fra 
1. Januar 1942 hvert halve Aar at 

udsende nye Medlemskort til Klubberne. 
Disse Medlemskort, der bliver af et lille 
praktisk Format, skal erstatte det hidtil 
anvendte Mærkesystem. 

Det henstilles til Klubberne at anvende 
disse Kort som Kontrolkort ved Adgang 
til Flyvning, Foredrag og lignende. 

DANSK UNGDOMSKORP's SVÆVE-
FLYVERSEKTION. 

DANSK Ungdomskorps, der i Lighed 
med de bestaaende Drenge- og Spej

derforeninger, har sat sig til Opgave at 
uddanne unge Mennesker til ansvars 
bevidste Danske gennem Sport og Idræt, 
har dannet en Afdeling for Svæveflyvere. 
der er tilmeldt •Dansk Svæveflyver 
Union•. 

Dansk Ungdomskorps er den først<! 
Ungdomsorganisation i Danmark, der un
der korpsmæssige Former har paataget 
sig Uddannelsen af unge Svæveflyveinter
esserede, og netop fordi det her drejer sig 
om unge Mennesker er Kontingentet me
get lille, nemlig Kr. 5,00 i Indskud og Kr. 
2,00 pr. Md. 

Uddannelsen foregaar gennem et teore
tisk Kursus, der varer to Maaneder, som 
gaar forud for den praktiske Flyvning og 
selve Flyveundervisningen, der foregaar 
paa Lundtofte Flyveplads. En Del Med
lemmer har allerede gennemgaaet det før
ste teoretiske Kursus og er nu igang 
med Flyvningerne. 

Dansk Ungdomskorps er i Besiddelse af 
to Svæveplaner, der anvendes til Skole
flyvning, et tredie er under Bygning i 
Korpsets Svæveflyverafdeling i Køge. 

Et nyt Hold er under Dannelse, og Til
melding kan foregaa paa Svæveflyver
sektionens Kontor : Lykkesholmsalle 31, 
København V, hvor endvidere alle Oplys
ninger kan faas . 

ROSKILDE SV ÆVEFLYVEKLUB, 
der har genoptagei Øvelsesflyvningen 

paa Terrainet ved Lerbækgnard, har i de 
forløbne Uger aftaget ikke mindre end !l 
Certifikatprøver. 

3 A Certifikater. 
Nr. 181 Willy Hansen. Nr. 182 Bent 

Bækgnard Rasmussen. Nr. 183 Herman 
Hansen. 

6 B Certifikater. 
Nr. 85 Vagn Nielsen. Nr. 86 Børge Jo

hansen. Nr. 87 Svend Hedahl. Nr. 88 
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Mary Ørts. Nr. 89 Willy Hansen. Nr. 90 
Bent Bækgaard Rasmussen. 

Unionen lykønsker Klubben med del 
overordentlig smukke Resultat. 

For Dansk Svæveflyver Union 

Har r i et F ø r s I e v. 

Nye Lempelser for 
Svæveflyverne 

MINISTERIET for offentlige Arbej
der har under 23. September ud

videt sin Dispensation fra Forbudet 
mod Civilflyvning over dansk Om
raade saaledes, at det tillades Med
lemmer af Roskilde Flyveklub at dri
ve begrænset Flyvning fra Tcrrainct 
ved Lerbækgaard (Roskilde) paa Be
tingelse af, at 9e i Luftfartstilsynets 
Skrivelse af 10. Juli d. A. indeholdte 
Vilkaar nøje overholdes. 

Samme Myndighed har endvidere 
tilladt Svæveflyvning fra Omraaderne 
Lundtofte og Vordingborg, dog kun 
for A-Skoleflyvning og kun om Søn
dagen, idet man forbeholder sig Ret 
til til enhver Tid at tilbagekalde den
ne Tilladelse. 

Deponering 
af Godkendelsesbeviser 

F ØLGENDE Godkendelsesbeviser, der er 
udløbet, bedes o m g a a e n cl e ind. 

sendt til Deponering. 

Flyveledere: 
Knud Andersen, Sønderg. 5, Ringsted. 

Udløbet 31/12 1940. 
Karl Buchardt, Storegade 27, Varde. 

Udi. 31/12 1939. 
H. Christiansen, Kildemarksvej 17, 

Næstved. Udi. 31/12 1940. 
H. Juul Hansen, Jernbanegade 6, Næstved. 

Udi. 31/12 1939. 
R. Foss Hansen, N. Farimagsgade 55, K. 

Udi. 31/12 1940. 
Gunnar Th. Jensen, Haderslevvej 22, 

Kolding. Udi. 31/12 1940. 
Carl C. Kolvig, Polensgade 18, S. 

Udi. 31/12 1940. 
C. A. Lauritzen, Nørregade 9, Køge. 

Udi. 31/12 1939. 
Børge Nielsen, Skolegade 26, Esbjerg. 

Udi. 31/12 1940. 
Edm. Syrovy, Nørregade 9, Køge. 

Udi. 31/12 1940. 
Otto Gunnar Christiansen, Hichtersvej 23, 

Silkeborg. Udi. 28/6 1940. 
Gerhard Jensen, Lønstrup. Udi. 27/7 1941. 
Knud Andersen, Søndergade 5, Ringsted 

Udi. 31/12 1940. 
Harry William Nielsen, Norgesgade 154• 

31/10 1940. 
Poul Beldring, Næstved. Udi. 18/4 1941. 
Holger Mølbæk, Brogaard pr. Nyker, 

Bornholm. Udi. 24/4 1941. 

OY-2 

OY-8 
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Svæveplaner: 
G. Christiansen og Jens Eriksen, 
Silkeborg. Udi. 1/10 1940. 
Køge Svæveflyveklub. 
Udi. 1/10 1940. 

Modelflyvning - Svæveflyvning - Motorflyvning 

H VOH lit har man ikke i de senere ofre 50--100 Timers Arbejde og alle sine 
Aar set disse Ord i denne Hække- Lommepenge, for at bygge en Model, og 

følge, naar der har været Tale om FlyVP· at Modelflyveren maa studere flyvetekni• 
sportens Udvikling? I de store Lande har ske Bøger og Tidsskrifter, for at blive en 
man for mange Aar siden indset den slo- dygtig Modelflyver, beviser klart, at Mo• 
re Betydning, som Modelflyvningen har delflyvesporlen bærer Fremtiden i sig. 
tor Ungdommens videre Udvikling lit Uden den mindste Overdrivelse kan 
Svæveflyvere og Motorflyvere, det være man sige, at der her i Danma rk findes 
sig Krigs- eller Trafikflyvere. Nu er del over 10,000 Mennesker, som har bygget 
saadan, at en Flyver, der ikke har været en Flyvemaskinemodel. Disse Modelflyve. 
Model. og Svæveflyver, ikke er en •rig- re har dog ikke rigtig Forstaaelsen af al 
tig • Flyver. organisere sig, for at faa det mest mulige 

Hvad en Modelflyver lærer i sin Ung- ud af Sporten. Hvis der fra Dansk Model-
dom ved al bygge og flyve med selvkon• flyver Unions Side blev gjort noget mere 
struerede Flyvemaskinemodeller er ikke Propaganda blandt disse 10,000, vilde 
lidt. Han lærer om Aerodymunikkens og Unionens Medlemstal kunne stige vældigt. 
Stabilitetsforholdenes Grundregler, saa Derved vilde der komme flere Penge ind 
han aldrig glemmer dem, og det er denne til at gøre .mere Propaganda for, men det 
Omstændighed, der gør, al han hurtigere er denne første Propaganda, som Unio• 
og nemmere klarer Uddannelsen til Svæ- nen ikke har Midler til al sætte i Gang, og 
ve. og Motorflyver. derfor vil dansk Modelflyvning ikke gro. 

I Udlandet støtter man økonomisk og Der vil indtræde en Stilsl11nd, hvilket som 
moralsk alle tre Grene af Flyvesporten, bekendt betyder Tilllagegang, og del kun 
og man behøver blot at tage over paa ingen være tjent med. 
den anden Side af Sundet, i Sverige, hvis Der vil komme en Tid for Danmark, 
man vil høre nærmere om de enorme hvor den civile og militære Flyvning vil 
Pengesummer, hvormed man støtter Mo- være glad for, al Ungdommen i Tide har 
tor-, Svæve- og Modelflyverne, _ ja og- beskæftiget sig med Modelflyvning. Netop 
saa Modelflyverne ( derfor man de Unge hjælpes i Tide, og 

Hvordan stuur det til herhjemme? Jo, i del kun kun ske ved, at de danske Mo• 
de sidste Par Aar er der sket det glæde• delflyveres Hovedorganisation, Dansk Mo. 
lige, at Motorflyverne og Svæveflyverne delflyver Union, støttes i dels Bestræbe!• 
har fauet de rette Folk i Spidsen, er ble- ser for at gøre noget for sine Medlem• 
vel tilsluttet Aeronautisk Selskab, og mer og for at skaffe flere Medlemmer 
bliver støttet økonomisk fra flere Sider, ved en forøget Propaganda. 
saaledes al de trygl kun se Fremtiden i Unionen er selv i Stand til at organise-
Møde. - re denne Propaganda, naur blot de for• 

Men Modelflvverm, - hvad med dem? nodne Midler er til Stede. Propagandaen 
De lever for Øjeblikket under vanskelige skulde først og fremmest gøres blandt 
økonomiske Kaar, og var der ikke al mu- Skoleungdommen, men ogsaa ved Stæv
lig Grund til at støtte dem nu ·7 Det er ner og Udstillinger skal Interessen for 
jo dog de Unge, som senere træder ind i Modelflyvesporten fremmes. 
Svæve- og Motorflyvernes Rækker. Til Slut vil jeg opfordre de nuværende 

Nuvel, l\fodelflyverne er blevet hjulpet Modelflyveklubber under Unionen til selv 
flere Gange af danske Mænd, der har haft at gøre et Fremstød for Modelflyvningen 
dem rette Forstauelse, og dette er vi ogsaa ved at arrangere lokale Stævner og Udslil 
tuknemmelige for! l\Icn - den rette Or- linger for at hverve nye Medlemmer. 
ganisation af dansk l\Iodelflyvning koster Henvend Dem til den lokale . Presse og 
Penge - ikke store Summer, men dog saa faa den til at omtale Deres Klub og l\lo
megel, at Dansk Modelflyver Unions delflyvningen. Ved •el energisk Arbejde 
Pengekasse ikke strækker til. Det aarlige ogsaa fra D e res Side, vil Maulel Irnas. 
Kontingent fra de nogle hundrede Med- Endelig opfordres alle FLYV's m o
lemmer gaar til de daglige Udgifter til de 1 f I y ve interesserede Læsere 
Administration og slaar ikke li!. Til Ar- til at danne en Modelflyveklub eller ind• 
rangement af Stævner, til Præmier og til melde sig i den nærmeste Modelflyveklub. 
større Propaganda blandt den danske 
Ungdom er der ikke Raad. Sven W i e 1 Ila n g. 

Den danske Offentlighed er cfterhaan
den ved Unionens Udstillinger og Stævner 
blevet klar over, at Modelflyvning ikke 
er nogen Leg. Modelflyvning er en lige 
saa god, sund og berettiget Sport som 
Golf, Modelsejlads, Fodbold og Kajak
roning. Alene det, al en Modelflyver maa 

OY-10 Næstved Flyveklub. Udi. 1/4 1040. 
OY-20 Holbæk Flyveklub. Udi. 31/5 1040. 
OY-21 Hingsted Flyveklub. 

Udi. 1/10 1940. 
OY-24 Willy Jensen, Lønstrup. 

Udi. 1/7 1940. 
OY-32 Svæveflyveklubben af 1938, 

Willy Larsen, Frederikssundsv. 57. 
Udi. 1/4 1941. 

OY-33 Stamgruppen. Udi. 1/7 1941. 

NB. Vejledning i Klubstart faas ved 
Henvendelse til Unionens Næstformand, 
Richard Jensen, Ahlmannsvej 12, Odense. 
Samme Sted fuas Forbundets Love og He
kordregler ved Indsendelse af 25 Øre pr. 
Stk. Svarporto bedes vedlagt! 

::~~t:nnl• Instenicursdtole 
der secstadt Wismar 4 

Maschlnenbau , Elektrotechnlk 
lelchtbau: Åutobau • Ftugzeugbau 



ARADO AR 196 
SOM BENZINMOTORMODEL 

VI har fra C. J. E. Volck.manns Nachf. 
i Berlin modtaget et Sæt Arbejds

tegninger til Ar. 196 som Benzinmotor
model til Anmeldelse. 

Jysk Mcdelflyvesfcevne 

Den virkelige Ar. 106 er udstyret med 
en 900 Hestes B.M.V. 132K Motor og er et 
lavvinget Monoplan med to Pontoner. 

Ar. 196 som Benzinmotormodel er kon
strueret af den kendte lyske l\Iodelkon
struktør H. F. A. Schelha5se, og de to Stk. 
Arbejdstegninger til Modellen er meget 
overskuelige, ligesom selve Konstruktio
nen er meget enkel, uden at det er gaaet 
ud over Ligheden med Modertypen. 

Modellen er tegnet i Maalestok 1 : 10 af 
den virkelige Ar. 196, men selve Tegnin
gen til Modellen er i Maalestok 1 : 1, alt
saa i fuld Størrelse, hvilket skulde gøre 
den nem at bygge. 

Med Tegningen følger en udførlig Byg
gevejledning. Alle vigtige Dele er numme
reret og henviser dels til Vejledningen og 
til en nøjagtig Stykliste over de forskelli
ge Materialer, der skal anvendes til Mo
dellen. 

Modellen Ar. 196 er forsynet med en 
Benzinmotor, enten Kratmo 4, Eisfeld 3,5 
eller Felgiebel, men kan ogsaa udstyres 
med Gummimotor. I sidste Tilfælde skal 
Modellen have en anden Propel, men her
om gives der Anvisning i Vejledningen. 

Med en Kralmo 4 Motor skulde Model
len veje 670 g færdig, men det betinger, 
at der i udstrakt Grad anvendes Balsa. 
Efter Konstruktørens Mening har Balsa 
vist sig mere modstandsdygtig overfor 
Vand end Krydsfiner og Fyrretræ. 

Til de vigtigste bærende Dele i Model
len er der dog naturligvis anvendt Fyrre
træslister og Krydsfiner, men desuden er 
der anvendt den nye Krydsfinererstatning 
- Celludur. Delte er en Slags hvidt Kar
ton, men det er meget stærkt. Vægten sva
rer omtrent til Krydsfiners Vægt. Celludur 
leveres i alle Tykkelser helt fra 0,2 mm 
og opefter. 

Celludur anvendes i Modellen til Rand
buer, Motorbeklædning, Sideror m. m., 
medens Balsa anvendes til Ribber, Span
ter og til Pontonerne. Disse er endog be
klædt helt med Balsa, der af Hensyn til 
Vandtætheden er lakeret flere Gange med 
Speciallak. 

Selv om vi ikke har set en færdig, fly
vende Model af Ar. 196, giver en grundig 
Gennemgang af Tegning og Vejledning en 
vis Garanti for, at Ar. 196 som Model op
fylder de Krav til Flyveegenskaber, som 
Konstruktøren har lovet og som Model-
flyveren venter. S. W. B. 

DE jyske Modelflyvere Anno 1941 er 
ikke tabt bag en Vogn. I Stedet for, 

som tidligere , Generationer « , at hengive 
som tidligere •Generationer , , at hengive 
sig i lavs Beundring af de , fænomenale • 
at beklage sig over, at Unionen ved sine 
Arrangementer altid favoriserede Hoved
staden, har Jyderne nu selv taget Staven 
i Haand og besluttet ved energisk Aktivi
tet at vise, at man ogsaa maa regne med 
dem. 

Modelflyvernes herlige Sommerlejr paa 
Mols blev til paa jysk Initiativ og med 
jysk •Arbejdskraft«, og Søndag d. 21. 
September arrange1·ede MF-•Agatonc det 
første rent jyske l\fodelflyvestævne. 

Fra 7 af Jyllands 9 Klubher mødle R7 
Deltagere med 54 Modeller, som paa 
Grund af Mangel paa Motorgummi alle 
var Svævemodeller. 

Stævnet foregik paa en Flyveplads 2 
km Nord for Aarhus, hvortil Deltagerne 
ankom i Lobet af Formiddagen pr. Cy
kel eller til Fods fra Banegaarden, hvil
ket sidste gav Anledning til en livlig Dis
kussion med en Betjent, der troede, at 
Modelflyvning er Leg, og forbød •Børne
ne • at gaa paa Fortovet med saa stort 
•Legeloj , , samt en Sporvognskonduktør, 
der forbød dem at gaa paa Kørebanen. -

Efter at alle Deltagere uskadt var 
trængt gennem det •legesyge• Aarhus og 
ankommet til Flyvepladsen, indlededes 
Stævnet pre. Kl. 13, da den første Svæve
model susede til Vejrs op mod de regn
tunge Skyer, som om den vilde jage dem 
paa Flugt (hvilket desværre mislykkedes). 

Vindstyrken var lidt for stor; men de 
fleste Deltagere havde deres Modeller i 
fin Trim og fremviste udmærket Teknik 
ved Udførelsen af Højstart. Hver Model 
startede to Gange med 100 m Snor. 

Allerede ved Stævnets Begyndelse hav
de der samlet sig en stor Tilskuerskare 
paa Pladsen, bl. a. saas en Del Svæve
flyvere og Motorflyvere fra •Aarhus 
Flyveklub •. 

Først startede hurtigt efter hinanden 
alle de tilmeldte 21 Modeller i Klasse 7 
hver een Gang, og mange Deltagere fik 
noterede ganske pæne Tider. De bedste 
Modeller i denne Klasse var uden Tvivl 
S.H.S.-1 og den berømte Konstruktion fra 
Fredericia • Jupiter-5 •, desuden saas en 
Del Modeller af Typen F J -la. 

Derefter startede Klasse 8 og endelig 
Klasse 9. I Klasse 8 lagde man især Mærke 

Middagspause. B. Slegemeier udveks
ler Erfaringer med el Par Aalborgen

sere. 

til en strømliniet Model, som med en for
bavsende Nøjagtighed roligt og uden 
Slingren gik til Vejrs, udløstes næsten 
umærkeligt fra Snoren og derefter blev 
staaende med Front mod Vinden i ca. 1 
Minut, hvorefter den beskrev nogle store 
Kurver over Pladsen og i rolig Flugt for
svandt i Horisonten. Det var Jørgen Mad
sen fra •Agaton •, der startede med sin 
Selvkonstruktion JM-6, som 3 Uger i 
Forvejen havde skaffet ham en Rekord 
paa 39½ Min. Desuden bemærkedes en 
velflyvende Seh·konslruktion af Boy 
Konslmann fra • Frem , samt nogle 
•Weihe •-lignende Modeller fra •Aviatorc 
og Hobro MF. Det var glædeligt at kon
statere, at alle Modeller i Klasse 8 var 
Selvkonstruktioner, hvilket derimod ikke 
var Tilfældet i Klasse 9, hvor den snart 
veltjente FJ-6 stadig er overvejende. 

Der holdtes en kort , Kaffe •-Pause, hvor
under Jørgen Lindgreen talte til Deltager
ne og Publikum, han redegjorde for Kon 

Mcdelflyverel 
CELUD-UR 
CELUDUR 

CELUDUR 

er nu paa Lager I Tykkelserne: CELUDUR 
0,2 - 0,3 - 0,4 og 0,8 mm. 

er Ikke en Erstatning for Krydsfiner 
- men er langt bedre. 

kan bøjes over Damp og limes sam
men med alt, baade med Koldllm og 
Celluloselim.Koldlim er at foretrække. 
(Flader, der skal limes sammen, gøres 
først ru med groft Sandpapir ell. lign.) 

kan der klippes og saves i, og det 
er langt nemmere at behandle og 
arbejde med end f. Eks. Krydsfiner 
- og saa er det stærkere. 

Bama,rk d• n,e Prl•er: 
0,2 • 0,3 mm Celudur Plader å 50 X l0 cm .. . . pr. Stk. 35 Øre 
0,4 mm Celudur Plader å 50X 11 cm ........ pr. Stk. 45 Øre 
0,8 mm Celudur Plader å 50 X 11 cm . . . . . . . . pr. Stk. 70 Øre 
Ved Postbestilling, venligst medsend Frimærker incl. Porto 

ERIK WILLUMSEN 
35, Pilestrcede 
København K, 
Telf. Central 9230 
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kurrencens hidtidige Forløb og fortalte 
paa en interessant i\laade Publikum en 
Del om Modelflyvningen, hvorefter han 
opfordrede enhver, der i Dag var blevet 
interesseret i Sporten, til at dyrke eller 
slotte denne vor Tids mest moderne 
Sport. 

Da Lindgreen havde endt sin Tale, be
kendtgjorde Konkurrencelederen, at Boy 
Konstmann I ru Bredebro i Sønderjylland 
nu vilde s tarte med Stæ,•nets eneste Mo
tormodel. Aarhusianerne, som aldrig 
havde set en Motormodel før, vilde daar
digt tro deres egne Øjne, da Konstmann 
startede sin smukke Motormodel, der 
trukket uf en uanseelig Gummimotor bo
rede sig til Vejrs og slog nogle flotte 
Kurver ind over Publikum. Du Bifaldet 
var stilnet al, meddelte Konkurrencelede. 
ren, at nu vilde B. Danielsen fru • Aguton • 
foretage et Eksperiment med Faldskærms
udspring fru en Svævemodel. 

Dette lille Ekstranummer fik mod Be
regning et yderst realistisk Præg. B. D. 
startede sin JM-6 med 100 m Snor, men 
da Modellen havde fulgt Snoren halvvejs 
op, knækkede Planerne pludseligt bag
over, og den gik øjeblikkelig i Styrt, hvor
efter 2 •Bylte• løsgjorde sig fru Maski
nen; snart efter udfoldede hver Bylt sig 
Lil en Faldskærm, der bar sin • Pilot• 
uskadt til Jorden. 

Planerne knækkede pua Grund af en 
Tyngdepunktsforskydning foruarsaget af 
Faldskærmenes Vægt; men Publikum 
troede, at det hele var tilrettelagt i For
vejen, og der lød stort Bifald. 

Efter denne lille Opvisning fortsattes 
Konkurrencen, og Klasserne startede i 
summe Rækkefølge som før. 

Kl. 17 landede den sidste Model og 
Konkurrencen var færdig. Der var i alt 
blevet gennemført 80 kontrollerede Star
ter med en samlet Flyvelid paa ca. 40 
Minutter. 

Resultaterne var hurtigt udregnede og 
Vindere blev: 

Klasse 7. 
l. Mogens Friis, •Fredericia Il e, 1,30,0, 

,Jupiter 5 •. 
2. Ole H.asmussen, •Fredericia Il • , 1,06,0, 

•Jupiter 5c. 
3. Jørn Filskov, Hobro MF., 0,59,6, 

S.H.S.l. 

Klasse 8. 
l. Jørgen Madsen, , Agaton « , 1,28,3, 

JM-6. 
2. Boy Konstmann, • Frem•, 1,20,7, 

BK-130. 
3. Esra Nielsen, •Aviator •, 1,17,8, S. 

Klasse 9. 
l. Jørgen Madsen, • Agaton cc , 2,05,6, 

FJ-6. 
2. Boy Kons tmann, •Frem•, 1,27,3, 

BK-130a. 
3. Børge Larsen , >Aviator « , 1,16,9, S. 

Som lste Præmie havde •Agaton • ud 
sat et Bronzebæger i hver Klasse. Unio
nen havde udsat forskelligt Flyvelillern
tur, og desuden havde •Aarhus Flyve
klub • udsat en Ærespræmie bestaaent.le 
af et Gavekort paa 15 Kr. til Dansk Mo
delflyveindustri i Skjern. Den udsattes 
for Stævnets bedste Enkeltpræstation og 
vandtes af Jørgen Madsen •Aguton• . Hun 
var saaledes Stævnets største Præmie
tager. 

Præmieuddelingen foretoges af For
manden for •Aarhus Flyveklub • Dir. Fa-
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Det 2. sjællandske Modelflyvestævne 
D ANSK Modelflyver Union bestræber 

sig, i Lighed med Svenskerne, for at 
indføre et fast Stævneprogram. 

Dette byder ganske naturligt pua store 
Fordele, f'. Eks. vil i\Iodelflyverne kunne 
arbejde hele Auret med Henblik pau cl 
af disse faste Stævner. Forelubig har vi 
kun Pinse-, Pauske- og Sjællandsstævnet 
liggende som faste Pæle i en oprørt So. 
Men der arbejdes pau flere bl. a. Lunds 
stævnet i Forbindelse med en Sommer
lejr, som efter den Succes Lejren havde i 
Aar, hvor den for første Gang a fholdtes, 
skulde have de bedste Betingelser, for at 
blive en aarlig tilbagevendende Begiven
hed, som Modelflyverne lang Tid i For
vejen kan arbejde og glæde sig til. 

Søndag cl. 28. September 41 afholdtes 
det 2. Sjællandske Modelflyvestævne, 
som sidste Aar pau Statens Forsøgsgaard 
•Trollesminde • udenfor Hillerød . Til 
Stævnet var anmeldt 66 Modeller fra 
Klubberne: •Cirrus • •Condor • 
•Hawk• - • Københa vns i\loclelflyveklnh • 
- •Køge MF.• - , O. Z.« - , Stratus • -
•Termik• - •Valby MF. • og •Vanløse 
MF. •. 40 Modeller var Svævemodeller. 

Terrænet, der uden Tvivl er det bedste 
i Nordsjælland, er et udpræget Termik
terræn, fladt med mindre Bakker. 

Pau Stævnedagen blæste der en kraftig 
Østenvind, der dels foraarsagede en Del 
Havarier og dels drev Modellerne langt 
bort i Løbet af ganske kort Tid , Der spo
redes ikke den samme Termik, som sidste 
Aar, hvor 14 Modeller fløj væk. Til 
Trods herfor lykkedes det alligevel 5 i\fo
ddler •al gau pua Langtur «. Blandt dem 
var Ingemann Olsens (Konstruktør til 
S.H.S.-1) fra K.M.IL, som efterhannden 
har muallet se ikke saa foa af sine l\fo
deller forsvinde i Termik. I. A. Ericsson, 
ligeledes fra K.M.K., var ogsua godt om 
sig i den Retning. 

Morsomt var det at se den Nysgerrig
hed, Muugerne udviste overfor Modeller
ne, og flere Gange var det meget vanske
ligt for Tidtagerne at afgøre, hvad der 
var en Model, og hvad der var Maager. 

I Klasse 7 vandt E . l\lonberg, som byg
ger særdeles fint, med sin F J -la. Bedste 
Tid var paa 3 Min. 0,2 Sek., og Gennem
snilstiden blev 1,07 Min. Carl Hendrich 
fra ILl\LK. blev Nr. 2, ligeledes med en 
FJ-lu. Gennemsnitstid 0,53,4 Min. 

I Klasse 8 stod Kampen, som saa ofte 
før, mellem I. A. Ericsson og Ingemann 
Olsen, begge fra K.l\I.K. Førstnævnte 
vandt med 3,07,6 Min. i Gennemsnit. Bed
ste Tid 5,45,0 Min. Olsens Gennemsnit laa 
kun 13 Sek. lavere, nemlig 2,54,2 Min . 
Bedste Tid 6,26,2. Disse lo Herrer maa 
siges at høre til Landets ypperste i\lodel -

bricius Husmussen, Zonen. • Aarhus Fly 
veklub c var desuden repræsenteret ved 
Hr. Tandtekniker Leo Kærua og Dir. 
Allesoe. 

Efter Præmieuddelingen lalle Di1·. Fa
bricius kort. Han takkede Modelflyve
klubben • Agaton • for det Initiativ, den 
havde udvist ved Arrangementet af delle 
Stævne, og udtalte sin Glæde over her al 
have haft Lejlighed til pau nært Hold at 
stifte Bekendtskab med Luftens tredie 
Sportsgren Modelflyvningen. 

flyvere, og det er sjældent, al de kom 
mer hjem med alle de Modeller, de drog 
ud med. Spændvidden paa deres Model 
ler laa omkring 130- 150 cm. 

1 Klasse !) laa riderne ret I.n·t. .lorgen 
Dommergaard vandt med 2,08,0 i Gen 
nem~nit. Bedste Tid 2,50,4. Nr. 2 blev 
Frank llendrich fra K.l\I .K. Gennemsnit 
1,51,8. Modellen var hans slromlinief'or
mede Svæ,·emodel, som hun vandt 
K.L.M.s Vandrepokal paa for Aarets 
smukkeste Model. Han havde forsynet 

En ofte forekommende Situation. Di
striktslederne forsøger al fange nogle 
Løbske Sll'enge, medens Høyer fra 

Condor bekymret ser til. 

den med Bremseklapper, hvilken Anord
ning iovrigl fandtes paa flere l\Iodeller. 
Alle brugte Columbustryk, som synes at 
være det mest anvendte System endnu. 

Mens Tiderne for Svævemodellerne 
maatte siges al være lilfredsstillende, saa 
var det til Gengæld galt med Motor
modellerne, ikke grundet paa deres Kva
litet, men Blæsten kastede dem om, sau 
Ordet Flyvning vil være ret misvisende 
om deres Præstationer. 

Kl. 1 vandtes af li. Schrøder, Gennem
snits Tid 0,22,\J og i Kl. 2 blev det Jorgen 
Hansen fra •Condor «, som I.iesalle Forsle
pludsen. Tiden I.ilev 0,5\l,!) l\l in. P . Chri
stiansen blev Nr. 2 med o,,12,!) Min . 

Jørgen Hansen fluj desuden Dagens 
bedste Tid med l\lotocmodel, nemlig 
1,19,8 l\Iin. l\fodcll en var forsynet med 
fast Understel oi:; Propel. Wakefieldklus
sen bortfaldt, da Deltagerne ikke vilde 
risikere deres kostbare Modeller. 

Det 2. Sjællandske l\Iodelflyvestævne 
fik saaledes ikke det samme sportslige 
Forløb som det første, men alle Modelfly. 
verne var enige om, at hvad der ikke ud
rettedes i Aur, det gøres til næste Aar, 
hvor vi aller mødes i Hillerød. 

J ø r g e n i\[ o r t e n s e n. 

Dcrcller tulle Distriktsleder for .lyl 
land i Dl\IU. Jorgen Lindgreen, som lak 
kede •Aarhus Flyveklub •, fordi J{lubbe11 
havde vist Interesse for Modelflyvningen 
ved al stolle l\lodelflyverne i Aarhus, bl. 11. 

ved al være behjælpelig ved Arrangemen
tet af delte Stævne. Til Slut udbragte Jør
gen Lindgreen et Leve fo1· Dansk Flyv
ning, og med tre taktfaste Hurraer endte 
det første jyske Modelflyvestævne; men 
man var enige om, at det ikke skulde 
være det sidste. Jyden, 



DANSK MODELFLYVER 
UNION 

D.K.D.A.S. OG MODELFLYVEUNIONEN. 

F RA D.K.D.A.S. har Unionen haft den 
Glæde at faa bevilget Kr. 400,- til 

Unionens Drift, til Anskaffelse af nye 
Emblemer m. m. i Anledning af Unionens 
Navneskifte. 

Det vil nu være muligt at erstatte Elite
flyvernes Emblem gratis og at foretage et 
større Indkøb af alm. Emblemer, hvorved 
en billigere Stykpris kan opnaas. 

En Dommerkomite har nu udvnlgt 5 
Emblemforslag, der tilsendes Klubberne 
til Afstemning. Naar alle Unionens Klub
ber har indsendt sine Medlemmers Slem
mer, vil det nye Unionsemblem straks hli
ve sal i Arbejde. Omkring Midten af De
cember vil det nye Emblem kunne købes 
hos Unionen. Nærmere Meddelelse om 
Emblemets Pris, Købested og Levering; 
vil tilgaa Klubberne direkte inden ca. 15 
December. 

* 
DIREKTØR BENDT ROM 

har tilbudt Unionen forskellige glim
rende Propagandamaterialer til Unionens 
fremtidige Uds tillinger. Det drejer s ig bl 
a. om den af alle Unge kendte Hangar
Flyver, Modeller af Trafikmaskiner m. m. 

Unionen har med Tak modtaget Bendt 
Roms Tilbud, og vil finde Anvendelse for 
Propaganda-Materialerne ved den store 
Udstilling til Foraaret i Marts. Denne Ud
stilling vil der snarest blive givet Klub
berne alle Oplysninger om. 

* 
PER WEISHAUPTS VANDREPOKAL. 

F RA Per Weishaupt har Unionen mod
taget et lille Sølvbæger samt 10,- Kr., 

som Per Weishaupt ønsker at udsætte 
som Vandrepokal blandt de fremtidige 
Hastigheds-Eliteflyvere. 

Unionen siger Per Weishaupt hjertelig 
Tak for denne Vandrepokal, og idet vi ne
denfor meddeler Reglerne for Weishaupts 
Vandrepokal, opfordrer vi Medlemmerne 
til straks at tage fat paa de interessante 
og lærerige Flyvninger med Hastigheds
modeller. 

Sta~utter for Per Weishaupts Vandre
pokal: 

Vandrepræmie for Hastighedsflyvning. 
1. Præmien er udsat af Per Weishaupt, 

Odense Model-Flyveklub, for at frem
me Interessen for Hastighedsflyvning. 

2. Præmien uddeles hvert Aar ved Unio
nens Generalforsamling til den Ha
stigheds-Eliteflyver, der med et Mo
delfly - bygget efter Unionens Reg
ler - har opnaaet det forløbne Aars 
største Hastighed, som dog ikke maa 
være under 15 m /Sek. 

3. Den Modelflyver, der vinder Præmien 
tre Gange i Træk eller fire Gange 
ialt, vinder den til Ejendom. - Der 
maa ikke foretages Indgravering i 
Præmien. 

4. Præmien tilfalder første Gang den 
første danske H-Eliteflyver sammen 
med Kr. 10,- . 

MODELFLYVEKLUBBEN »TERMIK 
3 Aar. 

PAA Kongens Fødselsdag d. 26. Septem
ber var tre Aar gaaet siden Model

flyveklubben •Termik • blev dannet. 
I de tre Aar har Klubben støt arbej

det sig op, saaledes at vi ved hver Gene
ralforsamling har kunnet sige, at det for
løbne Aar har været det bedste. - Med
lemstallet har varieret noget, men den lil
le Kerne paa 6--7 Mand har hele Tiden 
holdt ved. I Øjeblikket er vi 15 Medlem, 
mer. Et Blik i Hekordprotokollen viser, at 
vi kan være tilfredse med vore Modeller 
og Resultater. Bedste Tid for Motor
modeller 25 Min. (uofficiel Danmarks
rekord) og 5000 m i Distance (Danmarks
rekord). For Svævemodeller er Tiden paa 
7,28,0 Min. og 19 km i Distance. 

Som Afslutning paa de 3 Aar afholdtes 
en Udstilling i Dilzels Boghandel, som 
forhandler Modelflyver Materialer. Bog
handleren havde stillet sit store Hjørne
vindue, liggende midt paa Byens Hoved
gade, til vor Disposition. At Folk var in
teresserede, vistes tydeligt, da Forhænget 
blev taget bort fra Vinduet, idet der 
straks dannedes et mindre Opløb udenfor, 
og i de fjorten Dngr Udstillingen varedr, 
kunde man altid være sikker paa at se 
Folk staa omkring Vinduet og diskutere 
dets Indhold. 

Der udstilledes Motormodeller med 
fældbare Propeller og optrækkeligt Un
derstel, Svævemodeller, Vandmodeller. 
Beklædte og ubeklædte Skalamodeller, 
saaledes en •Spitfirec og en Messer
schmidt 109 i Luftkamp, desuden var der 
Mikromodeller og en Benzinmotor. Alle 
var de forsynet med forklarende Tekster 
som: Mikromodel, Kan kun flyve inden
dørs. Vægt 1 g eller Kraften til denne Mo
del leveres af Gummistrenge o. s. v. End
videre var der Skilte som: Bliv Modelfly
ver, meld dig ind i Modelflyveklubben 
•Termik • - Modelflyvning, en rigtig Far 
og Søn Sport m. m. 

Klubben havde lagt Vægt paa med faa 
Modeller virkelig at forklare, hvad Mo
delflyvningen var, og jeg tror, at det lyk
kedes for os. 

J ø r g e n M o r t e n s e n. 

* 
ADVARSEL, 

DET henstilles indtrængende til alle 
Medlemmer ikke at forsyne deres 

Modeller med Mærker, Flag eller lign., 
der kan have politisk Karakter. Undtaget 
herfra er kun Skala- og Halvskala
modeller, der maa bære Kendingstegn for 
det Land, hvorfra Typen stammer. 

Hu s k : Unionens Love § 13 - Unio
nen er upolitisk. 

Overtrædelse af disse Bestemmelser bør 
omgaaende indberettes til Unionen, der 
vil tage de fornødne Forholdsregler. 

Overtrædelser vil ikke alene skade Mo
delflyvesporten, men vil i allerhøjeste 
Grad skade Unionens Anseelse. 

Ov-:rtrædelse af Bestemmelserne vil for 
Fremtiden medføre Karantæne eller Eks
klusion. 

Noj!le faa Medlemmers uovervejede 
Handlin6 er kan let faa til Følge, at Mo
delflyvning bliver forbudt 111 

HA WK INDBYDER TIL INDENDØRS-
KONKURRENCE. 

I Lighed med sidste Aar indbyder Mo
tormodelflyveklubben Hawk til Inden-

dørsstævne den 23. November Kl. 13 pr. 
Alle Medlemmer af Dansk Modelflyver 
Union er velkomne til at deltage i Kon
kurrencen. 

Øregaard Gymnasium, Gersonsvej 32 i 
Hellerµp har atter i Aar beredvilligt stillet 
den store smukke Aula til Raadighed, og 
der bliver derfor de bedste Muligheder for 
fine Flyvninger. 

Klubberne paa Sjælland vil direkte 
modtage Indbydelse fra Hawk med nær
mere Angivelse af Konkurrenceregler, men 
eventuelle Deltagere fra Klubber udenfor 
Sjælland er naturligvis ogsaa velkomne og 
kan ved Henvendelse til Hawk faa tilsendt 
Konkurrencereglerne. 

Der bliver startet i følgende Klasser: 

1) Indendørsmodeller (ikke Mikromo
deller) Jordstart-Tid. 

2) Indendørsmodeller, specielle Auto
gyros, Hellikopters og Vingeslags
modeller, Haand~tart-Tid. 

3) Skala-Halvskalamodeller, Jordstart
Tid. 

4) Mikromodeller, Haandstart-Tid. 

5) Svævemodeller Slæbestart, Jordstart 
Svævemodellens Tid. 

Modellerne i Klasse 1 og 3 samt Motor
modeller til Slæbestarten i Klasse 5 skal 
være forsynede med Understel til regulær 
Jordstart. 

Præmierne gives for bedste opnaaede 
Tider og ikke fm;. Gennemsnitstider. 

Der bliver ikke Adgang for Tilskuere. 

Det er vort Haab, at Hawks November 
Indendørskonkurrence bliver en fast aar
lig Modelflyvebegivenhed, og vi haaber, 
at mange af D.M.U.'s Medlemmer vil del
tage. Navnlig glæder vi os til at se, hvad 
Modelflyverne i Aar mødt>r med af Ny
heder, saasom Bombekast, Styrtebombe
kast, Faldskærmsudspring o. s. v. 

Venlig Hilsen 
Hawk. 

• 
ALS MODELFLYVEKLUB 

meddeler, at Formanden Harald Ager
ley den 1. Sept., paa Grund af Bortrejse, 
nedlagde sin Formandspost. Som ny For
mand valgtes Jørgen S. Petersen, Palæet, 
Graasten. 

"KRATMD" Benzinmotor for Modelflyvere 
4 ccm og 10 ccm Cylindervol. 

"KRATMD" Byggesæt for Benzinmotorer 
"KRATMO" Reservedele samt enkelte Dele 

FØl!f./T for Selvbyggere, snnvel uforar
M i bejdede som forarbejdede Dele 

Arne Fog, EnghavøvøJ 76, København, Eva 8701 
Jhooahuaoee med PaolH&' flhend" gaoafl81 
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PRIS 
Pr. Aargang Kr. 6,00 
Pr. Nummer 50 Øre 

beviser ved stadigt 8r11g ~ . 
i.37 lande Verden over det ." 
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INTAVA leverer over 
hele Jorden Brændstof 

· og Smøreolie af højeste 
Kvalitet til Brug i 

flyvemaskiner 

TELEGRAMADR.: 
INTAVA 

SCT. ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 
Repræsenterende 

Det Danske Petroleums Aktieselskab og Vacuum Oil Company A/S. 

TELEFON NR.: 
CENTR. 5622 
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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 
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(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 65, LOKAL 12 og 22 

FLYVEFORBINDELSE 
ALLE HVERDAGE 

København-Berlin 

København-Berlin-Munchen 

København-Oslo 

København-Malmø 

København-Rønne 

13ilidfrr og OpLyJninger 

· i a!Le rReidebureauer 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 
CENTRAL 8800 



OFFICIELT ORGAN 
FOR 

, DET KONGELIGEIDANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oa DANSKE FLYVERE 

OANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER FORBUND 

® 
AALBORG FLYVEKLUB 
DANSKE PRIVATFLYVERE 
SPORTSFLYVEKLUBBEN 
VESTJYSK FLYVEKLUB 

Tidsskrift for 

TRAFIKFLYVNIN8 • MILIT ÆRFLYVNIN8 
SPORTSFLYVNING 

SVÆVEFLYVNING • MODELFLYVNING 

Redaktør: 
Kaptajn J, FOL TMANN 
Anav. overfor Pr11a1lov1n ! 
EJVIND CHRISTENSEN 

Eftertryk af •FLYV•s Artikler uden 
Klldeangivelae er l k k e tl 11 ad t • 

Nr. 12 December 1941 14. Aargang 

Ny svensk Konstruktion 
Ny svensk Dykbomber - og Rekognosceringsluftfartøj 

B17-S17 

DEN svenske Flyvemaskinefabrik, 
Svenska Aeroplan A.-B. i Linkø

ping, har faaet sin første selvstændige 
Flyvemaskinekonstruktion færdig, og 
man konstaterer med stor Tilfredshed, 
at den staar paa Højden med, hvad FJy. 
vemaskinetekniken kan præstere i Dag. 
Det er et eenmotoret, tosædet, midt
vinget Monoplan af Metal, og dets Til
blivelse skyldes i første Række Fabri
kens Chefkonstruktør, Civilingeniør F. 
Wanstråm, b1staaet af Chefen for Kon
struktionskontoret, Ingeniør A. J. An
dersen, der i mange Aar har været an
sat hos Biicker-Flugzeugbau i Rangs
dorff ved Berlin. 

Den nye Konstruktion fremstilles i to 
Typer: B 17 og S 17. Typen B 17 skal 
anvendes som Dykbomber i Stedet for 
Northrop 8 A- 1, som det svenske 
Luftvaaben i Øjeblikket anvender, og 
Typen S 17 skal benyttes til Rekognos-

ceringsbrug. Forskellen mellem de to 
Typer ligger i væsentlig Grad i Ud
styret og Bevæbningen. Der kan ind
bygges baade faste og bevægelige Ma
skingeværer. Bomberne er anbragt i 
Kroppen og under Planet. Naar de sid
ste Bomber er kastet fra Planet, træk
kes Bombeophængningen ind for at 
Undersiden kan blive saa aerodyna
misk >rene: som muligt. 

I denne Forbindelse kan det nævnes, 
at B 17, som den nye Type i de fleste 
Tilfælde vil blive kaldt, har den bed
ste aerodynamislce Form, som en Fly
vemaskine kan have. Den skadelige 
Luftmodstand skal være overordentlig 
ringe. Flyveegenskaberne er første
klasses, og Eksperter, der har set Luft
fartøjet blive trukket til Vejrs efter en 
Dykning, udtalei: sig meget anerken
dende. For at skabe saa glat en Over
flade som muligt, kan alle Haandtag, 

Den svenske Dykbomber B 17. 
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Flyveulykkerne i Sverige 
og deres Aarsager 

DE mange Havarier med dødelig 
Udgang, som det svenske Flyve

vaaben har været udsat for i Aar, har 
i Sverige givet Anledning til adskilli
ge Rygter om Aarsagerne til Havarier
ne; men i en Redegørelse konstaterer 
Chefen for Flyvestaben, Generalmajor 
B. G. Nordenskiold, imidlertid, at 
Aaret 1941 kan opvise det laveste An
tal alvorlige Havarier de sidste fem 
Aar i Forhold til Antallet af Flyve
timer. 

Flyvestaben har offentliggjort ne
denstaaende Oversigt over Flyvetimer 
og Antallet af Havarier med dødelig 
Udgang: 

lighed for, at flere omkommer ved et 
Havari. 

Det er naturligt, at Antallet af Ha
varier er blevet større i Forhold til 
Antallet af Luftfartøjer indenfor Ram
men for samme Flyvetid. Det vil sige, 
at der sandsynligt sker flere Havarier, 
hvis f. Eks. hundrede Luftfartøjer 
hver flyver ti Timer, end hvis ti Luft
fartøjer hver flyver hundrede Timer. 
Ogsaa dette Forhold har været med
virkende til en Forøgelse af Havarier
nes Antal, da det svenske Flyvevaaben 
aldrig tidligere har haft saa mange 
Luftfartøjer i Anvendelse som i inde
værende Aar. 

Flyvetimer ....... . ........ .. ...... . ... ... . . . .. ........ . 
1939 

47.311 
9 

5.257 
14 

3.379 

1940 
85.268 

142) 

6.091 
292 ) 

2.940 

1941 
133.6001 ) 

21 
6.362 

39 
3.426 

Havarier med dødelig Udgang .. .. .. ....... .. .. . 
Flyvetimer pr. Havari med dødelig Udgang. 
Antal Dødsfald ....... .. ............. . .............. .. 
Flyvetimer pr. Dødsfald .......... .. ....... .. . .. .. . 
1) Tnllenc for 1941 omfntter kun Prrioden til SO. September, og Flyvetimerne for September 

llln:mcd er slrnnsmæ•sigl beregne!. 
') Heri <'r 111e, lregnet Tabene ved de Dele af det svenske Flyvevnnbrn, der deltog i den finsk

ru,siske lilig . 

Af Oversigten fremgaar det, at saa
vel Antallet af Havarier med dødelig 
Udgang som Antallet af Dødsfald er 
blevet formindsket i Forhold til Flyve
tiden, til Trods for at Forholdene i 
saa Henseende har været ugunstigere 
det sidste Aar. Det mest bemærkelses
værdige er, at Antallet af Flyvetimer 
pr. Dødsfald er blevet øget, skønt der 
de senere Aar har været flere tomoto
rede Luftfartøjer i Anvendelse end tid
ligere. Disse Luftfartøjer har jo større 
Besætninger end de eenmotorede, af 
hvilken Grund der er større Sandsyn-

Fodtrin o. 1. trækkes ind efter Brugen. 
Hele Konstruktionen er af Meta!, og til 
Beklædningen er der anvendt forsæn
kede Nitter. (Ror og Klapper er dog 
beklædt med Lærred). 

Tornvægten ligger omkring 2500 kg, 
og heraf repræsenterer selve Luftfar
tøjet uden Motor, Propel og Udstyr, ca. 
en Trediedel. B 17 kan anvende for
skellige Motortyper, idet Ændringen af 
Motorfundamentet er meget let at fore
tage. Hvilken Motor, der anvendes i 
de Serier, der skal leveres til det sven
ske Luftvaaben savnes der Oplysning om. 

Som Understel kan enten anvendes 
Hjul, Ski eller Pontoner. Udstyret med 
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Der er ogsaa andre Aarsager, der 
har været medvirkende til en Forøgel
se af Havarifrekvensen under de nu
værende Forhold. Antallet af Elever 
og forholdsvis unge Flyvere har i Aar 
været større end nogensinde tidligere, 
og det er i de fleste Tilfælde denne 
Del af Personellet, ·der bliver udsat for 
de alvorlige Havarier. Da Enhedernes 
Antal er blevet forøget, er det ældre, 
ikke-flyvende Personel blevet fordelt 
mellem disse. Mekaniker- og Haand
værkerstammen er derfor blevet for
ynget, hvorved Tilgangen paa erfarne 

Hjulunderstel ser Luftfartøjet noget 
mærkeligt ud, naar det staar paa Jor
den paa Grund af de store Skærme, 
der dækker det, naar det fældes bag
ud op i Planet, og først efter at Ma
skinen er kommet i Luften faar man 
det rette Indtryk af dets Form. Hale
hjulet kan ogsaa trækkes ind i Kroppen. 

Forinden Svenska Aeroplan A.-B. 
tog fat paa Bygningen af B 17, har der 
været foretaget eo Mængde indgaaen
de Vindtunnelforsøg baade i U. S. A. 
og i den tekniske Forsøgsanstalts store 
Vindtunnel i Stockholm. Nærmere 
Data om Luftfartøjets Ydeevne forelig
ger ikke. 

Mekanikere er blevet forholdsvis lille. 
Til en vis Grad har man bødet paa 
dette ved at ansætte civile Mekanike
re. Men derved undgaar man alligevel 
ikke, at ogsaa det yngre Personale 
maa indhøste Erfaringer, og før eller 
senere maa Ansvaret lægges over paa 
dem. Ved Ansættelse af teknisk Per
sonale i Flyvevaabnets Tjeneste har 
man taget Hensyn til, at Lønnen skal 
være forholdsvis høj, for at det ikke 
skal fristes til at søge bedre lønnede 
Stillinger indenfor civile Virksom
heder. 

Havariaarsagerne i indeværende 
Øvelsesnar har i seks Tilfælde været 
Kollisioner af forskellig Art. I eet Til
fælde var Aa:rsagen Motorstop straks 
efter Starten, og dette skyldes sand
synligvis en eller anden Fejl i Brænd
stoffet. I et andet Tilfælde gik Luft
fartøjet mod Isen under Flyvning i 
Taage, i et tredje Tilfælde var det Kol
butering ved Nødlanding efter Motor
stop under Skydning mod Luftmaal. 
Nedstyrtning under Forsøg paa Nød
landing efter Motorstop foranledigede 
den 10. Juni et Havari med et Bombe
luftfartøj, hvorved tre Personer om
kom. Motorstoppet skyldtes i dette 
Tilfælde, at Føreren eller Mekanikeren 
havde foretaget en fejlagtig Indstilling 
i Brændstoftilførslen. Anledningen til 
en Nedstyrtning med en Jager den 26. 
Juni har ikke helt kunnet opklares; 
men Føreren har rimeligvis faaet et 
Ildebefindende og mistet Herredøm
met over Luftfartøjet. For sen Opret
ning efter Bombekast under Dykning 
var Aarsag til et Havari den 3. Juli, 
hvor fire Personer omkom. De øvrige 
Havariaarsager har været en iturevet 
Styreline (Grunden ukendt), l\lotor
stop som Følge af uforudsete Virknin
ger af ny Brændstoftype, Motorstop 
under Flyvning i lav Højde, en Wire, 
der sandsynligvis har løsnet sig og er 
komtnet ind i Propellen, et Spind som 
Luftfartojet ikke kunne tages ud af, 
Brand i Motoren af endnu ukendt 
Aarsag, og i eet Tilfælde (den 25. Sep
tember) Fejlbedømmelse fra Førerens 
Side. Aarsagen til Flyveulykken den 
23. September er endnu ikke klarlagt. 

Ingen berettiget Mistanke 
om Sabotage. 

Havarier, hvis Aarsag skyldes l\fa
terialefejl, undersøges hurtigst muligt 
af Flyvevaabnets Havarikommission, 
der samarbejder med de nødvendige 
Eksperter som f. Eks. Statens Mate
rielprøveanstalt, den kriminaltekniske 
Anstalt og Politiet. Ved Undersøgelser
ne tages der ogsaa Hensyn til Mulig
hederne for Sabotage, og endnu har 
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man ikke kunnet konstatere Sabotage 
i Forbindelse med noget Havari, lige 
saa lidt som nogen berettiget Mistanke 
er forekommet. 

* * * 
Paa Grund af Krigen og den deraf 

følgende Afspærring, har det været 
nødvendigt at finde et Brændstof, som 
i videst mulige Grad kunde fremstilles 
indenfor Landets Grænser. Dette er og
saa delvis lykkedes, og et saadant 
Brændstof har været Genstand for 
Forsøg i stor Stil indenfor Flyvevaab" 
net. For ikke at tære paa de forhaan
denværende Krigsbeholdninger af 
Brændstof af bedste Kvalitet, blev det 
nye Brændstof taget i Brug saa hur
tigt som muligt. Derfor naaede man 
ikke helt at gennemføre alle Forsøge
ne, inden det skete, og siden har det 
vist sig, at det nye Brændstof angriber 
Rørledninger af en vis Beskaffenhed 
ved Opvarmning til højere Tempera
turer. Dette Forhold er imidlertid 
Genstand for stadig Undersøgelse. 

Moderne Luftfartøjer har ogsaa 
større Landingshastighed end de æl
dre. Det er en Følge af den tekniske 
Udvikling og Nødvendigheden af at 
kunne opnaa de store Hastigheder, 
som nu kræves. Risikoen ved Landin
ger og navnlig ved Nødlandinger, bli
ver som Følge deraf betydelig større 
med de højere Landingshastigheder. 

En Del af Havarierne er blevet for
aarsaget af Fejlbedømmelser eller 
Fejl fra det flyvende Personels Side, 
og helt at undgaa dette gennem Ud
dannelse er umuligt. Det har ogsaa 
vist sig, at Fejlenes Antal øges, naar 
Personellet køres træt. At det saa ofte 
bliver Tilfældet under de nuværende 
Forhold, er naturligt. Desuden er det 
nødvendigt, at der til en vis Grad 
bliver gaaet haardt paa med Øvelser 
for at faa den rette Opfattelse af, hvad 
Flyvevaabnet skal præstere under 
Krigsforhold. 

luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret I 

Lufthavnen 

Flyveren, Generaloberst Ernst Udet er omkommet. 

Generaloberst Ernst Udet. 

En af Tysklands berømte
ste Flyvere, Generaloberst 
Ernst Udet omkom den 18. 
November ved en Ulykke, der 
indtraf, da Udet var ved at 
gennemprøve et nyt Vaaben. 

UDET var en af Flyvningens store, 
eventyrlige Skikkelser, og hans 

Navn var kendt over hele Verden. 
Udet var født den 26. April 1896 i 
Frankfurt am Main, og allerede som 
Dreng interesserede han sig for Flyv
ning. Som Skoledreng byggede han 
Modelflyvemaskiner, og foretog ogsaa 
flere Eksperimenter med Glideplaner, 
som han selv havde bygget. Da Ver
denskrigen udbrød i 1914 var han lige 
fyldt 18 Aar, og ivrig efter at tjene 
sit Fædreland meldte han sig som fri
villig Motorordonnans, og fulgte en Di
vision under dennes March gennem 
Belgien. Under Opholdet i Belgien 
lærte han nogle Flyverofficerer at ken
de, og da en af dem havde haft ham 
med oppe som Passager, var hans Be
gejstring for Flyvningen vakt paany. 
Han søgte nu gentagne Gange at blive 
antaget som Elev ved Flyvevæsenet, 
uden at det lykkedes for ham; men da 
han vilde være Flyver, lod han sig for 
egen Regning uddanne paa en Flyve
skole i Miinchen. Efter at have taget 
Certificat kom han i Juni 1915 til Tje
neste ved Flyvertropperne i Darmstadt, 
hvor han hurtigt viste sig at være en 
fremragende Flyver. I September sam
me Aar kom han til Fronten i Elsass 
som Artilleriflyver, og efter kort Tids 
Forløb blev han overført til en Fok-

ker-Eskadrille, enhver tysk Militærfly
vers højeste Maal. 

Som Jagerflyver oplever han en 
Række spændende Luftkampe, og han 
forstaar at manøvrere sin Maskine saa 
behændigt, at han slipper uskadt fra 
alle sine Dueller i Luften. Hans Ry 
som Jagerflyver rygtes snart, og det 
varer heller ikke længe, inden han faar 
sin store Drøm opfyldt: at blive for
flyttet til >Geschwader Richthofen«, 
hvor han faar en Eskadrille at føre. 
Som J~gerflyver kom Udet ud for man
ge Oplevelser; bl. a. sker det flere 
Gange, at hans Maskine bliver ramt, 
saa han maa redde Livet ved Hjælp af 
sin Faldskærm. Men han selv slipper 
uskadt fra alle Farer, og da Krigen 
slutter, staar han med 62 Luftsejre og 
har faaet tildelt den eftertragtede Or
den Pour le merite. 

I Tiden efter Krigen slipper Udet 
ikke Flyvningen. Ved talrige Flyve
stævner rundt om i Tyskland viser 
han sin fænomenale Flyvekunst, og 
henrykker Gang paa Gang de tusind
tallige Publikumskarer. En Overgang 
havde han sin egen Flyvemaskinefa
brik, hvor han byggede Sportsflyve
maskiner af egen Konstruktion, og da 
Rohrbach-Fabriken i Kastrup for en 
fjorten Aar siden byggede nogle een
sædede Metaljagere, var han i Dan
mark for at prøveflyve disse nye ty
ske Jagere. I Slutningen af Tyverne 
er Udet paa Grønland. Her medvirker 
han ved en Filmsoptagelse og flyver 
en lille Klemm-Sportsflyvemaskine, og 
hans dristige Flyvninger mellem Is
fjeldene vakte stor Beundring. 

Da det nye tyske Luftvaaben blev 
oprettet, var Udet en af de første, der 
blev knyttet hertil. Han udnævntes til 
Oberst, blev i 1938 forfremmet til Ge• 
neralløjtnant og var Chef for Luftvaab
nets tekniske Tjeneste. I Juli samme 
Aar satte Udet Hastighedsrekord med 
en Heinkel-Jager ved at flyve 634 
km/T. I Februar 1939 blev han ud
nævnt til Generaltøjmester i Luftvaab
net, og under den nuværende Krig l!.ar 
Udet en meget væsentlig Andel i For
tjenesten for hele Flyvemaskinepro
duktionen i Tyskland. I Juli 1940 blev 
U det udnævnt til General i Luftvaab
net og noget senere kom Forfremmel
sen til Generaloberst. 
• Ernst Udets Navn vil altid blive 
mindet i Flyverkredse; han var sym
patisk som faa, •ridderlig i sin Tanke, 
og alle, han kom i Berøring med, følte 
Venskab for denne særprægede Flyver. 
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NYT UDEFRA 

Flyvemaskinen uden Propel. Den er konstrueret af Italieneren Campini 
og bygget af Caproni-Fabrikerne. 

Flyvemaskinen uden Propel. 
For nogen Tid siden fik man at 

vide, at der i Italien var blevet fore
taget nogle Prøveflyvninger med en 
Flyvemaskine uden Propel, og ad
skillige var noget skeptiske overfor 
denne Meddelelse. Men de omtalte 
Forsøg har ganske rigtigt fundet Sted, 
og i dette Nummer af >Flyv« bringer 
vi nogle Billeder af den ny propelløse, 
italienske Flyvemaskine. 

Den er konstrueret af Italieneren 
Campini og bygget hos Caproni. Den 
kaldes for Caproni-Campini-Reaktions
flyvemaskine, idet Fremdrivningskraf
ten udgøres af en Luftstrøm, der blæ
ses bagud af Kroppen gennem en sær
lig formet Dyse. Campini fik allerede 
i 1932 Patent paa sit nye Fremdriv
ningssystem for Flyvemaskiner, og Op
finderen selv hævder, at denne Frem
drivningsmaade vil faa stor Betydning, 
naar det drejer sig om Opnaaelse af 
meget store Hastigheder. Forsøgsflyve
maskinen, som Caproni har bygget, 
blev fløjet af Oberst Bernardi; den 
skal have udført en Flyvning paa ti 
Minutter og opnaaet en Hastighed paa 
720 km/T. 

I hele Kroppens Længde løber der 
en Dysekanal. I den forreste Del af 
Kroppen er indbygget en Motor, der 
driver en Ventilator, og denne frem
bringer en Luftstrøm, som presses 
bagud til den bageste Del af Kanalen. 
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Denne Luftstrøm blander sig med Mo
torens Udstødsgas, saaledes at den op
varmes og faar en vis Spænding ved 
Udgangsdysen. Denne Spænding kan 
forøges ved Indsprøjtning af Brænd
stof, som antændes i Luftstrømmen i 
Nærheden af Udgangsdysen. Den 
Kraft, der er nødvendig for at skubbe 
Luftfartøjet frem, frembringes saale
des dels af Ventilatoren, og dels af 
den Spænding, som opstaar i den bag
ved værende Luftsøjle. Ved Flyvning i 
større Højder og ved større Hastig
heder skal Opvarmningen af Luften I 
Kroppen forøges ved Hjælp af en 
Brænder, for derved at forøge Luftsøj
lens Udstrømningshastighed. 

Franske Atlanterhavsflyvebaade. 
Den franske Luftfartsindustri ligger 

ikke helt stille for Tiden. Der er nylig 
blevet færdigbygget en Atlanterhavs
flyvebaad Potez-SCAN 161, og nu med
deles der om Bygningen af to lignende 
store Luftfartøjer, S. E. 200 {tidligere 
Typebetegnelse Le O 49), paa Værfter
ne ved Marseille-Marignane. De har en 
Fuldvægt paa 66.000 kg, og er de stør
ste franske Flyvebaade, der er under: 
Bygning. Oprindelig var det Menin
gen at udstyre dem med seks luftkøle
de, 18-Cyl. Gnome P 18 Dobbeltstjerne
motorer; men då disse Motorer ikke 
kan faas for Tiden, skal der i Stedet 
for anvendes amerikanske Cyclone Mo-

torer paa 1500 HK. Firmaet, der er 
ved at bygge S. E. 200, ligger med Pro
jekter til Bygning af en Kæmpeflyve
baad, hvis Fuldvægt bliver 120 Tons. 

To danske Ambulance
Flyvemaskiner til Finland 

Den 27. Oktober startede to danske 
Flyvere, Kaptajn Michael Hansen fra 
Hærens Flyvertropper og Luftkaptajn 
E. Damm fra D. D. L., fra Københavns 
Lufthavn med henholdsvis en Desout
ter og en Fokker F. VII, som det dan
ske Røde Kors har foræret Røde Kors 
i Finland til Brug for Ambulancetrans
port. Flyvningen gik via Malmø og 
Stockholm til Helsingfors. Som Pas
sagerer medfulgte i Desoutteren Direk
tør H. Rosting fra Røde Kors, og i Fok• 
keren den herværende finske Minister 
Pajula med Frue og Dattersøn. 

Inden Hjemkomsten til Danmark fik 
Kaptajn Michael Hansen og Luftkap
tajn E. Damm overrakt den finske 
hvide Rose med Sværd. 

Foreningen Danske Flyvere nedlægger 
en Krans paa Frits Rasmussens 
Grav i Finland. 

Da de to Ambulanceflyvemaskiner 
blev overført til Finland medbragte de 
en Krans fra Danske Flyvere, som 
skulde lægges paa den dræbte danske 
Flyver Frits Rasmussens Grav. Frits 
Rasmussen er den eneste af de fire 
danske Flyvere, der mistede Livet un
der Vinterkrigen, som Jigger begravet 
i finsk Jord. Da Graven imidlertid be
finder sig ca. 300 km fra Helsingfors, 
var det ikke muligt at komme dertil 
under de nuværende Forhold, og af 
den Grund foregik Kransenedlæggel
sen ved den ukendte Flyvers Grav, 
hvorefter den finske Værnemagt se
nere bragte Kransen til Frits Rasmus
sens sidste Hvilested. Kaptajn Michael 
Hansen repræsenterede Danske Fly
vere, og Højtideligheden overværedes 
af Repræsentanter fra det finske Luft
vaaben og frra Marskal Mannerheims 
Stab. 

::~~t:""'• Instenteorsdtole 
der scestadt Wlsmnr 4 

M• Hlllnenbau , Elektrotecllnlk 
Leichtbau: Autobau • Fluguugbau 



SHELL 
Jiviation Service Verden over 

Telegram-Adr.: S h e 11 a Ir A/s DANSK SHELL Telefon: Central 9838 

Kampmannsgade 2 • SHELL-HUSET • København V. 

Den bedste O AVE til den 
FLYVEINTE RE SS ER EDE 

UNGDOM 

er den nye, store Bog: 

»MODELFL YVESPORT« 

Den er skrevet af Formanden for 
Dansk Modelflyver Union 

Sven Wiel Bang 

samt D. M. U.s Stiftere 

Per Weishaupt 
og 

Johs. Thinesen 

»MODELFL YVESPORT« 

Indeholder: 

FLYVETEORI: 
Aerodynamik-Stabilitet- Flyveegenskaber 

SVÆVEMODELLER: 
Selvkonstruktion • Bygning - Flyvning 

MOTORMODELLER: 
Selvkonstruktion • Bygning• Flyvning 

Desuden stort Afsnit om : 
Dansk og udenlandsk Modelllyvnlng 

Nationale og Internationale Love og Regler 
Nationale og Internationale Rekorder 

Profilkonstruktion og Tabeller til 18 Prolller 
Model-Fagudtryk paa Engelsk, Fransk, Tysk 

300 Sider Tekst - 24 Sider Tegninger 
16 Sider Fotografier 

PRIS Kr. 7.50 
Faas eller bestilles hos alle Boghandlere 

• eller hos F L YV's EKSPEDITION 
Vesterbrogade 60 

STEEN HASSELBALCHS FORLAG 

Sportsflyveklubben 

DE store Kursn:, som Klubben af
holder i LJerlingske Tidendes 

Kursus er n:il urligvis blevet stor Suc
ces. Der Yar overtegnet til de to plarl
lagte Hc ,d og mange maatte gaa for
gæves. Det kan dog som Trøst med
deles, at vi allerede nu arbejder paa at 
arrangere nye Kursus i Foraaret 1942 
for Kllheuhavnerne. 

Sammen med Kommandørkaptajn F. 
C. S. Bangshøll er vor Formand, Tra
fikassistent A. Ohrt, rejst ud paa en 
større Rejse til Provinsen for at til
rettelægge og forberede kommende 
Sportsflyver-Kursus i forskellige dan
ske Provinsbyer og søge Oprettelse 
af nye Klubber, hvor Interessen for 
dansk Flyvning har godtgjort, at der 
er Muligheder til Stede for at samle 
tilstrækkeligt flyveinteresserede. 

I Odense er man langt fremme med 
Forberedelserne, og der har allerede 
været afholdt flere betydende Møder 
om denne Sag. Esbjerg Flyveklub skal 
besøges, og i Viborg vil man søge at 
slaa det kommende Sportsflyverkur
sus sammen med et Arrangement med 
Aalborg Flyveklub. 

I Randers vil der ligeledes blive 
Propagandaarbejde, og i Aarhus, der 
ligesom Aalborg allerede har afholdt 
et vellykket Kursus for Sportsflyvere, 
ligger man i Forhandlinger med Sko
leautoriteterne om en direkte Tilslut
ning til Tanken om at gøre den dan
ske Ungdom >airminded<. 

Kaptajnløjtnant Dalbro har sørget 
for at Bornholm ogsaa kommer med, 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 

I Flyv•maekln•r, I Bll•r, I d•t h•I• taget over• 

alt, hvor en Motor arbelder Side om Sid• med 

et Radloanlæg, borteliminerer Bosch afskær• 

mede Tændrør og øvrige Afskærmnlngadale alle 

motoriske Foratyrrelaar. Ogaaa paa delta Om

raade yder Boach an Indsats, der ar anarkandl 

A/sMAGNETO 
JAGTVEJ 11111 KØBENHAVN N, 

Ganaralrepræaentant•r for 

ROB, BOSCH, G. m. b. H. • STUTTGART 

og Kursus er snart i Gang ogsaa i den
ne Del af Danmark. 

Sportsflyveklubben har atter bevist, 
at den tager sig af hele Danmarks 
Sports flyveinteresser. 
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:. ~Mercedes-Benz Flyvemotorer 
~-c· Jt, 

Interiør fra en af Monteringshallerne i Mercedes-Benz-Fabrikkcl'ne. 

AARENE efter Krigen 1914- 1918 
var en vanskelig Periode for den 

tyske Flyvemotorindustri, og de to sto
re Firmaer: Daimler-Motoren-Gesell
schaft i Stuttgart-Untertiirkheim og 
Benz & Cie. AG. i Mannheim, der var 
oprettede af den hurtige Benzinmotors 
Fædre, Gottlieb Daimler og Carl Benz, 
maatte nøjes med at bygge smaa 20 
HK. Motorer til Sportsflyvemaskiner. 
Men selv disse smaa Motorer viste sig 
at være overordentlig driftssikrn, og 
det bedste Bevis herpaa fik man, da 
den unge Sportsflyver, Friherre von 
Konig-Warthausen, fløj Jorden rundt 
med en 20 HK Mercedes-Benz tocylin
dret Motor. 

I Foraaret 1926 blev de to Firmaer, 
Daimler- og Benz-Fabrikerne, slaaet 
sammen til Daimler-Benz Akliengesell
schaf t, og derefter tog man paany fat 
paa at bygge store Motorer til Brug for 
Lufttrafiken. I Aarene 1927- 1932 
fremkom Daimler-Benz med en hel 
Række Forsøgstyper, og der blev ofret 
mange Penge og meget Arbejde paa at 
finde ~rem til en større, økonomisk og 
driftssikker Flyvemotor. Efter talrige 
Forsøg og et indgaaende Samarbejde 
mellem Fabriken og forskellige Myn 
digheder fremkom saa den ydedygtige 
Mercedes-Benz tolvcylindrede Flyve
motor >DB600«, der første Gang blev 
forevist Offentligheden ved det IV in
ternationale Flyvestævne i Ziirick i 
Juli 1937. Den deltog i den >interna
tionale Stigekonkurrence« og i den >In
ternationale Alperundflyvning for mi-
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litære Flyvemaskiner<, og µen hjalp 
med til en tysk Sejr. 

»DB600« 
Dengang nærede man andre Steder 

en udbredt Forkærlighed for den luft
kølede Stjernemotor, men i Modsæt
ning til denne varr >DB600< bygget 
som en vædskekølet Rækkemotor 
med to Rækker hængende Cylindre i 
V-Form. Naar man havde valgt denne 
Motortype, var det fordi en vædske
kølet Rækkemotor frembyder mindre 
Luftmodstand end en lige saa stærk 
luftkølet Stjernemotor, og det vilde 
navnlig være en Fordel ved de stadig 
stigende Flyvehastigheder. Til Trods 
for den store Hestekraftydelse paa ca. 
1000 HK, lykkedes det at holde Dimen
sionerne indenfor saadanne Grænser, 
at Motoren passede til Kroppens fo~·
holdsvis ringe Tværsnit, saaledes at 
Luftfartøjets Frontmodstand iklce øge
des efter Motorindbygningen. 

Anordningen - med de hængende 
Cylindre - den første Flyvemotor af 
denne Art havde Firmaet allerede 
fremstillet i 1911 - gjorde det muligt 
at bevare en saa smal Motorove1·del, at 
Udsynet for Flyveren i eenmotorede 
Luftfartøjer saa godt som slet ikke ge
neredes; det samme kan ikke siges om 
den luftkølede Stjernemotor. Navnlig 
for Jagernes Vedkommende betød det
te Punkt saa overordentlig meget. Men 
ogsaa for de fleremotorede Luftfar
tøjer, som havde Motorerne indbygget 
i Planerne, er Anoirdningen med de 

hængende Cylindre særlig fordelagtig, 
baade i aerodynamisk Henseende og 
med Henblik paa Tilsyn og Vedlige
holdelse. 

Ved Hjælp af en med Motoren orga
nisk sammenbygget Gearanordning 
bliver Propellens Omdrejningstal ned
sat til cirka det halve af Krumtappens, 
og ved de moderne Luftfartøjers store 
Hastigheder medfører det en mærk
bar Forbedring af Propelvirkningsgra
den. Ydermere kommer Propelakslen 
paa denne Maade til at sidde paa det 
aerodynamisk gunstigste Sted, nemlig 
lige midt i ~iotorens forreste Del. Gen
nem den nedgearede, hule P,ropelaksel 
kan man, uhindret af Propellens Om
drejninger, skyde i Flugtretningen 
med et Maskingevær eller en Automat
kanon, uden at have nødig at ty til 
en eller anden kompliceret Synkroni
ceringsanordning. Derved opnaar 
Rækkemotoren yderligere en Fordel 
frem for Stjernemotoren, hvor der 
ikke er nogen Mulighed for at kunne 
skyde igennem Propelakslen. 

At de Resultater, der blev opnaaet 
med >DB600« under Stævnet i Ziirich 
i 1937, ikke var nogen Tilfældighed, 
viste den følgende Tid, hvor den sam
me Motortype satte talrige Højde- og 
Hastighedsrekorder. I November 1937 
erobrede en Messerschmitt Jager med 
en Mercedes-Benz >DB600« Hastig
hedsrekorden for Landflyvemaskiner 
ved at flyve 611 km/T. Et halvt Aar 
senere, i Juni 1938, blev Rekorden 
slaaet af Generaloberst U det, som med 
en Heinkel-Jager, udstyret med en 
>DB600<, opnaaede 634 km/T. Samme 
Maaned satte det største, tyske Land
trafikluftfartøj, >den store Dessauer«, 
udstyret med fire :>Dl3600«, lo nye, in
ternationale Højderekorder, idet det 
med 5000 kg Nyttelast naaede 9312 m, 
og med 10.000 kg Nyttelast kom op i 
7242 m. 

Indsprøjtningsmotoren 
»DB 601« 

Paa Grundlag af de Erfaringer, man 
i Mellemtiden indhøstede med Typen 
>DB600«, udvikledes den stærkere og 
forbedrede Type >DB60h, der stort 
set ligner sin Forgænger, men som af
viger fra denne paa følgende tre vig
tige Punkter: 1) direkte Brændslof
indsprøjtning i Stedet for Karburator, 
2) Overladeren bliver ikke drevet me
kanisk, men ved en hydraulisk Tilkob
ling, og 3) Udnyttelse af Udstodsgas
sens Energi. 

Paa Indsprøjtningsmotoren >DB601« 
føres Brændstoffet under højt Tryk 
gennem en Dyse direkte ind i For-
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brændingsrummet, hvor Luftblandin
gen finder Sted. Paa den Maade kan 
man tilføre hvelr ·enkelt Cylinder den 
nøje tilmaalte Brændstofmængde pr. 
Arbejdsslag. Dette kan ikke lade sig 
gøre med Karburator-Motoren, fordi 
et fælles Indsugningsrør føder flere 
Cylindrl!. Dertil kommer endvidere at 
der opnaas en bed,re Udskylning' af 
Forbrændingsrummet som Følge af 
den Luft, der presses ind af Overlade
ren. Derved har >DB601< en særlig 
blød og regelmæssig Gang og en eqe
staaende Reguleringsevne ved alle Om
drejningstal. 

Da Indsprøjtningssystemet er fuld
stændig lukket og altid kun er fyldt 
med Brændstof, arbejder det med sam
me Paalidelighed uanset Flyvestilling, 
Højde og Vejrforhold. Messerschmilt Me 110 med 2 Mercedes-Benz Motorer ,DB601«. 

Den ideelle Overladningsanordning 
bør være saaledes indrettet, at Over
laderen i de forskellige Flyvehøjder 
netop løber saa hurtigt, som der svarer 
til Luftens Tæthed i den paagældende 
Højde, for derigennem at kunne yde 
det nødvendige Tryk til Vedligeholdel
se af fuld Motorydelse. I Mercedes
Benz >DB601« er dette blevet opnaaet 
ved Anvendelse af en hydraulisk 
Kobling, der betjenes af en barome
brisk styret Oliepumpeanordning. Jo 
større Oliemængde, der tilføres denne 
Kobling, desto større bliver Overlade
rens Omdrejningstal. Først naar Moto
ren naar op paa sin største Ydelse, har 
Overladeren naaet sit fulde Omdrej
ningstal. I de lavere Højder yder Over
laderen kun saa meget, som der netop 
kræves for at vedligeholde det Tryk, 
der svarer til den paagældende Højde. 
Denne Reguleringsmaade er baade den 
mest økonomiske og den, der skanner 
Motoren bedst, og det skyldes den, at 

, DB601« er i Besiddelse af en over
ordentlig god Stigeevne, helt op til 
10.000 Meter og derover. 

~D8601« 
sætter Hastighedsrekord. 

De kraftige Flyvemotores Udstøds
gas rummer som bekendt betydelige 
Energimængder, der ved store Flyve
hastigheder og i store Højder kan ud
nyttes til en Forøgelse af Hastigheden, 
ved Hjælp af særligt formede Tilbage
støds-Dyser. Dette er udnyttet paa en 
særlig virkningsfuld Maade ved , DB-
601«-Rækkemotoren, og de opnaaede 
Resultater er meget tilfredsstillende. 
En lignende Udnyttelse af Udstødsgas
sen er ikke mulig med en Stjerne
motor. 

For at give en kortfattet Sammenlig
ning mellem de to Daimler-Benz Mo
tortyper kan man sige, at , DB601 « i 
Forhold til sin Forgænger , DB600« 

Dornier Do 215 med Mercedes-Benz Motorer >DB601«. 

har en større Start- og Højdeydelse, 
mindre, specifik Brændstofforbrug, 
forbedret Elasticitet og Regulerings
evne ved alle Omdrejningstal samt en 
større Sikkerhed mod Brand- og Over
isningsfare. De Rekorder, som ,DB600« 
indledede med at ætte i November 
1937, blev fortsat af , DB601« i For
aaret 1939, og de kronedes med Op
naaelse af den absolutte Verdens
rekoird for Hastighedsflyvning. Den 
30. Marts 1939 bragte en Heinkel
J ager, udstyret med en Mercedes-Benz 
>DB601 «, Rekorden op paa 746,6 km/T, 
og en Maaned efter blev denne Ydelse 
slaaet, idet en Messerschmitt-Jager, 
der ligeledes var udstyret med en Mer
cedes-Benz >DB601 «, under officiel 
Kontrol opnaaede en Flyvehastighed 
paa 755,11 km/T. Denne Rekord er 
endnu ikke blevet slaaet. 

Er De Medlem af 
Aeronautisk Selskab? 

Udsendelsen af Aeronautisk Selskabs 
smukke Brochure til ca. 2000 danske 

Firmaer og Privatpersoner med Opfor
dring til Indmeldelse i Selskabet har givet 

gode Resultater, der er indtil nu indmeldt 

ca. 100 Private og 35 Firmaer; men der 
er Brug far mange flere Medlemmer, der

som Selskabet med Kraft skal kunne løse 
dels de Opgaver, der vil komme, og dels 

de, som allerede foreligger. 

Derfor: Er De ikke Medlem af Det Kgl. 
Danske Aeronautiske Selskab, ellers meld 

Dem ind! Er De Medlem, indmeld saa 

en af Deres Bekendte! Jo flere Medlem

mer Selskabet f aar, desto flere Opgaver 

kan der løses. 
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En interessant Aften i Det Kgl. Danske 
Aeronautiske Selskab 

Foredraget den 24. November. 

FOR en stor Skare af Selskabets 
Medlemmer og talrige Indbudte 

fortalte Trafikminister, Civilingeniør 
Gunnar Larsen om ~Retningslinierne 
for dansk Luftfarts Fremtid«. Luftfar
ten bliver Fremtidens Trafikmiddel, 
sagde Ministeren i sin Indledning, 
bl. a. fordi den efter Krigen med kort 
Varsel kan sættes ind paa Løsning af 
sine Opgaver, og derefter fulgte en 
Redegørelse fro den danske Trafik
flyvnings Muligheder. 

Københavns Lufthavn ligger godt 
som Krydsningssted for Skandinavien, 
og der foreligger Planer til en slorre 
Udvidelse og Udbygning af Lufthav
nen, omfattende en Forøgelse af Lan
dingsaorealet til sa. 1600 X 1800 m, 
Anlæg af 4 permanente Startbaner, 
Opførelse af en Værksledshangar, Ga
rageanlæg, mindre Hangarer til priva
te Luftfartøjer samt Anlæggelse af en 
ny Tilkørselsvej til Lufthavnen. I For
bindelse med Lufthavnens Udbygning 
vil del være ønskeligt at skaffe Sports
flyvningen sin egen Flyveplads. 

Det Danske Luftfartselskab staar 
veludrustet til at møde Kravet om en 
stærk forøget Lufttrafik; Rammerne 
for en Udvidelse er til Stede, og det 
har en opsparet Kapital til Anskaffel
se af mindst to store Luftfartøjer. De 
Opgaver, der vil foreligge, og som er 
af Interesse for det danske Erhvervs
liv, er følgende: 

Ruter til Oslo, Stockholm med even
tuel Videreføring til Helsingfors. 

København- Amsterdam- London og 
Ruter direkte til London og Paris. 

Ruter over Tyskland med Forbin
delser videre til Italien og Balkan
landene. 

København- Hamburg og eventuelt 
videre til Ruhromraadet. Forbindelsen 
til Berlin bør bibeholdes og helst med 
Fortsættelse til Miinchen og Italien. 

København- Danzig med Forbindel
ser til Rusland og mod Syd til Athen 
er ogsaa en af de kommende Opgaver. 

Indenfor Landets egne Grænser 
var der Luftforbindelserne til Rønne, 
Aalborg og Esbjerg, hvortil ogsaa Aar
hus og Odense vilde blive tilsluttet. 

Og saa var der de store transkon
tinentale Ruter, hvor D.D.L. allerede 
for Sommeren 1940 havde planlagt 6 
til 8 Prøveflyvninger, der skulde gaa 
fra Bergen via Irland, New Foundland 
til New York, en Distance paa 6095 
km.-

Ministeren sluttede sit Foredrag 
med at nævne, at Privatflyvningen li
geledes vil gaa en stor Fremtid i 
!\[øde, og at Svæveflyvningen og Mo
delflyvningen var betydningsfulde 
Led i Arbejdet paa at skabe Interesse 
for Flyvningen. 

Det interessante Foredrag hilstes 
med stærkt Bifald. 

Foredraget i Danske Flyvere d. 4. Novbr. 
"'[X)R en tætfyldt Sal i Officersfor
_r eningens Selskabslokaler foreviste 
Civilingeniør Jørgen Saxild Filmen om 
Kampsax' Anlæg af den transiranske 
Jernbane. 

De danske Ingeniørers Indsats ude 
i Verden er ikke af ny Dato, sagde In
geniør Saxild i sin Indledning, de første 
Skridt blev gjort i Begyndelsen af det 
te Aarhundrede med Anlæg af Jern
baner og Broer i Sverrig. I 1906 hav
de Christiani & Nielsen travlt i Tysk
land, og i Rusland blev der udført be
tydelige Anlæg af flere danske Fir
maer. Senere udvidedes Arbejdsfeltet 
til de baltiske Lande og Polen, og et af 
de største Arbejder var Højgaard & 
Schultz' Anlæg af Gdynias Havn i 1924 
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- 1941. Det var oprindelig et Fisker
leje paa 200 Indbyggere, og nu kan det 
med Hensyn til Godsmængde og Tra
fik tage Konkurrencen op med l{øben
havns Havn. I England er der i Dag 
en halv Snes danske Ingeniørfirmaer. 
Paa Kontinentet har danske Ingeniører 
i Holland bygget den store Maas-Tun
nel, der endnu ikke var færdig, da Kri
gen brød ind over Landet. Tunnellen 
laa midt i Kampzonen, og kun ved en 
dansk Ingeniørs heltemodige Optræ
den midt i Kugleregnen frelstes det 
store Arbejde fra Ødelæggelse. 

I Frankrig og Portugal er der bygget 
Havne, Dæmningsanlæg og Fabriker; i 
Ægypten, Tunis, Algier, Marokko og 
Kaplandet har der været udført store 

Havnearbejder, og det samme har væ
ret Tilfældet i Siam. Hollandsk Indien 
og Sydamerika er mægtige Tumleplad
ser for danske Ingeniørers Initiativ, og 
i De Forenede Stater sidder danske 
Ingeniører i Spidsen for mange store 
Firmaer. 

Det store Eventyr har dans'ke Inge
niører oplevet i Iran ved Bygningen af 
den transiranske Jernbane fra det kas
piske Hav til den persiske Bugt, og her 
har Firmaet Kampsax gjort sin store 
Indsats. 1400 Kilometer Jernbane gen
nem det vanskeligste Terræn skulde 
bygges i Løbet af seks Aar, og otte 
l\Iaaneder før Tiden stod hele An
læget fikst og færdigt. 

Derefter kørtes en enestaaende god 
Film, der viste det gamle Eventyrland 
- og det danske Firma Kampsax' væl
dige Ingeniørarbejde. Den ypperlige 
Film var optaget uf ~l\linerva«, og den 
blev forevist af en af Firmaets lo Inde
havere, Direktør I. Boisen, der selv 
havde været Mester for Filmens Op
tagelse. 

Det var en fortræffelig Aften, og de 
mange Tilhorere takkede Civilingeniør 
Saxild for den store Oplevelse med et 
langvarigt Bifald. 

Nye Medlemmer i 
Det Kgl. Danske Aeronau
tiske Selskab 

Personlige Medlemmer. 

Tømrermester & Entreprenør Chri
stian Christensen. Direktør Hugo Wol
hardt. Direktør, Ingeniør 0. Christi
ansen. Kontorchef Vilh. Olzen. Skibs
reder Axel Kampen. Grosserer U. Mo
zart-Hansen. Direktor Holger Hirsch
sprung, Direktør Philip Mik-Meyer. Di
rektør A. Rovsing Olsen. Direktør Johs. 
Wærum. Direktør Aug. Clausen. Direk
tør L. Elsass. Civilingeniør L. Hostrup 
Pedersen. Direktør K. S. Sthyr. Fabri
kant Knud Neye. Grosserer K. Kiefer. 
Landsretssagfører Ingeborg Hansen. 
Skibsmægler Harry Resmann. Lands
retssagfører Hermod Lannung. Inge
niør Ernst Frantzen. Landsretssag
fører G. Unmack. Direktør Adam B. 
Bendix. Grosserer P. Dahlgaard. Skibs
reder H. A. Hansen. Ingeniør E. Hel
weg-.Tørgensen. Direktør W. Hj. Schaef
fer. Direktør Rich. Steffensen. Admiral
inde A. Godfred-Hansen. Apoteker Rink. 
Overpræsident J. Biilow. Landsrets
sagfører Otto Wilhjelm. Civilingeniør 
M. Vogel-Jørgensen. Fabrikant C. H. 
Aggerbeck. Direktør E. Kjeldsen. Inge-



Det 

hurtigt udløsende 

Lukketøj 
»ASKANIA« 

FLYVE INSTRUMENTER 

paa 
Man maa Ikke glemme, at Flyverens Ansvar er 
stort. Han maa derfor I Kampen mod Vejrliget 
kunne stole ubetinget paa sine Instrumenter. 

AUTOFLUG
FALDSKÆRME 

Hvor meget større maa derfor Ikke den Fabriks 
Ansvar være, som leverer ham disse Apparater. 

For »Askanla« Flyveinstrumenter og Kursstyring 
overtager vi gerne dette Ansvar, thi vore høJt
udvlklede Instrumenter nyder Verdensry. 

Generalreprzsentant: 
A. B, C. HANSEN COMP. A/S 
VESTERBROGADE I, KØBENHAVN V. 

frigør ved et Greb Flyve

ren fra Skærmrog Sele. 

(Tysk Rigspatent.) 

AUTDFLUG BERLIN-
INH.GERHARDSEDLMAYR TEMPELHOF 

niør D. Wendt. Direktør Erik Pugh. 
Grasserer Emil C. Brønnum. Grasserer 
Rudolph Schmidt. Overretssagfører C. 
B. Ingwersen. Overretssagfører Tetens. 
Direktør Mads Gad. Direktør E. Wei
nold. Direktør Kai Nielsen. Direktør 
H. Hylen. Direktør Gerh. Boesen. Gras
serer Aage M. Christensen. Direktør J. 
Nørregaard. Direktør Thorkild Jun
cker. Niels Juncker. Direktør Johs. 
F. la Cour. Direktør Stig Møller. Ci
vilingeniør W. Morsing-Larsen. Kon
sul N. J. Haustirup. Direktør Ed. Han
sen. Fabrikant H. F. Waldorff: Direk
tør Parkov. Købmand Im. Løvschel. 
Direktør Ejler Jørgensen. Skibsreder 
Willie C. K. Hansen. Grasserer Holger 
Warburg. Forstander Reinholdt. Direk
tø"r Aage Munksgaard. Grasserer F. A. 
Jensen. Grasserer Carsten Petersen. 
Ingeniør E. Grosell. Fabrikant Oscar 
Svejgaard. Sekretær K. Willumsen. 
Højesteretssagfører Poul Jacobsen. Di
rektør Joh. Bruhn. Frascati. Konsul F. 
L. Viltoft. Grasserer Frithjoff Eland. 
Direktør Oscar Wandschneider. Direk
tør Sv. Kokfelt. Ingeniør Harry Schrø
der. Kontorchef W. E. Wilhelmsen. 
Thorolf Møller. Direktør Edv. Lille
lund. Købmand N. C. Thøgersen. Di
rektør C. F. Lemvigh-Milller. Direktør 
Fr. Sander. Overretssagfører Chr. He-

de. Grasserer Aage Holck. Ingeniør
husets Restaurant & Selskabslokaler. 
Grasserer Sv. S. Fredholm. Grasserer 
Henry Hansen. Direktør J. H. Jørgen
sen. Bogholder S. Deleuran Nielsen. 

Livsvarige Medlemmer. 

Grasserer 0. Willer Petersen. Fa
brikant H. Lundbeck. Ingeniør H. Pen
hardt-Hansen. Direktør Tage Nielsen. 
Fabrikant Svend Bergsøe. Direktør Per 
Rønberg. Direktør cand. polit. C. C. 
Jernet. Grasserer Hans Muus. Direktør 
G. Bruun. Dampskibs-Aktieselskab'~t 
>Progress«. 

Firmamedlemmer. 

Redaktør A. Schiøttz-Christensen. 
AJS. Nakskov Skibsværft. A/S. N. A. 
Christensen & Co. Simonsen & Niel
sen A/S. AIS Dansk Cement Central. 
R. Færch. American Tobacco Co. A/S. 
The Texas Company A/S. A/S Dansk 
Rør- & Sanitets Kompagni. Fyens Dis
conto Kasse. A/S Atlas Maskinfabrik. 
A/S Nordisk Kabel- & Tiraadfabriker. 
A/S De Danske Spritfabriker, Køben
havn. AJS De Danske Spritfabriker, 
Aalborg.· Kampmann, Kierulff & Saxild 
A,IS. KKKK Olie A/S. Dansk Alumi
nium Industri A/S. 

GAVE BØGER 
for Modelflyvere, - Svæveflyvere -

og alle Flyveinteresserede 

Modelflyvesport 

Sven Wiel Bang, Johs. Thinesen og 
Per Welshaupt Kr. 7.50 

Der Segelflug lm Wettbewerb 
der Volker 

Hubert Zuerl Kr. 13.00 

Die Luftmåchte der Welt 

Smukt Billedværk med de forskel
lige Landes Flyvemasklntyper 

Heftet Kr. 7.75, indb. i Lærred Kr. 9.75 

Die Deutsche Luftwaffe 

Samme Udstyr som ovenstaaende. 
Skildrer det tyske Luftvaaben 

Heftet Kr. 7.75, indb. i Lærred Kr, 9.75 

Der deutsche Flugsport 

Skildrer I Billeder Flyvningen som 
Sport: Modelflyvning, Svæveflyv
ning og Sportsflyvning 

Heftet Kr. 7.75 

.FLYV•s EKSPEDITION, Vesterbrogade 60, Kbhvn. V. 
Udenlandske Bøger forskrives paa hurtigste Maade 
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FLYVNINGENS BØGER 
»Flyvere l Natten«, af Antoine de Saint 

Exupery. Jespersen og Pios Forlag. 128 
Sider. Kr. 4,50. 

Hvis Ruteflyvemaskinen med Fordel 
skal kunne konkurrere med de jordbundne 
Befordringsmidler, saa kan den ikke ligge 
stille om Natten, medens Toget og Dampe
ren haster afsted. Der maa flyves hele 
Døgnet rundt, snafremt Luftens Fartøj 
skal hævde sin Overlegenhed. Dertil naae
de man ogsan i Aarene før Krigen; men 
ikke uden langvarig og dyrekøbt Erfaring. 

I •Flyvere om Natten« fortæller Saint 
Exupery om de forste Natflyvninger paa 
de store oversøiske Luftruter, og han 
gør det paa en straalende Maade. Digteren 
og Flyveren skildrer, hvad der foregaar 
ikke blot i Luften, men ogsaa i !\ferme
sket, naar der maa kæmpes mod Elemen
ternes Rasen for at faa Luftposten bragt 
frem i rette Tid. Den franske Luftforbin
delse mellem Europa og Sydamerika, hvor 
den forgrenede sig til Patagonien mod Syd 
og over de vældige Andesbjerge mod Vest, 
var et storslaaet Værk, hvis stadige Triv
sel i højeste Grad var betinget af de en
kelte Personers Pligtfølelse og Offervillie. 
Intet Led i !{æden maalte svigte, alle 
maatte gøre deres Pligt - til det. aller
yderste. Natflyvningen paa Strækningerne 
var et Forsøg; mange havde advaret imod 
det; alligevel havde man forsøgt det - og 
derfor maatte det ikke slaa fejl. Det vilde 
have været et Nederlag for den fremstor
mende Lufttrafik. Men Eksperimentet 
stod sin Prøve; de dristige sejrede - og 
Lufttrafiken kunde føje et nyt Blad til 
sin Lavrbærkrans. 

Det er en Bog, der vil blive læst - og 
som vil blive staaende i Flyvningens Hi
storie. 

* 
»Kampfteehnik« af Oberstløjtnant Heinz 

Greiner. Forlag: l\Iittler & Sohn, Berlin. 
108 Sider. RM. 3,80. 

I Forordet skriver Forfatteren: >Hvis 
Taktiken behandler, h v a d der slrnl fore
tages, saa siger >Kampfteclmik< hvor -
1 ede s det skal gøres •, og derefter brin
ger han indenfor Rammerne af den for
stærkede Infanteribatnillon 11 forskellige 
kamptekniske Opgaver og forklarer, hvor
dan de bedst kan løses. Forfatteren er en 
krigsvant !\land, og det er Krigens- Erfa
ringer, der ligger til Grund for hans kamp
tekniske Studier. Bogen er ledsaget af 
flere Skitser. 

* 
»DER SEGELFLUG 11\1 WETTBEWERB 

DER VOLKER«. 
Hubert Zuerl, en lysk Svæveflyver, har 

for nylig hos E. S. Miltler & Sohn, Ber
lin, udgivet en meget interessant Bog om 
Svæveflyvning. 

Hubert Zuerl har faaet den glimrende 
Ide at indbyde de ledende Svæveflyvere 
fra en lang Række Lande til kort og 
klart at skrive Svæveflyvningens Historie 
i deres respektive Hjemlande. 

Resultatet er en Bog paa et Par Hun
drede Sider, smukt illustreret med Bille
der fra de fleste af de 20 Lande, der har 
ydet deres Bidrag til den. 

Det er - blot for at nævne et Par 
Eksempler - interessant at se, hvorledes 
de i Japan anvende·r Okser til at slæbe 
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Svæveplanerne op til Startstederne, eller 
hvordan der et andet Sted startes fra en 
Kraterrand. Der er dejlige Billeder fra 
Alperne, hvor de bruger praktiske Slæder 
og Svævebaner for at bringe Svæveplaner
ne op til de øverste Startbaner f. Eks. 
paa Jungfrau. Der er Bileder fra den li
byske Ørken, U.S.A., Argentina, Norden 
o. s. v. o. s. v. 

Bogen er spækket med interessante sta
tistiske Oplysninger, og man faar et glim
rende Indtryk af, hvordan Svæveflyvnin
gen har bredt sig fra sit Hjemland, Tysk
land, hvor den endnu i Dag staar højest, 
ud over hele Verden, og hvordan de i næ
sten alle Lande har maattet kæmpe med 
de samme Begyndervanskeligheder: 
Manglende Forstaaelse hos Myndigheder
ne og deraf følgende daarlige økonomiske 
Kaar. 

Fra Danmark har afdøde Løjtnant 
Fritz Rasmussen skrevet et Bidrag, der 
desværre maatte blive et af de mindst 
omfattende, fordi vi er et af de Lande, 
der er længst tilbage •i Udviklingen. 

Bogen vil imidlertid være en kærkom
men Gave for enhver Svæveflyver og 
burde kendes af alle f 1 y v e i n t e r e s
s e r e d e i det hele taget. 

Den aflægger tydeligt Vidnesbyrd om, 
hvad der kræves af Idealisme, Arbejde og 
Offervilje for at drive det til noget inden
for Svæveflyvningen, en af de mest al
sidige og udviklende Former for Sport, 
der findes. Harriet Ferslev. 

* 
»Postflyveren«, af Antoine de Saint Exu

pery. Carit Andersens Forlag. 119 Sider. 
Frankrig-Vestafrika-Sydamerika, fra 

Toulouse til Buenos Aires, Tusinder af 
Kilometer over øde, ubeboede Egne - det 
er den vældige Distance, som Air France's 
Flyvere maatte igennem med Posten paa 
en af Verdens længste Luftruter. I de 
første Aar, Ruten blev gennemfløjet, var 
hver eneste Flyvning en risikabel Færd, 
hvor Besætningen ikke blot maatte kæm
pe med genstridige Vejrforhold; men hvor 
de ogsaa under hver eneste Noellanding 
\'ar udsat for at blive overfaldet af de 
krigerske Indfødte. Det var en farefuld 
og spændende Tilværelse for Flyverne, 
Telegrafisterne og Mekanikerne - og 
Saint Exupery kender til det. Han har 
selv været Flyver paa Ruten i de første 
vanskelige Aar, da hver eneste Flyvning 
var en Bedrift. Og han har Digterens 
medfødte Gave til at skildre de Vilkaar, 
hvorunder Flyverne færdes. 

I •Postflyveren • giver han paa en blæn
dende Maade Læseren et Indblik i Luft
havets Erobring over den vestlige Del af 
Afrika, paa Strækningen fra Casablanca 
over det øde franske og portugisiske Vest
afrika til Dakar. Man lærer Flyvernes -
og Stationschefernes - Bekymringer at 
kende, og aner deres spændende Oplevel
ser. En lille Kærlighedshistorie, der er 
indflettet, vil sikkert ogsaa interessere 
danske Læsere. 

* 
l\lodelflyvesport, af Sven Wiel Bang, 

Johs. Thinesen og Per Weishaupt. Steen 
Hasselbalchs Forlag. 

Endelig har Modelflyverne faaet den 
Bog, de har savnet saa længe. Bogen, der 

fortæller alt om Modelflyvningen, baade 
om Bygning af Modeller, om Organisering 
af Klubber, om Aerodynamikken, kort 
sagt alt om Modelflyvning. 

Det er en virkelig Haandbog, de tre 
Forfattere her har skænket de danske Mo
delflyvere, vi har ganske vist før hal'I 
Bøger om Modelflyvning, men ingen, der 
giver saa udtømmende Besked om allr 
Spørgsmaal; med denne Bog i Haanden 
er enhver Modelflyver, enten han er Be
gynder eller Helbefaren, godt hjulpet. 

Overskueligheden er god. Bogen er ind
delt i fire Afsnit og et Stikordsregister, 
ikke mindst det sidste gør, at man med 
Lethed finder, hvad man har Brug for; 
desuden er der el udmærket Illustrations
materiale af saavel Tegninger som Foto
grafier. 

I første Del af Bogens over 300 Sider 
er Teorien behandlet. Den omhandler ho
vedsagelig de almindeligt kendte Begreber 
som Stabilitet, klare Definitioner af Plan
korde, Indfalds- og Indstillingsvinkel 
o. s. v. Enkelte nyere Ting, som f. Eks. 
Spiralstabilitet, er medtaget. 

Bogens anden Del er helliget Svævemo
dellerne. Her behandles baade Konstruk 
tion, Bygning og Flyvning med dis~e :\lo
deller. Endvidere handler et Par Afsnit 
om nyere Ting, som automatisk Klapsty
ring, Bremseklapper o. a. Endelig be
mærker man her en god Definition paa 
Tilspidsningsforholdet ved trapezformede 
Planer. 

I tredie Del gives værdifulde l{onstruk
tionsregler for Motormodeller, og som 
Eksempel gennemgaas omhyggeligt Kon
struktion og Bygning af en Model i 
Klasse 2. 

Fjerde Del er helliget Historien, her
under ogsaa Dansk Modelflyvnings Histo
rie, nationale og internationale Rekorder 
og •lidt om F. A. I. og Code Sportif «. Det 
sidste Afsnit er særlig interessant, idet det 
giver Oplysninger om, hvordan man kan 
sætte Verdensrekorder og om •de inter
nationale Certifikater« (svarende til vore 
•Eliteprøver•), Ting, som de danske Mo
delflyvere tidligere har vidst yderst lidt 
om. Endvidere indeholder fjerde Del Ta
beller over en Snes af de mest brugte Pro
filer samt en Modelflyver-Ordliste pau 
de tre Hovedsprog. Oven paa den megen 
boglige Lærdom følger 16 Sider fortræffe
lige Fotografier af Modeller. De vil sik
kert give Begynderen ekstra Blod paa 
Tanden og faa den ældre Modelflyver til 
at mindes glade Timer i Marken. 

Om Formlerne og de fremsatte Teorier 
er rigtige, har der ikke været Lejlighed til 
nøjere at gennemprøve, men de tre For
fatteres Navne borger forhaabentlig for , 
at de kan staa for en nøjere Prøvelse. 

Vi kan dog ikke slutte Omtalen af d1!n 
ellers udmærkede Bog uden at dryppe lidt 
Malurt i Glædesbægeret: hvorfor skal vi 
have det udanske Ord F 1 y i Stedet for 
det af alle Instanser anerkendte F I y v e
m ask i n e ? De faa Bogstaver, der skal 
til for at skrive Ordet rigtigt, burde ikke 
afskrække Forfatterne, og det forvirrer 
blot Begreberne for Begynderen eller den 
mindre kyndige Modelflyver. Naar • alle 
andre, der har med Flyvning at gøre, kan 
bruge de een Gang vedtagne Udtryk, bør 
Modelflyverne ogsaa gøre det. 

Men med denne Indvending slutter vi 
og anbefaler iøvrigt Bogen til alle Model
flyvere, Julegaven til dem behøver man 
ikke at spekulere paa, det skal være M o
delflyvesport. 
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Svæveplan med Hjælpemotor 
\ 

Motorsvæveplanet C 10. Paa Billedet i Midten er Propellen ned{ ældet, paa de 
· andre to Billeder er den slaaet ud til Start. 

f ... ~:-~ -::_;.;;!'.~ 

F REMSTILLINGEN af et Svæveplan 
med Hjælpemotor har voldt Svæve

plankonstruktører i mange Lande et stort 
Hovedbrud. Maalet skulde jo gerne være 
et Svæveplan med Hjælpemotor, hvor Svæ
veplanet, trods Indbygningen af Motoren, 
helst ikke skulde miste nogen af sine 
Svæveflyveegenskaber. Hidtil kan dette 
siges ikke at være naaet helt, idet Indbyg
ningen af Motoren og Propellerne i de 
fleste Tilfælde har frembragt saa megen 
Luftmodstand, at dettes Svæveegenskaber 
i væsentlig Grad er forringede. Et virke
ligt Fremskridt paa Omraadet er det for
nylig i Tyskland fremkomne Motorsvæve
plan •ClO• , fremstillet af FAG (Flugtech
nische Arbeitsgemeinschaft an der Staat
lichen Akademie fiir Technik zu Chem
nitz). 

I Udseendet ligner •ClO• et almindeligt 
Svæveplan, kun naar Motoren er i Gang 
ses Propellen, ellers er denne klappet ind 
langs Bommen, der bærer Haleorganerne. 
Motoren, en 2 Cylindret 18 HK •Krober 
M4c er helt indbygget i Kroppens Vingctil
slutninger, og for at spare Vægt er Motoren 
og Motorophængningen indgaaet som et 
Led i Forkroppens Staalrørskonstruktion. 
Over Staalrørskonstruktionen er der truk
ket Trælister, som igen er beklædt med 
Lærred, dog er der i Motorens Nærhed 
anvendt Dural. Køleluften til Motoren le-

des ind gennem en Sprække paa Under
siden af Planet og ledes ud paa Over
siden. 

Da Propellen roterer omkring den 
fritbærende Bom, har man uden Besvær 
kunnet anvende en stor sandan, for at op
naa den største Virkningsgrad. Diamete
ren er 1,7 m til Trods for, at Kroppens 
største Højde kun er 1,3 m. Propellen er 
gearet ( l :2,08) og drives fra Motoren ved 
Kileremme. Bommen bestaar dels af et 
Staalrør paa 100 mm Diameter, der sam
tidig tjener somt Leje for Propellen, og 
for dennes Kileremstræk, dels af et Finer
ror paa 300 mm største Diameter, der 
bærer Stabilisator, Højde- og Sideror. Pro
pelbladene, der uafhængige af hinanden, 
er fastgjort til et Leje paa Propelaksen, 
lægger sig automatisk ved Hjælp af Luft
strømmen, ned langs den medroterende 
Propelhætte, naar Motoren standses. Skal 
Motoren atter startes, rejses Propelbla
dene atter ud ved Hjælp af Centrifugal
kraften. En storartet Løsning paa et me
get omdiskuteret Problem. Systemet har 
vist sig at være yderst tilfredsstillende, og 
giver en absolut vibrationsfri Gang. Un
der Flyvning kan Motoren starte~ ved al 
Flyveren trækker i et Starthaandtag, der 
er anbragt mellem Si<lerorspedalerne. 

,C 10< har ved indgaaende Forsøg vist 
, sig at være i Besiddelse af fremragende 

Motorsvæveplanet C 10. Til venstre: Snit af Propellens Anbringelse. 
Til højre: Den sammenfoldede Propel. 
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Flyveegenskaber, bande under Motor
saavel som under Svæveflyvning. Motoren 
er prøvestartet i saavel større Højde (1800 
m) som ved Jorden, og har hele Tiden vir
ket upaaklageligt. •ClO • er i Stand til ved 
egen Motorkraft at starte fra Jorden, og 
dens Motorpræstationer er: 

Største Hastighed 150 km/ T. 
Marschhastighcd 130 km/ T. 
Landingshastighed 58 km/ T. 
Stigeevne ved Jorden 1,9 m/ Sek. 
Flyvetid m. Motor 3 Timer. 

Dets Svæveflyvepræstationer er: 
Bedste Glidetal 1 :22 ved 85 km/ T. 
Synkehastighed 0,85 m / Sek. ved 65 

km/ T. 

Dets øvrige Data er: 
Spændvidde 12,5 m, 
Længde 6,6 m, 
Planbelastning 25 kg/ m2

, 

Sideforhold 1 :13, 
Tornvægt 200 kg og 
Flyvevægt 300 kg. 

Svævef.lyvernyt 
I det første Halvaar Svæveflyverlejren 

paa Alleberg har bestaaet, har der del
taget omtrent 200 Elever i Undervisningen, 
og Resultatet er blevet: 

93 • A•, 24 •B•, 37 •C • og 5 •Sølv C< 
Svæveflyvercertifikater. 

Den tidligere Flyverleder i Aalborg 
Lufthavn, Løjtn. A. C. Petersen, har i 
Fornaret deltaget i et Svæveflfyverkursus 
i Tyskland. Løjln. A. C. Petersen har i 
den Anledning sendt >Dansk Svæveflyver 
Union •s Formand, Kapt. H. H. Nielsen, et 
begejstret Brev, hvori han tilsiger Unionen 
sin Støtte. 

FLYVERTROPPERNES 
SOLDATERFORENING 

Formand: l{obmond Chr. Smorum, 
Jonstrupvej, pr. Ballerup, Tclf. Muulov 344. 

Uasserer: Maskinarbejder E<lm l\lclscn, 
Statholder,·ej 2, N. V. , Postg iro 23856. 

DEN 1. November afholdt Forenin• 
gen Medlemsaften i Berejstes Hus, 

Emiliegade 7. 
I Betragtning af at det var Sæsonens 

første Møde var Tilslutningen god. 
Man drøftede forskellige Ting vedrø
rende Foreningens Opgaver og benyt• 
tede Etablissementets 2 udmærkedi! 
Keglebaner og 3 store Billard. Atte• 
nen sluttede med fælles Smorrehr.Øds
bord. 

Den 30. November afholdtes fei'• 
rænsport fra Skovløberstedet >Stude• 
krogene i Jonstrupvang. Leder og 
Dommer var Officiant 0. Christensen , 

Terrænsporten vil blive fortsat tlefi 
sidste Søndag i hver Maaned. 

Det næste Medlemsmøde bliver Ons
dag den 10. Dec. Kl. 20, ligeledes i 
Berejstes Hus. Officiant O. Christen
sen taler om >Idrættens Betydning«. 



Fra Dansk Svæveftyver Union 

Deponering 
af Godkendelsesbeviser 

F ØLGENDE Godkendelsesbeviser, der 
er udløbet, bedes o m g a a e n d e ind

sendt til Unionen til Deponering. 

Flyveledere: 
Knud Andersen, Søndergade 5, Ringsted. 

Udløbet 31/ 12 1940. 
Karl Buchardt, Storegade 27, Varde. Ud

løbet 31/12 1940. 
H. Christiansen, Kildemarksvej 17, Næst

ved. Udløbet 31112 1940. 
H. Juul-Hansen, Jernbanegade 6, Næstved. 

Udløbet 31 / 12 1939. 
Gunnar Th. Jensen, Haderslevvej 22, Kol

ding. Udløbet 31 / 12 1940. 
Børge Nielsen, Skolegade 26, Esbjerg. Ud

løbet 31/12 1940. 
Otto Gunnar Christiansen, Richtersvej 23, 

Silkeborg. Udløbet 28/ 6 1940. 
Gerhard Jensen, Lønstrup. Udløbet 27/ 7 

1941. 
Poul Beldring, Næstved. Udløbet 18/ 4 

1941. 
Holger Mølbæk, Brogaard pr. Nyker, 

Bornholm. Udløbet 24/4 1941. 

Svæveplaner: 
0 Y- 2 G. Christiansen og Jens Eriksen, 

Silkeborg. Udløbet 1/10 1940. 
0 Y- 8 Køge Svæveflyverklub. Udløbet 

1/ 10 1940. 
0 Y- 9 Slagelse Flyveklub. Udløbet 1/10 

1940. 
0 Y- 10 Næstved Flyveklub. Udløbet 1/4 

1940. 
OY- 20 Holbæk Flyveklub. Udløbet 31/5 

1940. 
0 Y- 29 Silkeborg Flyveklub. Udløbet 

15/ 9 19-U. 

S to r mg ru p p ens Tilladelse til at 
dyrke Svæveflyvning paa Værløse Flyve
plads, er indtil videre suspenderet af mili
tære Grunde. 

2 nye A-Certifikater 
2 Medlemmer af •Ringene, København, 

U n i o n e n s K a s s e re r, H r. P. H. 
N i e 1 s e n og H r. I. S c h ii t ten, har en 
Søndag i November hos den gæstfrie Hos
kildeklub aflagt Prøverne til A-Certifi
katet som henholdsvis Nr. 184 og 185. 
Unionen bringer herved d'Herrer og Klub
ben i Roskilde sin Lykønskning. 

DANSK MODELFLYVER 
UNION 

Valby Modelflyveklub meddeler: 

V ALBY l\Iodelflyveklub afholdt Søndag 
d. 2. Novbr. ekstraordinær General

forsamling angaaende Klubbens fremtidige 
Drift. Klubben ændrede Navn til Model
flyveklubben •PEGASUS«, og der blev 
endvidere valgt en ny Bestyrelse, bestaa
ende af: 

Formand: Terkel Andersen, Mellem-
toftevej 6 3• Telf. Valby 1862 Y. 

Sekretær: Hans Schmidt. 
Kasserer: Finn Henningsen. 
Propagandaleder: Palle Petersen. 
Flyve- & Værkstedsleder: Svend Abra-

hamsen. 

* 
Herning Modelflyveklub 

meddeler, at dens Navn er ændret til 
•MIDT JYDSK MODELFLYVESPORT•. 

* 
O. M. F.s Generalforsamling. 

0 NS DAG den 29. Oktober afholdt 
Odense Modelflyveklub Generalfor

samling. 
Formanden, G. V. Binderkrantz, bød 

Velkommen, og efter at Johannes Thine
sen var valgt til Dirigent, aflagdes Beret
ning. 

Medlemstallet var steget til 34 aktive 
og fra 5 til 18 passive. Tillige har Klub
ben optaget 10 nye Eliteflyvere. 

Med Hensyn til Hekorder var der inden
for Klubben sat 22 Rekorder, fordelt paa 
følgende Medlemmer: 

Svend Skou 10 - Otto Jespersen 4 -
Levin ,Jensen 3 - Richard ,Jensen 2 -
Carl Johan Pedersen 1 - Per Weishaupt 
2, samt indregistreret 65 Modeller i Tids
rummet fra 1. Okt. 1940-1. Okt. 1941. 

Den 30. August 19-U indløb der Brev 
fra D. K. D. A. S., hvori Selskabet udtrykte 
sin Anerkendelse og Lykønskning i Anled
ning af det opnaaede Resullat med Hen
syn til D. K. D. A. S.s Vandrepræmie, som 
0. M. F. nu havde vundet for 3. Gang og 
som nu blev dens Ejendom. 

Søndag den 21. Septbr. 1941 afholdt Kø
benhavns Modelflyver Klub og 0. M. F. et 
Stævne, der endte med, at 0. M. F. vandt 
overlegent. Resullatet blev, at 0. M. F. 
fik 32 Point mod K. M. K.s 3 Point. 

Kassereren \Villy Olsen, meddelte, at 
der i det forløbne Aar har været en til
fredsstillende Formuefremgang. 

Forslag fra Bestyrelsen til forskellige 
Lovændringer blev vedtaget. 

Til Bestyrelse blev valgt: 
Formand: G. V. Binderkrantz (Genvalg). 
Næstformand: Willy Olsen (Nyvalg). 
Kasserer: Mogens Erdrup (Nyvalg). 
Sekretær: Herman Jensen (Nyvalg). 
Flyveleder: Svend Skou (Genvalg). 
Ved Generalforsamlingen uddelles Van

drepokalen for absolut Svævemodelrekord 
til L~vin Jensen. Ligeledes fik han en 
Pokal for første Flyvning over 15 Min. i 
0. M. F. 

Desuden overraktes Bendt Rom Po
kalen til Henning Gilkær og Pokalen for 
flest Rekorder til Svend Skou. 

H e r m a n J e n s e n. 

* 
Modelflyveklubben »AGATON « 

meddeler, at den har faaet ny Adresse, 
som er: Finn Skjold-Nielsen, Ndr. Ring
gade 102, Aarhus. 

Dansk Modelflyver Unions nye Emblem. 
Ved den blandt Klubbernes Medlemmer 

foretagne Afstemning om Unionens nye 
Emblem, fik Nr. 3 blandt de til Klubberne 
stillede fem Forslag overvældende Flertal. 

Emblemet var tegnet og indsendt af 
Unionens Formand, Sven Wiel Bang. 

Klubberne vil snarest fr.a Unionens Se
kretær faa nærmere Besked om, hvornaar 
det nye Emblem kan købes, Pris m. m. 
Der gøres opmærksom paa, at det gamle 
Emblem s k a I afleveres ved Køb•af nyt, 
hvorfor man allerede nu i Klubberne bør 
samle de gamle Emblemer sammen. 

Først i næste Nr. af Flyv vil Afstemnin
gens Hesullat blive meddelt, idet flere 
Klubber blot har skrevet •hele Klubben 
stemmer for Nr. 3•. Derved kan det nøj
agtige Medlemsstemmetal ikke opgives 
her. 

"KRATMO" Benzinmotor for Modelflyvere 
"KRATMO" Byggesæt for Benzinmotorer 
"KRATMO" Reservedele samt enkelte Dele 
Det nye Byggeplan 

ARA DO AR 19 6, Vandmotormodel Kr. 5,60 
A rn e Fog, EnghaveveJ 76, København, Eva 37 01 
Broehurer med Priser flhendes grøflsf 

McdelflyveFe1 
CELUDUR 
CELUDUR 

CELUDUR 

er nu paa Lager i Tykkelserne: 
0,2 - 0,3 - 0,4 og 0,8 mm. 

kan bøjes over Damp og limes sam
men med alt, baade med Koldlim og 
Celluloselim.Koldlim er at foretrække. 
(Flad.er, der skal limes sammen, gøres 
først ru med groft Sandpapir ell. lign.) 

kan der klippes og saves i, og det 
er langt nemmere at behandle og 
arbejde med end f. Eks. Krydsfiner 
- og saa er det stærkere. 

CELUDUR er Ikke en Erstatning for Krydsfiner 
- men er langt bedre. 

Øefffærlc de n:ve Prls•r: 

0,2 - O,J mm Celud!!r Plader å 50Xl0 cm .... pr. Stk. 35 Øre 
0,4 mm Celudur Plader å 50X 11 cm ........ pr. Stk. 45 Øre 
0,8 mm Celudur Plader å 50 X 11 cm ....... , pr. Stk. 70 Øre 
Ved Postbestilling, venligst medsend Frimærker incl. Porto 

ERIK WILLUMSEN 
35, Pilestraede 
København K, 
Telf, Central 9230 
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Danmarks største Benzinmotormodel 

Den af Chr. Zøylner og Jørgen Dommergaard byggede Motormodel. Dens Spænd
uidde er 2,8 m og Vægten 2 kg. 

DAN MARKS største Benzinmotormodel 
kan man uden Tvivl kalde Chr. Zøyl

ners Benzinmotormodel, der med en 
Spændvidde paa 2,8 m og en Vægt paa 
over 2 kg, er den største af sin Art, der 
er bygget her i Landet. 

Modellen er helt igennem bygget af 
Fyrretræslister og 1 mm Krydsfiner og er 
beklædt med Svævemodelpapir. 

Kroppen er bygget som almindelig 4-
kantet Fakværkskonstruktion. Længde
listernes Dimensioner er 5 X 5 og Tvær
listernes 3 X 3. Kropsidernes forreste Del 
bestaar paa de første 100 mm af 5 mm Fyr
reb"æsplade. Motorens Fundament er be
fæstet til disse Plader, saaledes at Propel

Flugmodelle und ihr Selbstbau •. Alle 
Delene er selvbyggende med Undtagelse 
af Tændrør og Kontaktstykker. Den star
ter let og gaar jævnt, det største Omdrej-

lens Trækretning kan varieres ved at Iøs-,-,--;----,--~--1:___ 
ne 2 Skruer. Det øvrige af Kroppen er 
skilt fra Motoren ved en Krydsfinersplade, 
paa hvis Bagside Tændspolen er anbragt. 
Batteriet, der er paa 4½ Volt, ligger fast
spændt i Bunden af Kroppen ud for Pla
nets Bagkant. 

Haleplanet er ikke bærende og Arealet 
er 20 dm2• 

Planet har en Spændvidde paa 2,8 m 
og et Areal paa 82 dm2

• Profilet er Got
tingen 497. For at opnaa saa stor Styrke 
som muligt ved ringe Vægt er Planet 
forsynet med 4 Hovedbjælker. De 2 for
reste er 4X4 mm og de 2 bagerste er 
3X3 mm. Forkantlisten er 3X 6, og Bag
kantlisten er 3X10 mm. V Formen er 11°. 

Modellen er forsynet med 3 Pontoner. 
De 2 forreste er bygget i Fakværkskon
struktion og er beklædt med 1 mm Kryds
finer paa den forreste Del af Undersiden. 
!øvrigt bestaar Beklædningen af 2 Lag 
Svævemodelpapir, der er dopet 5 Gange. 
De er endvidere forsynet med 2 Trin 
for at lette Start og Landing. Agterponto
nens fqrreste Del og Sider bestaar af 1 
mm Krydsfiner, og det øvrige er be
klædt med 2 Lag Papir. Alle 3 Pontoner 
er befæstet til Kroppen med et stift Un
derstel af 3 mm Pianotraad. 

Motoren er bygget efter den tyske Ing. 
Feldgiebels Bog: •Benzinmotoren fiir 
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ningstal, der er maalt, er ca. 4000 Omdr. 
pr. Min., og Motoren yder ved delte Om
drejningstal ca. 0,3 HK. Propellen er 
fremstillet af Hødbog og har en Diame
ter paa 4(;0 mm og en Stigning paa 200 
mm. Vægten af Motor med Propel, 
Tændspole og Bnlleri er 800 g. 

Da der kun blev fløjet med l\fodellen 
over Øresund, og der kræves en ret rolig 
Vandoverflade for Start og Landing, er 
der kun udført faa Flyvninger. Det vistP 
sig, at den kunde klare ret voldsomme 
Landinger uden at >slaa over •, idel Pon
tonerne er anbragt langt fremme, og 
Understellet er lavt. Start fra Vandet 
foregaar uden Vanskelighed. Startlæng
den er 10-15 m i Vindstille. 

Idet Propellens Trækkraft er omtrent 
lig med Modellens Vægt, er Modellen i 
Stand til at stige meget stejlt. Men Ben
zintanken var desværre placeret saa 
uheldigt, al Benzintilforselen delvis svig
tede ved stejl Stigning, Motoren gik ned 
i Omdrejninger eller standsede, med det 
Resultat at Modellen stallede. Delle skete 
nogle Gange i saa ringe Hojde. at den 
ikke kunde naa at rette sig op, og Ha
vari blev Følgen. 

Paa Trods af den manglende Slrom
linieform af Krop og Pontoner, har Mo
dellen en ringe Synkehastighed under 
Glideflugt (ca. 0,7 m/sek). Dette maa vel 
især tilskrives dens Størrelse i Forbin
delse med den ringe Planbelastning (ca. 
25 g/dm2

). 

Rungsted, den 26.-10.--41. 

Chr. Zøylner. Jørgen Dommergaard. 

Størrelse t : to. 

Af Pladshensyn er Planet skaaret over. 
Tegningen viser Placeringen af Moto
ren samt Tilbehør (Batteri, Tænd-

spole og Kondensator). 
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PIUS 
Pr. Aargang Kr. 6,00 
Pr. Nummer 50 Øre 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOOTRYKKERI & PORLAO 
Veaterbrogade 60 - Telf. 13404 




